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Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhem a realizací biopotenciálových elektrod pro měření biopotenciálů 

rostlin. Biopotenciálová elektroda je vytvořena pomocí alternativních materiálů – vodivých polymerů. 

Teoretická část obsahuje základní informace o rostlinné neurobiologii (věda o vzniku a šíření 

biopotenciálů rostlin), způsobech měření rostlinných potenciálů, bioelektrodách a vybraných vodivých 

polymerech. V praktické části je navržena a vytvořena elektroda, v níž jsou zakomponovány vodivé 

polymery, díky kterým je zajištěn požadovaný vodivý kontakt pro extracelulární měření biopotenciálů 

rostliny. Funkčnost bioelektrod je otestována na mucholapce podivné (Dionaea muscipula). 

 

Klíčová slova 

Neurobiologie rostlin, akční potenciál, variační potenciál, vodivé polymery, polyanilin, 

polypyrrol, bioelektroda 

 

Abstract 

This thesis deals with the proposal and implementation of a biopotential electrode for measuring 

biopotential in plants. The biopotential electrode is made of alternative materials called conducting 

polymers. The theoretical part describes the basics of plant neurobiology (a discipline of science about 

the generation and propagation of potentials in plants), techniques for measuring electrical signals in 

plants, bioelectrodes and properties of selected conducting polymers. The aim of the experimental part 

is to propose and create electrodes, partly made of conducting polymers, which would access the much 

needed conductive connection for extracellular measurement of plant potentials. The functionality of 

the bioelectrodes is tested on Venus flytrap (Dionaea muscipula) plant. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

ADP    Adenosindifosfát  

Ag    Chemická značka stříbra 

AgCl    Chlorid stříbrný  

AP    Akční potenciál 

ATP    Adenosintrifosfát 

°C    Stupeň celsia 

Ca
2+

    Kationt vápníku 

cm    Centimetr 

Cl
−
    Aniont chlóru 

Cu
2+

    Kationt mědi 

CuSO4    Síran měďnatý 

EKG    Elektrokardiografický signál 

g    Gram 

H
+
    Proton 

HCl    Kyselina chlorovodíková 

Hz    Hertz 

K
+
    Kationt draslíku 

KCl    Chlorid draselný 

Na
+
    Kationt sodíku 

M    Molární koncentrace 

ml    Mililitr 

mV    Milivolt 

ms    Milisekunda 

pH    Jednotka kyselosti prostředí 

tex    Jednotka jemnosti příze textilií 

VP    Variační potenciál 

ZnSO4    Síran zinečnatý 

μm    Mikrometr 

Ω    Ohm 
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1 Úvod 

V minulosti byla schopnost geneze a šíření biopotenciálů přisuzována převážně živočichům, 

ačkoliv se tušilo, že i rostliny, jakožto živý organismus, jsou schopny do určité míry reagovat na vnější 

podnět. Jelikož prostředí rostliny dynamicky ovlivňuje řada veličin, jakými jsou například teplota, 

množství světla a živin, vítr atd., musí být rostlina vybavena schopností se přizpůsobit daným 

změnám. K tomu používá řadu extracelulárních a intracelulárních signálů. V konečném důsledku 

můžeme být stejně jako naši předci svědky některých okem pozorovatelných jevů, mezi které je 

možné uvést např. otáčení rostlin za sluncem či smrštění lapacího listu mucholapky. První zmínky 

o  elektrických signálech rostlin pochází z roku 1873, kdy anglický fyziolog John Burdon-Sanderson 

objevil akční potenciál pomocí stimulace listu mucholapky. Později se potvrdilo, že se u rostlin mimo 

akční potenciál objevuje i takzvaný variační potenciál, který je častější ale daleko pomalejší než 

potenciál akční. 

Ke snímání těchto biopotenciálů rostlin je možné použít standardní stříbrné a argentchloridové 

elektrody, které mají ověřené vodivostní vlastnosti. Tato práce je však zaměřena na použití 

alternativních materiálů, kterými jsou vodivé polymery. V posledních letech došlo k výraznému 

rozvoji znalostí o vodivých polymerech a k rozšíření těchto materiálů v praktických aplikacích. Do 

skupiny vodivých polymerů patří mimo jiné právě polypyrrol a polyanilin, na které je práce 

specializována. Elektrická vodivost vodivých polymerů se pohybuje v rozmezí 0,01 až 30 S.cm
−1

, což 

ji dělá srovnatelnou s vodivostí anorganických polovodičových materiálů a zajišťuje použitelnost 

těchto materiálů. 

V teoretické části práce jsou vysvětleny děje na buněčné membráně organismů obecně, 

historie a základy rostlinné neurobiologie (věda, která zkoumá vznik a šíření biopotenciálů 

v rostlinách), dále základní informace o bioelektrodách a také historie a vlastnosti vodivých polymerů 

použitých k výrobě elektrody. 

Praktická část práce se zabývá návrhem a realizací elektrody pomocí vodivých polymerů. Tato 

část v sobě zahrnuje závěry z prvotních experimentů, které měly dokázat, zda rostlina při aplikaci 

polymeru přímo na povrch listu uvadne či ne. Dále byly provedeny testy a měření rostlinných 

biopotenciálů, jejichž výsledky jsou v závěru zhodnoceny. 

Tato práce v sobě tedy slučuje poznatky především z rostlinné neurobiologie 

a makromolekulární chemie, což jsou dva odlišné a komplexní vědní obory. Oba obory se neustále 

dynamicky rozvíjejí a nachází se v nich stále mnoho neprobádaných oblastí a nevysvětlených jevů. 

Samotné snímání biopotenciálů rostliny je složité, je zatíženo různými negativními vlivy a celkově je 

použití vodivých polymerů ke snímání potenciálů rostliny ojedinělé.  
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2 Neurobiologie rostlin  

Elektrické děje v živých organismech na úrovni buněk, tkání a orgánů v živých organismech 

studuje specializovaný vědní obor – elektrofyziologie. V poslední době se však v souvislosti 

s dokonalejším chápáním elektrických signálů v rostlinách objevil nový termín pro specializovanou 

vědu, která se zabývá vznikem a šířením biopotenciálů v rostlinách – rostlinná neurobiologie. Řada 

základních informací byla převzata právě z elektrofyziologie. 

2.1 Historie rostlinné neurobiologie 

V minulosti dlouho převládal názor, že rostliny jsou značně limitované v pohybu a v reakci na 

vnější podnět kvůli své limitované schopnosti „cítit“. Nicméně lidé pozorovali řadu výjimečných 

rostlin, kterými byly např. citlivka stydlivá (Mimosa pudica) nebo mucholapka podivná (Dionea 

muscipula), jejichž neobvyklé chování podnítilo první výzkumy.  

První extracelulární měření akčního potenciálu u rostlin provedl na lapacích listech 

mucholapky podivné (Dionea muscipula) v roce 1873 fyziolog Burdon-Sanderson. Díky tomuto 

objevu, který byl inicializován Charlesem Darwinem, se stále častěji začal objevovat názor, že AP 

zastává stejnou nebo podobnou funkci jak v rostlinách, tak i v nervových a svalových systémech 

zvířat. [1] 

Vědci Kunkel (v roce 1878) a Bose (v letech 1907, 1926) naměřili elektrickou aktivitu i na 

známé citlivce stydlivé (Mimosa pudica), přičemž jako důkaz sloužilo složení lístku zpeřeného listu 

této rostliny. [1] 

Objev mikroelektrod umožnil v roce 1930 vědcům Umrathovi a Osterhoutovi naměřit na 

skleněnce (Nitella) nejen první intracelulárně měřený membránový potenciál rostlin (který se 

pohyboval mezi −100 a −170 mV), ale i první intracelulárně měřený akční potenciál. Technika 

intracelulárního měření se dále zdokonalovala zavedením elektronických zesilovačů a speciálních 

napěťových svorek (angl. Voltage (patch) clamps). Toto vylepšení umožnilo později trojici vědců 

Schroeder, Hedrich a Ferandez v roce 1984 objevení iontových proudů v iontových kanálech, což 

vedlo k důležitému zjištění, že akční potenciál u rostlin je závislý na přítoku Ca
2+

 kationtů dovnitř 

buňky a odtoku Cl
− 

aniontů z buňky ven (ve fázi depolarizace), zatímco u zvířat funkci depolarizace 

plní kationty sodíku Na
+
. [1][3] 

Další důležité objevy se vázaly na to, kudy se AP šíří. Dutrochet a Pfeffer ve své studii 

navrhovali, že se AP šíří cévními svazky, přesněji řečeno xylémem
1
. Haberlandt zastával teorii, která 

byla poté mnohokrát dokázána, že se akční potenciál šíří přes floém
2
. [1] 

Bylo zjištěno, že AP má největší amplitudu ve floému, v tzv. sítkovicích
3
 nebo blízko něj. 

Další studie uvádějí, že se AP a jemu podobné signály šíří se stejnými vlastnostmi přes všechny buňky 

cévního svazku. [1] 

                                                   
1 Xylém – dřevní část cévního svazku rostlin. 
2 Floém – lýková část cévního svazku rostlin. 
3 Sítkovice – základní vodivé elementy floému.  
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Obr. 1 Příčný řez stonku lnu setého,  1. Dřeň, 2. Protoxylém

4
, 3. Primární xylém, 4. Primární 

floém, 5. Sklerenchym
5
 6. Primární kůra, 7. Epidermis

6
 [16] 

 

Poprask způsobilo zjištění, že se i v normálních, do té doby „necitlivých“ rostlinách, jakou je 

třeba dýně, nachází AP. Okamžitě se důležitost elektrických signálů začala zkoumat u řady rostlinných 

fyziologických procesů, jako jsou např. dýchání, fotosyntéza, floémový transport atd. Začaly se 

objevovat studie, ve kterých se izolovaly cévní svazky, a jelikož se velmi podobaly izolovaným 

nervům žab, prohlásil je vědec jménem Jagadish Chandra Bose za rostlinné nervy. Od tohoto termínu 

se později ustoupilo, jelikož Haberlandt dokázal, že jediné struktury, které mohou plnit podobnou 

funkci rostlin, jakou plní nervy u živočichů, jsou právě protáhlé floémové buňky cévních svazků. [1] 

Podobnosti a odlišnosti vzrušivých signálů mezi rostlinami a zvířaty byly později 

demonstrovány pomocí porovnání AP axonu olihně a rostliny skleněnky (Nitella) biofyzikem Kenneth 

Stewart Colem. Ten také jako první ukázal, že základní vlastnosti a principy dráždivých membrán jsou 

rovněž použitelné jak pro rostliny, tak pro živočichy. Cole dále vytvořil náhradní obvod drážditelné 

buňky s kondenzátory a odpory, které se stalo podstatou pro vznik známé sodíkové hypotézy. [1][2] 

Dnes tedy víme, že rostliny jsou schopné produkce nejenom akčních potenciálů, ale i tzv. 

variačního potenciálu, což je pomalý vlnový potenciál, který se šíří pomaleji než potenciál akční. 

Šíření těchto signálů na dlouhé vzdálenosti probíhá v cévních svazcích floému. Dále se ví, že 

i  u  rostlin existují látky, které řídí přenos tohoto signálu a jsou podobné neurotransmitterům, které se 

nachází u živočichů. [1]   

                                                   
4 Protoxylém – část primárního xylému, která se diferencuje z prokambia jako první část xylému, před 

diferenciací z metaxylému. 
5Sklerenchym – typ rostlinného pletiva tvořeného tlustostěnnými buňkami spojenými se sousedními 

buňkami kanálky (plazmodesmy), kterými protékají jemná vlákna plazmy. 
6 Epidermis – (rostlinná) pokožka. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%99e%C5%88_(botanika)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Protoxyl%C3%A9m&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Xyl%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklerenchym
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prim%C3%A1rn%C3%AD_k%C5%AFra&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poko%C5%BEka_(rostliny)
http://botanika.wendys.cz/slovnik/heslo.php?74
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2.2 Elektrické děje na buněčné membráně 

Tato kapitola pojednává o obecných a základních principech elektrických dějů na buněčné 

membráně, které platí pro živočišné i rostlinné buňky. 

2.2.1 Dráždivé tkáně 

Dráždivé tkáně jsou oproti jiným tkáním schopny reagovat na dráždivé vnější podněty různého 

druhu (např. elektrické, chemické, světelné atd.). Každá buňka této tkáně disponuje tzv. dráždivou 

membránou, díky které je schopna na podráždění reagovat. Elektrický jev, který nastává na buněčné 

membráně a je způsoben nerovnoměrným rozložením iontů mezi vnitřní a vnější stranou membrány, 

se nazývá membránové napětí. Z čistě elektrického hlediska jde o rozdíl potenciálů mezi oběma 

stranami membrány. U dráždivé membrány je však kromě samostatné existence tohoto napětí důležitá 

i schopnost jeho změny, čímž dojde k  naprosto klíčovému přenosu informace v organismu. [13] 

 

Dráždivé membrány dělíme podle typu podnětu, kterým jsou drážděny: [13] 

 Elektricky drážděné (lokálními proudy) 

 Chemicky drážděné 

 Fyzikálně drážděné  

2.2.2 Membránový transport 

Jak už bylo výše řečeno, na vnější a vnitřní straně membrány se nalézají v různé koncentraci 

ionty. Skrz polopropustnou membránu dochází k transportu těchto částic a dochází tak ke změnám 

rozložení iontů v okolí membránového prostoru. Tento mechanismus je společný jak pro živočichy, 

tak pro rostliny.  

 

Pasivní transport 

Tento typ transportu nevyžaduje žádný přísun energie. Pasivní transport je v podstatě 

produktem difuze (samovolného pronikání částic roztoku s vyšší koncentrací do koncentrace nižší) 

a  vede k dosažení rovnováhy na obou stranách polopropustné buněčné membrány. Pro elektrickou 

aktivitu buněk předpokládáme, že v membráně existují tzv. iontové kanály, které zajišťují transport 

např. iontů sodíku Na
+
, draslíku K

+
 ,vápníku Ca

2+
 či chlóru Cl

−
.[14] 

 

Aktivní transport 

Aktivní transport na rozdíl od pasivního ke své činnosti spotřebovává energii. Energie se 

získává rozkladem důležitého nukleotidu – ATP na ADP. Mezi nejvýznamnější aktivní přenosy 

u  živočichů patří známá sodíkovo-draslíková pumpa, kdy pomocí jedné fosfátové skupiny na 

transportním proteinu dojde k přenosu 3 kationtů Na
+
 ven z buňky, výměnou za 2 kationty K

+
, které 

jdou dovnitř buňky. [14]  
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2.2.3 Membránový potenciál 

Jelikož pasivní a aktivní transporty iontů probíhají neustále v čase a zajišťují tak dynamickou, 

ne však statickou rovnováhu, můžeme naměřit určité napětí, které je za tohoto fyziologického stavu 

mezi vnitřní a vnější stranou membrány. Toto napětí se nazývá klidové membránové napětí 

(potenciál), v angličtině se tento jev nazývá resting potential (klidový potenciál). U živočišných buněk 

se klidové membránové napětí pohybuje zhruba v rozmezí od −10 mV až do −100 mV podle typu 

buňky (erytrocyty, nervové buňky, buňky svalstva aj.), zatímco v rostlinných buňkách je to převážně 

mezi −80 až −200 mV. [14][3] 

Toto membránové napětí má obecný vzorec: 

 

         

            

 

kde:  

Um [V]...membránové napětí 

φi [V]...potenciál na vnitřní straně membrány  

φe [V]...potenciál na vnější straně membrány 

 

 

Obr. 2 Definice membránového potenciálu buňky [14] 
 

Klidový potenciál můžeme naměřit u všech buněk (avšak reagovat na podnět mohou jen ty 

s dráždivou membránou), hodnota membránového napětí je však u každé rozdílná. Dokonce i mezi 

stejnými typy buněk mohou být rozdíly, což je dáno hlavně druhem organismu či aktuálním 

fyziologickým stavem. [14]  
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2.2.4 Výpočet membránového napětí 

 

Nernstova rovnice 

Tato rovnice má původ v teorii elektrochemických článků. Pro rovnici platí několik 

zjednodušených podmínek, proto není rovnice dokonale přesná. Především se předpokládá, že je 

membrána propustná jen pro jeden druh iontů (např. draselných), že na obou stranách membrány je 

stejný tlak a teplota a že známe koncentrace iontů prvku. Nernstovo rovnovážné napětí se tedy počítá 

pro každý druh iontů zvlášť, přičemž sečtením těchto napětí není možné získat celkové napětí na 

membráně, protože je kvůli rozdílné propustnosti membrány pro každý druh iontů jiný odpor. [15] 

 

Rovnice Nernstova rovnovážného napětí má tvar: [15] 

 

   
   

   
   

    

    
  

    

Kde: 

UX…rovnovážný potenciál iontů X 

R…univerzální plynová konstanta (R=8,31441 J.mol
−1

.K
−1

) 

T…termodynamická teplota 

F…Faradayova konstanta (F=9,648455.10
4
 C.mol

−1
) 

cX,i …koncentrace iontu X uvnitř buňky 

cX,e …koncentrace iontu X vně buňky 

z…mocenství příslušného iontu 

 

Goldmanova rovnice 

Velikost membránového napětí však lze vypočítat pomocí daleko přesnější Goldmanovy 

rovnice, která se obecně používá a je uznávaná za dostatečně přesnou: [13] 

 

   
   

  
                                      

           

Kde: 

Um…membránové napětí 

PC …koeficienty permeability pro jednotlivé kationty 

PA… koeficienty permeability pro jednotlivé anionty 

R…univerzální plynová konstanta (R=8,31441 J.mol
−1

.K
−1

) 

T…termodynamická teplota 

F…Faradayova konstanta (F=9,648455.10
4
 C.mol

−1
) 

[Ce] a[Ci] …koncentrace kationtů vně a uvnitř buňky 

[Ae] a[Ai]  …koncentrace aniontů vně a uvnitř buňky  

(2.1) 

(2.2) 



7 

 

2.2.5 Akční potenciál 

Akční potenciál může u buňky nastat při podráždění a jeho důsledkem je přenos informace 

dále v organismu. Polarita membrány se během této krátké doby dočasně změní ze záporných do 

kladných jednotek mV. Tento děj může být vyvolaný chemicky i elektricky (lokálními proudy či 

přítomností neurotransmitteru
7
), ale neproběhne, pokud není dráždivý signál dostatečně silný na to, 

aby překonal prahovou hodnotu napětí potřebného k proběhnutí akčního potenciálu (systém “vše nebo 

nic“). [13] 

 

 

Obr. 3 Průběh akčního potenciálu nervové buňky; 0 = Vrest  – klidový membránový potenciál, 1 – 

depolarizace, 2 – transpolarizace, 3 – vrcholová hodnota změny napětí, 4 – repolarizace, 5 –  

hyperpolarizace, Vtreshold – prahová hodnota napětí, Time – čas, Membrane potential – 

membránový potenciál [17] 

 

Fáze známého, dobře popsaného akčního potenciálu nervové buňky, který popisuje sodíková 

hypotéza, jsou následující: [13] 

 

1 Depolarizace  

2 Transpolarizace 

3 Repolarizace 

4 Hyperpolarizace 

5 Obnovení klidové hodnoty 

                                                   
7 Neurotransmitter – chemická látka slouží v nervové soustavě živočichů k přenášení vzruchů. 
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Ve fázi depolarizace dojde díky zvýšení hodnoty membránového potenciálu k otevření kanálů 

pro ionty Na
+
, které začnou intenzivně proudit do buňky. Vzroste hodnota membránového potenciálu 

a  dojde k překmitu ke kladným hodnotám, čímž dojde k transpolarizaci. Vtok iontů Na
+
 způsobí 

otevření kanálů pro draselné ionty K
+
, které začnou z buňky vytékat ven. Nastává repolarizace, tedy 

návrat k záporným hodnotám membránového napětí, při kterém už jsou Na
+
 kanály zavřené a K

+
 ionty 

stále proudí z buňky ven. Poté nastává překmit do hodnot nižších, než je hodnota klidového 

potenciálu, kterou nazýváme hyperpolarizace. V důsledku snížení propustnosti membrány pro oba 

zúčastněné typy kationtů nastává obnovení klidového stavu. [13] 

S akčním potenciálem obecně souvisí i další dva důležité pojmy, které v podstatě 

charakterizují výkon membrány buňky, a to sice absolutní a relativní refrakternost (rezistivita) buňky. 

V době během a těsně po průběhu akčního potenciálu je buňka absolutně refrakterní, což znamená, že 

není schopna reagovat na další podráždění. Pokud proběhne alespoň nějaká repolarizace a zároveň 

pokud je už buňka ve fázi hyperpolarizace, stává se relativně refrakterní. To znamená, že už je 

schopna reagovat na další podráždění, impuls však musí být větší než za klidového stavu. [13] 

2.3 Akční potenciál rostlin 

O AP rostlin toho víme daleko méně než o AP v buňkách živočichů. Předpokládá se, že náhlý 

podnět z vnějšího okolí (změna teploty, světla, dotek či poranění) může vyvolat elektrickou aktivitu 

v symplastu
8
. Zatímco akční potenciál nervové buňky živočichů popisuje tzv. sodíková hypotéza, kdy 

je akční potenciál vyvolaný vtokem Na
+
 kationtů do buňky s následným vypuštěním K

+
 kationtů ven, 

vzruch u rostlin závisí převážně na Ca
2+

, Cl
−
 a K

+
 iontech. Kombinací těchto iontů je rostlinná buňka 

schopna reakce na environmentální změny pomocí změny své elektrické aktivity. Další odlišností od 

živočišných buněk je hodnota klidového membránového potenciálu, který se v rostlinných buňkách 

pohybuje mezi −80 až −200 mV.[3] 

Depolarizace membrány je u rostlin dosažena otevřením kanálů pro anionty chlóru Cl
−
, 

přičemž dojde k proudu těchto aniontů z buňky ven. Kromě aniontů chlóru se na depolarizaci 

obrovskou mírou podílí kationy vápníku Ca
2+

. Kationty vápníku Ca
2+

 proudí směrem do buňky a jejich 

funkcí je aktivovat právě kanály Cl
−
 (prvotní vtok Ca

2+
 kationtů iniciuje aktivaci Cl

−
 kanálů). Druhou 

funkcí Ca
2+

 kationtů, která se ale projevuje především u variačního potenciálu [2][6], je deaktivace 

protonové pumpy H
+
ATPázy

9
 na plasmatické membráně. Vápenaté kationty Ca

2+
 mohou pocházet 

buď z vnitřních, nebo vnějších prostorů. Aktivita sodíkových kanálů či sodíkové pumpy nebyla 

doposud při zkoumání průběhu akčního potenciálu rostlin zaznamenána. [2][5] 

Na repolarizaci membrány se stejně jako u živočichů podílí kationty draslíku K
+
, které jsou 

vypouštěny z buňky ven. Dalším faktorem, který výrazně přispívá k repolarizaci, je právě protonová 

pumpa H
+
ATPáza, která slouží jako uniport

10
 protonů H

+
 na buněčné membráně. [2][5]  

                                                   
8  Symplast – soubor protoplastů v rostlinném těle, propojených pomocí tenkých cytoplazmatických 

spojů – plazmodesmat.  
9 H+ ATPáza – protonová pumpa, sloužící k membránovému transportu, která aktivně přenáší pouze 

protony přes buněčnou membránu. 
10 Uniport – typ zprostředkovaného membránového transportu, jedná se o transport pouze jedné látky, 

v jednom čase a jedním směrem. 
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K hyperpolarizaci může dojít pomocí proudu K
+
 kationtů z buňky ven nebo pomocí protonové 

pumpy H
+
ATPázy [5]. Délka refrakterní doby je u rostlin obecně daleko delší než u živočichů. Doba, 

v níž je buňka absolutně refrakterní, je u nervů savců 0,0005 s, zatímco u rostlin parožnatek je to 4–40 

s a u mřížkovce dokonce 2–4 minuty. Doba, v níž je buňka relativně refrakterní, je u nervů savců 

0,001–0,01 s, kdežto u parožnatek je to 60–150 s a u mřížkovce  6–8 minut. [3] 

 

 

Obr. 4 Zjednodušené schéma iontových mechanismů v buňce rostliny; V – membránové napětí, 

Cm – kapacita membrány, Istim – stimulační proud, VH
+
, VK

+
, VCa

2+
 a VCl

−
 – zpětné potenciály 

iontových proudů, GK
+
, GCa

2+
 a GCl

−
 – maximální vodivost iontových proudů. [5] 

 

Iontové kanály spojené s akčním potenciálem navíc slouží v rostlinách k různým funkcím, 

kterými jsou např. regulace tlaku v buňce, genové exprese nebo aktivace (závislá na kationtech Ca
2+

) 

regulačních enzymů – kináz. Na rozdíl od živočišných buněk jsou iontové kanály spojené s akčním 

potenciálem rostlin pravděpodobně ovlivňovány cytoplazmatickými posly (Ca
2+

, H
+
, ATP) anebo 

regulačními enzymy (kinázy, fosfáty). Mnoho aspektů mechanismu AP u rostlin, kterými jsou 

například možnost aktivace iontového kanálu sekundárními posly
11

 nebo uvolnění vápenatých kationtů 

z vnitřních prostorů buňky, stále čekají na jasnější vysvětlení. [2] 

Typickým příkladem šíření AP v rostlinách se stala vyšší rostlina známá pro svou citlivost, 

citlivka stydlivá (mimosa pudica). Po vyvolání AP silným ochlazením konce složeného listu projde za 

čas asi 5 sekund řapíkem listu (směrem k bázi) velmi rychlý stimul o rychlosti přibližně 20–30 mm s
−1

 

(viz. Obr. 5). To je zhruba stejná rychlost jako u nervů škeble (45 mm s
−1

), ale nižší než u chobotnice 

(3 m s
−1

), a výrazně nižší než u člověka (až 100 m s
−1

). U této rostliny je detekována přítomnost 

chlorových aniontů Cl
−
 při depolarizaci (v některých studiích se o vlivu těchto aniontů nezmiňují). 

Jako odezva na tento stimul se složí část zpeřeného listu. Když AP projde pulvinusem
12

, je dále 

přenášen přes plazmodesmata do buněk motorické kůry. Ty odpovídají na tento signál otevřením 

iontových kanálů, které mají za následek vypuzení vody z buňky, čímž dojde právě ke složení listů. Je 

                                                   
11Sekundární poslové – látky sloužící v intracelulární buněčné signalizaci. Sekundárními posly mohou 

být cyklické nukleotidy, vápenaté ionty, kyselina arachidonová či eikosanoidy. 
12 Pulvinus – skupina buněk v bázi listu některých rostlin, které kvůli rychlým ztrátám vody mění 

rozložení svých listů   
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však zajímavé, že se reakce na tento podnět v podobě skládání listů zastaví zhruba v polovině 

konkrétního stimulovaného listu, přičemž ke složení sousedních listů vůbec nedojde. [3] 

 

 

Obr. 5 (a) AP u citlivky stydlivé (mimosa pudica) s hrubým naznačením os grafu; Resting 

potential – klidový membránový potenciál, Cooling stimulus – chladivý podnět, Depolarizing 

phase – fáze depolarizace, Repolarizing phase – fáze repolarizace; Refractory period – 

refrakterní doba, Cooling – ochlazení [3] 

2.4 Variační potenciál rostlin 

Variační potenciál neboli pomalý vlnný potenciál má stejně jako AP za následek změnu napětí 

na buněčné membráně, avšak jeho trvání a zvláště trvání jeho repolarizace je podstatně delší. Navíc 

během průběhu VP dochází k různým změnám a výchylkám signálu. Tento signál se mění s intenzitou 

stimulu, nevzniká sám od sebe a je popisován jako lokální změna na určitý podnět. [6] 

Zatímco AP je způsobován převážně neničivými stimuly, variační potenciál je vyvoláván 

převážně pomocí stimulu způsobujícího poškození. Mezi takové stimuly můžeme řadit např. pálení, 

řezání či oddělení některého orgánu rostliny. Princip funkce iontových kanálů se u VP liší od AP. 

U  variačního potenciálu zaznamenáváme na buněčné membráně přechodné potlačení protonové 

pumpy H
+
 APTázy, což vede k prodloužení fáze repolarizace. [3][6] 

Existují různé teorie ohledně vzniku a šíření VP. Některé studie uvádějí, že VP má také 

mechanismus závisející na elektrotonických proudech. Nicméně značné množství studií tuto teorii 

vylučuje. Tyto (většinové) studie staví na závislosti velikosti rychlosti šíření VP od zóny poškození 

(rychlost se snižuje se zvyšující se vzdáleností od místa vzniku) a na schopnosti šíření VP i skrze 

mrtvé či otrávené části, konkrétně však hlavně pletivem xylémem. Převládající hypotéza vzniku a 

šíření VP tedy hovoří o lokální změně hydraulického tlaku, která je vyvolána ničivým podnětem, 

a  která má za následek vznik elektrické odpovědi v buňkách rostlin. [3][6] 
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Kromě změny hydraulického tlaku může VP vyvolat i migrace chemických látek z místa 

poškození. Výsledky několika studií ukazují, že chemickými substancemi, které transferují signál 

rostlinou, mohou být některé oligosacharidy či rostlinné hormony, jakým je např. systemin. [6] 

Nicméně ani jedna z uvedených hypotéz (chemická, hydraulický tlak) přesně nevysvětluje 

šíření VP. Navíc rychlost šíření VP nemůžeme porovnávat s rychlostí šíření změny hydraulického 

tlaku, která je výrazně vyšší než rychlost šíření VP, ani s rychlostí přenosu chemických látek floémem 

či xylémem, která je naopak nižší. Další objasnění faktů v této oblasti je proto velmi potřebné. [6] 

 

 

Obr. 6 (b) VP u citlivky stydlivé (mimosa pudica) s hrubým naznačením os grafu; Resting 

potential – klidový membránový potenciál, Cutting stimulus – podnět pořezáním, Cutting – 

pořezání, Pulvini – pulvinus (primární, sekundární a terciální) [3] 

 

Pro porovnání s AP je zde i VP vyvolaný ořezem konce složeného primárního listu citlivky 

stydlivé (mimosa pudica).  VP se (nejenom u citlivky) šíří dále než AP – i sekundárním pulvinusem 

směrem k bázi listu, což způsobuje složení všech sousedních zpeřených listů (Obr. 6). [3] 

2.5 Šíření biopotenciálů rostlin 

VP i AP jsou u rostlin signály šířící se na větší vzdálenost. Signál je nejprve generován 

v symplastu, poté se šíří pomocí plazmodesmat do dalších symplastických buněk. Tímhle způsobem se 

signál přenáší lokálně. Přenos AP na delší vzdálenost je zajišťován přes floém, konkrétně přes 

sítkovice, u kterých je díky jejich pórům a membránovým vlastnostem předpokládaná menší rezistivita 

vůči akčnímu potenciálu. Floém je povětšinou přítomen po celé délce rostliny. U některých druhů 

rostlin (např. citlivka stydlivá) jsou cévní svazky dokonce ohraničeny sklerenchymovým pouzdrem, 

aby se průchod elektrického signálu omezil pouze na floém. AP se mezi buňkami sítkovic šíří přes 

iontové kanály skrz plasmatické membrány. U různých druhů rostlin se tyto kanály liší, nicméně jedná 
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se o  draselné K
+
 a vápenaté Ca

2+
 kanály. [3] 

VP je převážně vyvolán ničivým podnětem a je charakteristický poklesem amplitudy se 

vzrůstající vzdáleností od zdroje podráždění. Na rozdíl od AP se neřídí pravidlem “vše nebo nic”, 

jelikož se amplituda i tvar v průběhu mění. Depolarizace u VP po podnětu je vyvolána prudkým 

poklesem napětí v cévách xylému. Vzniká hydraulická vlna, která lokálně ovlivňuje (mění) toky iontů 

skrze mechanoreceptory přilehlých buněk, do kterých je přenášena. V těchto buňkách je VP generován 

a poté se může šířit do stran skrze plazmodesmata nebo do sítkovic, odkud je distribuován na delší 

vzdálenosti. VP však obecně závisí převážně na přenosu xylémem, který umožňuje průchod i skrze 

mrtvou tkáň. [3][5] 

2.6 Fyziologické projevy na externí stimulaci 

 

Rostlina Typ 

potenciálu 

Vyvolávající stimul Fyziologický projev 

Mucholapka podivná AP Mechanický Zavření lapacích listů 

Citlivka AP Ochlazení Regulace pohybu lisů 

Rajče AP Elektrický Vyvolání exprese genu pin2 

Ibišek AP Opylení Přechodné zvýšení ovariální respirace 

Vrba košíkářská AP Ochlazení Ovlivňuje výměnu plynů 

Kukuřice AP Ochlazení Redukce floémového transportu 

Tykev obecná AP Ochlazení Pokles růstu stonku 

Okurka setá LEP Nedostatek vody Vliv na otevírání a zavíraní průduchů 

Bob obecný LEP Světelný Otok okolo průduchů a jejich otevření 

Rajče VP Zraňování Zvýšení aktivity pin genů 

Hrách VP Zraňování Inhibice syntézy proteinů 

Citlivka, Topol VP Zahřívání Přechodná redukce fotosyntézy 

Slunečnice roční VP Zahřívání Pokles růstu stonku 

Bob obecný VP Zahřívání Zvýšení respirace 

Citlivka stydlivá VP Zahřívání Přechodná redukce fotosyntézy 

Tabulka 1 Vliv elektrických signálů na aktivitu vyšších rostlin a jejich fyziologické projevy; AP 

– akční potenciál, VP – variační potenciál, LEP – podprahový lokální elektrický potenciál [5] 

 

Elektrické signály, které v rostlinách existují ještě s hydraulickými či chemickými signály, 

jsou pro fyziologii rostlin velmi důležité a jsou pravděpodobně počátečními reakcemi na vnější 

podnět. Tento typ reakce může vyvolat fyziologickou změnu růstu, dýchání, absorpce vlhkosti, 

rozložení látek ve floému, redukce tlaku, fotosyntézy, vypařování, výměny plynů či transkripce 

bílkovinného inhibičního genu. Tímto dojde k ovlivnění reakcí rostliny na vnější prostředí i vnitřních 

pochodů rostliny. Během růstu rostliny se elektrické signály rostlin mohou měnit např. díky 

nedostatku světla, draslíku či vysoké vlhkosti.  Využití těchto elektrických signálu by mohlo mít velký 

přínos pro pěstování ve sklenících. Tkáně, které vedou elektrický signál, jsou navíc schopné u řady 

rostlin přivést tento signál do jiných buněk, které pak vykonají určitou činnost. Příkladem může být 

zavření pasti u  mucholapek. [5]   
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3 Způsoby měření rostlinných biopotenciálů 

3.1 Extracelulární měření 

Extracelulární měření slouží k detekci elektrických signálů ve skupině buněk, vykazující 

stejnou nebo podobnou elektrickou aktivitu. Jelikož elektrické signály rostlin jsou velmi slabé, musí 

být měřící zařízení vybaveno biozesilovačem a vysokou vstupní impedancí (větší než 10
9
 Ω ). 

Extracelulární měření je prováděno převážně dvěma základními typy elektrod: povrchovými 

elektrodami a kovovými vpichovými elektrodami. [5] 

3.1.1 Extracelulární měření pomocí povrchových elektrod 

Tyto elektrody většinou obsahují Ag/AgCl vlákno a mohou být zvlhčeny pomocí 0,1 % mM 

roztoku chloridu draselného v agaru. Aby se docílilo dobrého kontaktu s rostlinou, zabalují se tyto 

elektrody do bavlny, která slouží jako médium. Další možností je použití elektrod pokrytých Ag/AgCl, 

přičemž vodivý kontakt je zprostředkován přes vodivý gel, který je podobný gelu na EKG vyšetření. 

Mezi další často používané elektrody se řadí kalomelová elektroda. Referenční elektroda se může 

umístit přímo do hlíny v květináči a společně s aktivní povrchovou elektrodou vytváří potřebný měřící 

kanál. Povrchové elektrody jsou vhodné spíše na krátkodobé měření (<12 hodin), jelikož může 

docházet k degradaci vodivého média (např. gelu, nebo agaru, pokud je dodatečně použit). U této 

techniky nedochází k poškození rostliny, povrchové elektrody jsou fyzikálně stabilní a je možné je 

použít zároveň s např. měřením výměny plynů. [3] [5] 

3.1.2 Extracelulární měření pomocí kovových hrotových elektrod 

Materiál pro výrobu těchto elektrod je nejčastěji Ag/AgCl či platina. Tyto elektrody se 

vpichují do rostlinné tkáně, kde měří elektrickou aktivitu určité skupiny buněk. Nevýhodou této 

metody je možné poškození rostlinné tkáně, nicméně tato metoda je vhodná pro dlouhodobé měření 

(>24 hodin) elektrických potenciálů rostlin. [5] 

3.2 Intracelulární měření 

Intracelulární měření umožňuje záznam biopotenciálů na membráně jedné samostatné 

rostlinné buňky. Tato technika nám umožňuje kontinuální měření membránového potenciálu rostlinné 

buňky. Přímo do buňky se vpichuje skleněná elektroda o průměru hrotu menším než 1μm, zatímco 

druhá, referenční elektroda je umístěna do extracelulárního roztoku obklopujícího buňku. 

Mikroelektroda, která je připojena na zesilovač s vysokým vstupním odporem, je do buňky ve floému 

zavedena pomocí mikromanipulátoru. [5] 

 Zavedení mikroelektrody je docela složitý proces, protože je důležitá její poloha. V průběhu 

let se začala využívat zajímavá a docela úspěšná technika, kdy mšice, která zabodla svůj stilet do 

floému, byla po určité době laserovou technikou „odstřelena“ a na zabodnutý stilet se nasadila 

skleněná mikroelektroda.[3] 
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Obr. 7 (a) extracelulární měření; (b) intracelulární měření; APW(aquatic pond water) – roztok 

v extracelulárním prostředí okolo buňky, KCl – chlorid draselný. [3] 

3.3 Měření pomocí techniky terčíkového zámku 

V angličtině je tato technika známá po názvem patch-clamp recording technique. Byla 

vynalezena roku 1976 a značně pomohla k rozšíření celé řady znalostí o iontových kanálech 

v  membránách rostlinných buněk. Tato dnes hojně využívaná technika totiž umožňuje přímé 

sledování proudů v jednom či více iontových kanálech. Navíc je možné sledovat tyto proudy na celé 

buňce nebo na izolovaném terčíku membrány. [5] 

Provedením se tato technika podobá intracelulárnímu měření. Mikroelektroda se pomalu 

přibližuje k membráně buňky, na kterou je pak přisáta, místo toho, aby pronikla až do buňky samotné. 

Tím vznikne relativně pevné spojení. Velmi malým podtlakem se nasaje povrch buňky do pipety, čímž 

dojde ke zpřístupnění intracelulárního prostoru buňky. Pipetka je vyplněna elektrolytickým roztokem, 

pomocí kterého se zprostředkovává přenos náboje ke kovové elektrodě uložené hlouběji v pipetě. [14] 

Ústí připevněné skleněné mikroelektrody umožňuje kontrolovat proud či napětí na buněčné 

membráně, což umožňuje lepší průzkum iontových kanálů. [7] 

Patch-clamp technika disponuje čtyřmi pracovními módy: cell-attatched mode, inside-out 

mode, outside out mode a whole cell recording. Pomocí whole cell módu lze dostat odezvu od všech 

aktivovaných v membráně přítomných iontových kanálů.[8] 
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4 Bioelektrody 

Pokud chceme snímat a zpracovávat biosignály z tkání živého organismu, používáme tzv. 

biopotenciálové elektrody. Tyto snímače umožňují kvalitní vodivé spojení mezi dvěma vyskytujícími 

se druhy vodičů na rozhraní elektroda – elektrolyt, případně elektrolyt – tkáň. Vodiče prvního druhu 

vedou náboj pomocí volných elektronů, a jsou jimi nejčastěji kovy, které jsou často používané pro 

výrobu elektrod. Lidské tělo i rostlinná tkáň jsou však vodičem druhého druhu, protože přenos náboje 

je zajišťován pomocí volných iontů. [14] 

Bioelektrody patří mezi aktivní snímače. Jsou tedy zdrojem signálu. V praxi nejčastěji 

zkoumáme elektrické vlivy a vlastnosti rozhraní elektroda – elektrolyt a navazujícího rozhraní 

elektrolyt – tkáň. Mezi všeobecné požadavky na biopotenciálové elektrody patří: kvalitní, fixované 

vodivé spojení mezi organismem a diagnostickým přístrojem, nedráždivé působení na tkáň, nemožnost 

znehodnocení materiálu vlivem elektrolytických roztoků, sterilita elektrod, možnost dezinfekce 

elektrod. [14] 

4.1 Půlčlánkový potenciál 

Jelikož elektroda přenáší náboj pomocí volných elektronů, k přenosu do elektrolytu by musel 

mít i elektrolyt (vodič druhého druhu) volné elektrony. Naopak k přenosu z elektrolytu do elektrody 

by elektroda musela mít volné ionty. Tento stav normálně nenastává a tudíž mezi elektrodou 

a  elektrolytem dochází k přenosu náboje pomocí chemických reakcí – oxidace a redukce. [14] 

Princip těchto reakcí se často vysvětluje na tzv. Daniellově článku (Obr. 8), který se skládá 

z dvou půlčlánků. Levým půlčlánkem je zinková elektroda ponořená do elektrolytu, který tvoří roztok 

síranu zinečnatého (ZnSO4). Pravým půlčlánkem je měděná elektroda ponořená ve vodném roztoku 

síranu měďnatého (CuSO4). Mezi elektrolyty obou půlčlánků je vodivý můstek. Na zinkové elektrodě 

(anodě) začne probíhat oxidační reakce, v jejímž důsledku budou do obvodu vystupovat volné 

elektrony. Do elektrolytu je vylučován kationt Zn
2+

, který právě vlivem oxidace ztratil volné 

elektrony. V důsledku oxidace se bude zmenšovat hmotnost zinkové elektrody. Na druhé, měděné 

elektrodě (katodě) nastává redukční reakce. Do elektrody vstupují volné elektrony z obvodu. Na 

kovové měděné elektrodě jsou redukovány kationty Cu
2+

 z elektrolytu (roztoku síranu mědnatého) na 

neutrální atomy mědi, čímž na měděné elektrodě vzniká dodatečná vrstva mědi. [14] 

Vlivem chemických reakcí na rozhraní elektroda – elektrolyt dojde ke změně koncentrace 

aniontů a kationtů elektrolytu v blízkosti elektrody. Dojde k separaci iontů a vytvoření dvojvrstvy 

elektrického náboje. Jeden typ náboje (kladný či záporný) je na povrchu elektrody, k němu opačný 

náboj je v elektrolytu. Tento jev je příčina vzniku specifického elektrického potenciálu, tzv. 

půlčlánkového potenciálu. U popisovaného Daniellova článku je to zhruba 1,2 V. [14] 

Biopotenciálová elektroda se tedy chová podobně jako elektrochemický půlčlánek, její 

polarita však není neměnná. Na biopotenciálové elektrodě v kontaktu s organickou tkání budou 

probíhat oxidační a redukční reakce, což povede k vzniku půlčlánkového potenciálu. [14] 
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Obr. 8 Schéma Daniellova článku [14] 

 

U biopotenciálové elektrody je na rozdíl od elektrochemického článku půlčlánkové napětí 

negativním vlivem. Protože půlčlánkový potenciál nikdy přesně neznáme, vzniká při měření 

neodstranitelná chyba měření. Biosignály se proto nevyhodnocují prostřednictvím amplitudy, ale 

srovnáváním amplitudy biosignálu z vícero míst, dále hodnocením průběhu signálu a pomocí 

frekvenční analýzy. Půlčlánkový potenciál stanovujeme podle dvou standardních elektrod, u kterých je 

půlčlánkový potenciál známý. Jsou jimi standardní vodíková a kalomelová elektroda. [14] 

4.2 Typy bioelektrod 

Nejobecnější rozdělení bioelektrod je podle typu aktivní tkáně na povrchové, podpovrchové a 

mikroelektrody. Všechny elektrody musí být mechanicky přizpůsobeny svému použití. Důraz se klade 

především na jejich funkčnost, rozměry, tvar, povrchovou úpravu, použité materiály, snadné použití, 

bezpečnost vzhledem k interakci s organismem a v neposlední řadě i možnost dezinfekce či sterilizace. 

[14] 
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4.2.1 Povrchové elektrody 

Jsou používány na neinvazivní snímání. Jako elektrolyt se často používá solný roztok ve formě 

gelu či pasty. Nejjednodušší forma praktické realizace bioelektrod jsou plošné kovové elektrody. Dnes 

se vyrábí i ve formě klipsů, vhodných např. pro dlouhodobé monitorování EKG. Při ambulantních 

vyšetřeních jsou oblíbené balónkové elektrody, které se pomocí přísavky přisají na kůži přes vodivý 

gel a jsou tak vhodné pro krátkodobé monitorování EKG. Dalším druhem povrchových elektrod jsou 

plovoucí elektrody, které jsou vždy tvořeny kovových diskem s vrstvou gelu, pohybujícího se 

s elektrodou, čímž slouží k minimalizaci pohybových artefaktů. [14] 

4.2.2 Podpovrchové elektrody 

Slouží k invazivnímu snímání nebo k trvalé implantaci. Elektrolytem je zde přímo tekutina 

tkáně. Podpovrchové elektrody můžeme rozdělit na perkutánní a implantabilní. Tyto elektrody se 

nepotýkají s problémem vysychání vodivého gelu. Perkutánní elektroda je tvořena jehlou nebo 

skupinou jehliček, které se zavádí do tkáně skrz povrch. Existují i vpichové elektrody s dutou jehlou. 

Implantabilní elektrody se používají pro dlouhodobé snímaní nejčastěji u kardiostimulátorů. [14] 

4.2.3 Mikroelektrody 

Tyto elektrody používáme k záznamu biopotenciálů (např. akčního potenciálu) izolovaných 

buněk. Mikroelektroda je přímo zavedena pomocí mikromanipulátoru do intercelulární tekutiny, druhá 

referenční elektroda je ponořena v elektrolytické lázni, představující extracelulární prostor buňky. 

Mezi tyto elektrody patří např. kovová mikroelektroda či skleněná mikroelektroda s kovovou výplní.  

Dále se používají pipetové sací mikroelektrody, které se využívají ke speciální technice 

terčíkového zámku (viz. 3.3). [14] 

4.3 Materiály pro výrobu bioelektrod 

Z hlediska použitých materiálů a s nimi používaných elektrolytů členíme biopotenciálové elektrody na 

elektrody prvního a druhého druhu. Dále je možné realizovat bioelektrody a snímat biopotenciály 

pomocí alternativních vodivých materiálů (viz. kapitola 5). [14] 

4.3.1 Elektrody prvního druhu 

Elektroda je z čistého kovu nebo slitiny kovů ponořena do roztoku, který obsahuje kationty 

stejného kovu. Mezi typické představitele patří stříbrná elektroda nebo odolnější elektroda vyrobená ze 

slitiny stříbra niklu. [14] 

4.3.2 Elektrody druhého druhu 

Její základní část, která je tvořena čistým kovem, je následně pokryta těžko rozpustnou solí 

tohoto kovu. Takovou elektrodu musíme vždy použít s elektrolytem obsahujícím stejné anionty jako ta 

těžko rozpustná sůl. Typickým představitelem jsou velmi hojně používané Ag/AgCl elektrody, tedy 

stříbrochloridové neboli argentchloridové elektrody. [14]  
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5 Alternativní materiály pro měření biopotenciálů 

Polymery jsou obecně považovány za izolanty a používají se právě jako elektrické, tepelné či 

zvukové izolanty. Jsou známé pro své dobré mechanické vlastnosti, snadné zpracování a nízkou 

hustotu. Jedním z alternativních materiálů použitelných pro konstrukci biopotenciálové elektrody je 

právě podskupina polymerů, tzv. vodivé polymery. Od ostatních polymerů se liší především svou 

schopností vést elektrický náboj.  

5.1 Historie výzkumu polymerů 

Umělé materiály vyrobené z polymerů jsou známy už od 19. století. V roce 1866 objevil 

Američan Hyatt celuloid, který sloužil jako náhrada slonoviny pro výrobu kulečníkových koulí 

a  později se uplatnil ve filmovém průmyslu. Na přelomu 19. a 20. století se objevilo několik dalších 

syntetických materiálů – viskózní hedvábí, celofán, bakelit či polyamid nylon. Před druhou světovou 

válkou už uměli lidé vytvořit i běžně známý polyvinylchlorid, polyetylen nebo teflon. [11] 

Nejstarší člověkem vyrobený polymer byl pravděpodobně polyanilin. Anilin byl jako produkt 

pyrolytické destilace indiga získán v roce 1826 německým chemikem Unverdorbenem. Při studiu jeho 

chemických vlastností popsal roku 1840 Fritzsche zelené oxidační produkty, které bychom v dnešní 

terminologii nazvali polyanilinem. V roce 1862 britský profesor chemie Letheby při toxikologické 

identifikaci anilinu provedl elektrochemickou oxidaci, která vedla po alkalizaci k modrému zabarvení 

typickému pro polyanilinovou bázi. Britští chemici Green a Woodhead navrhli v roce 1910 pro 

oxidační produkty anilinu strukturu oktameru. Názvy jednotlivých oxidačních forem, nazvaných 

leukoemeraldin, emeraldin a pernigranilin,jsou v současnosti používány i pro odpovídající polymery. 

Název emeraldin byl inspirován brilantním zeleným zbarvením nejběžnější formy polyanilinu. 

Polymerní povaha oxidačních produktů anilinu byla prokázána až o mnoho desítek let později.[12] 

 Informace elektrické vodivosti produktu, známého jako anilinová čerň, se objevila roku 1965 

na světovém kongresu o polymerech v Praze, ale její nepříliš přesně definovaná struktura byla 

neuspokojivá. Kvůli složité přípravě se pozornost uchýlila k polyacetylenu, nicméně v praxi stále 

převažoval zájem o standardní spolehlivé kovové vodiče či polovodiče.  Na konci 70. let 20. století 

publikovala trojice vědců Alan J. Heeger, Alan G MacDiarmid a Hideki Širakawa práci na téma 

vodivých polymerů, čímž obnovili zájem o vodivé polymery. Tato trojice vědců získala za tuto 

publikaci později Nobelovu cenu za chemii. [11] 

5.2 Vodivé Polymery 

V posledních letech došlo k výraznému rozvoji znalostí o vodivých polymerech a k rozšíření 

těchto materiálů v praktických aplikacích. Většina polymerů (jako třeba polyvinylchlorid či 

polyetylen), které známe, však nedisponují vlastností elektrické vodivosti. Příkladem vodivých 

polymerů, které lze vidět na Obr. 9, jsou polyacetylen, polypyrrol, polythiofen, polyanilin, 

polyfenylen či poly-(p-fenylenvinylen). [12] 

Elektrická vodivost polymerů se pohybuje v rozmezí 0,01 až 30 S.cm
−1

, což ji dělá 

srovnatelnou s vodivostí anorganických polovodičových materiálů. Nevýhodou vodivých polymerů 
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však je pokles jejich měrné vodivosti v čase, jelikož např. u polyanilinu hydrochloridu v podobě 

prášku může dojít k poklesu měrné vodivosti až o 20% za 4 měsíce. Za 19 měsíců může dojít 

k poklesu jeho měrné vodivosti až o 50%. [10][9] 

 

Obr. 9 Vodivé polymery [12] 

 

Základním předpokladem k dosažení vodivosti v polymeru je existence vhodného systému 

konjugovaných dvojných vazeb. Mimo konjugaci je dalším předpokladem přítomnost nositelů náboje, 

které jsou schopny zprostředkovat jeho transport po polymerním řetězci. Nositelé náboje vznikají 

procesem, kterému se říká dopování (analogie s klasickými polovodiči). Na rozdíl od anorganických 

polovodičů, kdy elektrické vlastnosti ovlivňují již stopové koncentrace dopující látky, u polymerů se 

jedná o koncentrace vyšší v řádu jednotek až desítek procent. [12] 



20 

 

Vodivé polymery obecně mohou být elektronové i iontové vodiče, přestože jsou spíše tyto dva 

způsoby vedení náboje brány odděleně. Jedním z nejvíce v této oblasti prozkoumaných vodivých 

polymerů je polyanilin, který podle mnoha studií disponuje nejen elektronovou vodivostí, ale 

i  iontovou vodivostí. Původcem iontové vodivosti je voda, která je absorbována v polymerových 

vzorcích. Může se předpokládat, že vliv iontové vodivosti se ještě zvýší, pokud bude umístěn vodivý 

polymer do vodného prostředí.[19] 

K pochopení principu vodivosti vodivých polymerů může posloužit nejvíce prozkoumaný 

polyanilin, resp. jeho protonace. Vodivá forma polyanilinu – emeraldinová sůl se skládá ze slabé 

polyanilinové báze a silné kyseliny.  Protony kyseliny a iminové dusíky spolu reagují, přičemž se na 

atomech dusíku vytvoří pozitivní náboj, který je vyvažován negativními ionty. Pozice elektronů 

v protonované polyanilinové struktuře se může změnit, čímž vznikají tzv. polarony (kation-radikály). 

Polarony jsou právě nosiči náboje zodpovědné za elektronovou vodivost polyanilinu. Zároveň však 

chemická struktura protonované iminové části polyanilinu představuje způsob protonové (iontové) 

vodivosti. [19] 

5.2.1 Polyanilin 

Polyanilin je pravděpodobně nejužívanějším konjugovaným polymerem
13

. Konjugace 

znamená, že se v jeho struktuře vyskytuje pravidelné střídání jednoduchých a dvojných vazeb. 

Polyanilin existuje v několika formách, které se navzájem liší stupněm oxidace a protonace. 

Nejčastější formou polyanilinu je emeraldin (díky jeho barvě) ve formě soli či báze. K přechodu (Obr. 

10) z formy soli do formy báze dochází deprotonací (ztrátou protonu, H
+
) v alkalickém prostředí za 

stavu, kdy je pH mezi 5 až 6. Během tohoto přechodu klesne vodivost z jednotek S.cm
−1

 (sůl) na 10
−9

 

S.cm
−1

 (báze). Polyanilinová (re)protonovaná sůl se tedy působením hydrooxidu amonného přemění 

v nevodivou polyanilinovou (emeraldinovou) bázi. [9] [10] 

Nespornou výhodou polyanilinu je jeho velká stálost a dostupnost. Taktéž příprava vhodné 

polyanilinové báze je jednoduchá, pomocí běžných a lehce dosažitelných chemikálií. Díky schopnosti 

reagovat změnou vodivosti na vnější stimuly nalézáme využití polyanilinu v mnoha oblastech. 

Využívá se např. v oblasti protikorozních nátěrů, katalýzy organických reakcí atd. Další využití nalézá 

polyanilin v oblasti nanotechnologií, kdy může být použit při výrobě nanotrubek či nanovláken. Pro 

nás je však důležité jeho využití v biomedicínských aplikacích, specificky v regeneraci srdeční či 

nervové tkáně, ale zejména při vývoji biosenzorů. Vzhledem k tomu, že se využití polyanilinu váže na 

jeho biokompatibilitu, musíme respektovat fakt, že se doposud nepodařilo dosáhnout takové přípravy 

či úpravy polyanilinu, která by umožňovala dosažení dostatečně nízké cytotoxicity, čímž by bylo 

dosaženo požadované biokompatibility pro nitrotělní biomedicínské aplikace. Doposud tedy zřejmě 

byla většina zhotovení realizována jako mimotělní, v podobě různých  polyanilinových kompozitů, na 

které se zaměřuje většina biokompatibilních studií. [10] 

  

                                                   
13  Mimo konjugované polymery existují tzv. kompozity, což jsou polymery obsahující nejrůznější 

plniva 
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Obr. 10 Přechod mezi polyanilinovou solí (polyaniline salt) a bází (polyaniline base) deprotonací 

(deprotonation)[9] 

 

Aby však vznikl polyanilin, musí se nejdříve polymerovat anilin jako takový. Existuje velmi 

jednoduchá procedura, kterou lze zvládnout v běžné laboratoři, která spočívá v oxidaci anilin 

hydrochloridu (použitým jako monomer)  peroxydvojsíranem amonným ve vodném prostředí. Jako 

produkt reakce těchto dvou látek vznikne vodivý polyanilin (emeraldin) hydrochlorid ve formě soli. 

Reakce probíhá při standardní laboratorní teplotě. Po proběhnutí polymerace se vzniklý polyanilinový 

film promyje 0,2 M roztokem HCl. Promytí 0,2 M roztokem HCl se provádí z důvodu odstranění 

nežádoucích zbytků ve vzorku po polymeraci. Mohou to být např. zbytky oxidantu, dimery, 

monomery atd. Vypláchnutí pomocí 0,2 M HCl zvyšuje čistotu, kvalitu a tím i vodivost polymerového 

vzorku.[9] 

 

Obr. 11 Oxidace anilin hydrochloridu peroxydvojsíranem amonným [9] 

 

Standardní polymerace anilinu poskytuje granulární morfologii. Pokud však polymeraci 

anilinu provedeme např. v mírně kyselém prostředí kyseliny octové (0,2 M anilin, 0,25 

M peroxydvojsíran amonný, 0,4 M kyselina octová), získáme v produktu podstatný podíl 

polyanilinových nanotrubek.[21] 
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5.2.2 Polypyrrol 

Chemická reakce polypyrrolu byla známá už  v roce 1887, přičemž se vědělo, že dává 

oligomerní produkty. Později byl popsán postup vzniku „polypyrrolové černi“, která vznikala oxidací 

pyrrolu peroxidem vodíku (v kyselém prostředí). Elektrochemický způsob přípravy polypyrrolu byl 

popsán v roce 1979, kdy se polypyrrol připravoval z roztoku monomeru v acetonitrilu nebo 

propylenkarbonátu s malým obsahem vody za přítomnosti dopantu. Při studii takto vzniklé struktury 

se zjistilo, že se v polymeru nalézají pyrrolová jádra spojená v α a α’ pozicích, tvořících tak 

polymerový řetězec. Vodivost elektrochemicky vytvořeného polypyrrolového filmu na platinové 

elektrodě dosahovala až 100 S.cm
−1

. Studie zabývající se elektrochemickou syntézou polypyrrolu ve 

vodných roztocích se objevují už od roku 1982, nicméně mechanismus elektrochemické polymerizace 

polypyrrolu zatím není úplně jasný. Pokud bychom chtěli připravit větší množství polypyrrolu, je 

výhodnější použít chemickou polymerizaci. Chemická polymerizace polypyrrolu a její zdokonalování 

je v současné době předmětem zkoumání.[12] 

Z hlediska potřebných surovin je polypyrrol na chemickou přípravu náročnější než polyanilin, 

zato však dosahuje větší měrné vodivosti. Chemická příprava polypyrrolu se vyznačuje oxidací 

pyrrolu železitou solí. Touto železitou solí může být např. chloristan železitý, nebo v případě této 

práce hexahydrát chloridu železitého. V praxi je spíše dávána přednost chloridu železitému díky větší 

měrné vodivosti připraveného polypyrrolu. Produktem takto provedené polymerace pyrrolu je černý 

a  nerozpustný polypyrrolový film, který má globulární morfologii. Pokud je však při polymeraci 

přítomna i methyloranž, lze získat více vodivý polypyrrol s nanotubulární morfologií. [12][20] 

Polypyrrol připravený oxidací pyrrolu v kyselém vodném prostředí má podobu soli. 

V ideálním případě by mělo u polypyrrolu v alkalickém prostředí (např. pomocí hydrooxidu 

amonného) dojít k přechodu ze soli na bázi, podobně jako je tomu u polyanilinu. Zatímco 

u  polyanilinu je tento přechod běžný, u polypyrrolu byl tento jev popsán jen vzácně v několika 

studiích. [20] 

 

 

Obr. 12 Přechod mezi solí (nahoře) a bází (dole) polypyrrolu [20]  
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6 Návrh a realizace biopotenciálové elektrody 

Jak už bylo výše zmíněno, vodivé polymery jsou významné svou schopností snímat a vést 

elektrický náboj. Díky jejich vlastnostem je možné je použít k zprostředkování přenosu náboje mezi 

kovovou částí elektrody a povrchem rostliny a to bez nutnosti použití vodivého gelu. Existuje více 

možností provedení vodivého spoje pro snímání z povrchu rostliny. Jednou z možností je přímé 

pokrytí povrchu listu polymerem, čímž by se list stal elektrodou sám o sobě. Dále je možné pokrýt 

vhodný předmět (např. textilii), který po řádném zafixování na povrch listu zprostředkuje požadovaný 

přenos náboje. Veškeré chemické procedury byly provedeny na základě odborné konzultace 

s  RNDr. Jaroslavem Stejskalem, CSc. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze. 

6.1 Přímá polymerace listu 

První varianta, která byla předmětem zkoumání, byla možnost přímého pokrytí listu rostliny. 

Postupně byly pokryty polyanilinem listy jílku vytrvalého (Lolium perenne), bramboříku perského 

(cyclamen persicum), máty vonné  (Mentha suaveolens) a meduňky lékařské (Melissa officinalis). 

Listy všech čtyř se nakonec podařilo více či méně úspěšně pokrýt. Nebylo však jisté, zda polymerace 

přímo neovlivnila fyziologii listu a zda jsou listy vhodné k měření.  Dalším problémem bylo, že 

všechny pokryté listy jakékoli rostliny dříve nebo později odumřely. Proto jsem se nakonec rozhodl 

tuto metodu označit za nevhodnou a upustit od ní. 

6.1.1 Technika přímé polymerace listu 

Pro nanášení polymeru na list byl vybrán polyanilin pro jeho jednoduchý postup přípravy. 

Chemická reakce přípravy polyanilinu je charakteristická zfialověním (až zčernáním) a zhutněním 

polymerační směsi.  

 

Postup přípravy polyanilinu a jeho aplikaci na povrch listu: 

 

 Základní myšlenkou přípravy polyanilinu bylo oxidovat 0,2 M anilin hydrochlorid pomocí 

0,25 M peroxydvojsíranu amonného. Postup přípravy do jisté míry koresponduje s návodem podle 

článku [9]  RNDr. Jaroslava Stejskala, CSc. Při nanášení polymeru na objekty se však mírně liší, 

jelikož návod v článku počítá s pouhou výrobou polyanilinu, jeho následným vysušením a přeměnou 

na práškovou formu. 

 

1. V 50 ml destilované vody se rozpustí 2,59 g anilinu hydrochloridu 

2. Dále se do druhé kádinky s 50 ml destilované vody rozpustí 5,71 g peroxydvojsíranu 

amonného 

3. Oba roztoky se nechají při běžné pokojové teplotě odstát zhruba 30 minut 

4. Oba roztoky se smísí do jedné kádinky a lehce se zamíchají, přičemž zhruba po minutě začíná 

polymerace, při níž teplota reakční směsi vzroste z 20° C asi na 38° C (exotermní reakce) 
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5. Bezprostředně po smíchání roztoků a začátku polymerace je nutno zprostředkovat trvalý 

kontakt reakční směsi s povrchem listu 

6. Po 10–15 minutách trvalého kontaktu s polymerační směsí se vytvoří solidní fialový 

polyanilinový film 

7. Tento film se následně promyje 0,2 M HCl, z důvodu odstranění nežádoucích zbytků po 

polymeraci  

8. List se nechá oschnout 

 

Pokud chceme polyanilin nanášet přímo na nějaký objekt, kterým může být právě list rostliny 

(či kus textilie), je opravdu nutné, aby byl objekt vystaven polymeraci od začátku až do konce.  Tudíž 

byl bezprostředně po smíchání dvou roztoků zprostředkován trvalý kontakt listu s polymerizační směsí 

nebo alespoň se souvislou vrstvou polymerační směsi. Polymerový film se na listu vytvořil přibližně 

po 10–15 minutách, i když samozřejmě platí, že čím déle, tím by měl být film kvalitnější. U této 

metody by však mohlo příliš dlouhé vystavení listu polymerační směsi list zahubit. 

  

Kontakt s polymerační směsí byl zajišťován dvěma způsoby: 

 

Pomocí igelitového obalu  

 

Byl použit igelitový uzavíratelný sáček (Obr. 13), do kterého se nalila polymerační směs. List 

by následně ponořen buď z části, nebo celý do této polymerační směsi a sáček byl poté uzavřen. List 

byl ve směsi přítomen po celou dobu polymerace zhruba po dobu 15 minut. Po skončení polymerace 

se list z obalu vyndal, na listu se vytvořil film polyanilinu hydrochloridu, který se následně promyl 0,2 

M HCl. List se poté nechal několik hodin schnout. 

 

Pomocí nanášení štětcem 

 

Pokud je list malý nebo má vhodný tvar, může se na něj polymerační směs ihned po smíchání 

roztoků nanášet např. pomocí štětce.  Jelikož je bezprostředně po smíchání polymerační směs značně 

řídká (není viskózní), je nanášení ztíženo stékáním této kapalné směsi po listu při nevodorovné pozici 

listu. Proto je nutné list ve vodorovné pozici zafixovat nebo držet po nezbytnou dobu tak, aby na něm 

proběhla chemická reakce v celém svém trvání. Poté, co proběhla reakce, se na listu vytvořil film 

polyanilinu hydrochloridu, který se následně promyl 0,2 M HCl. List se poté opět nechal několik 

hodin schnout. 

6.1.2 Výsledky přímé polymerace listu 

Nejúspěšnější bylo pokrývání listů bramboříku perského (cyclamen persicum). Jeden list byl 

pokryt po celé své ploše, přičemž tento list vydržel zhruba 10 dní, poté začal usychat. Druhý list byl 

pokryt pouze z části, a tento list vydržel asi 2 týdny. 

Na Obr. 13 lze vidět průběh polymerace a výsledný napolymerovaný list bramboříku, který se 
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za dva dny po pokrytí zvedl na úroveň ostatních listů. Nicméně, jak už bylo zmíněno výše, po 10 

dnech uschl. Pro polymeraci celého listu byl použit igelitový obal. Druhý list, který byl pokryt pouze 

z části, lze vidět na Obr. 14.  Při polymeraci druhého listu byl použit pro nanášení štětec (nebyla nutná 

fixace v igelitovém obalu), přičemž polymerní směs z něj nestekla díky vodorovné poloze listu. 

 

 

Obr. 13 a) průběh polymerace celého listu bramboříku perského (cyclamen persicum); b) celý 

napolymerovaný list bramboříku perského (cyclamen persicum) 

 

 

Obr. 14 Část napolymerovaného listu bramboříku perského (cyclamen persicum) 

 

Jako o něco méně vhodný pro pokrývání polyanilinem se ukázal jílek vytrvalý (Lolium 

perenne). Listy této odolné rostliny uschly přibližně za měsíc po aplikaci. Nicméně jeho tenké listy 

jsou zřejmě z jedné (spodní) strany nesmáčivé, tudíž se přímo napolymeruje jen svrchní strana listu. 
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Tento úzký list sice měl po jednoduchém proměření multimetrem větší odpor než list bramboříku 

perského (cyclamen persicum), ale stále byl vodivý. Pro polymeraci listů jílku vytrvalého (Lolium 

perenne) byl použit igelitový obal. Listy máty vonné (Mentha suaveolens) musely být díky své malé 

velikosti pokrývány pomocí štětce (Obr. 15), přičemž její listy byly velmi nesmáčivé, reakční roztok 

z listu stékal, a tudíž bylo velmi těžké list pokrýt. Nanášení na listy této rostliny nepřineslo uspokojivé 

výsledky. 

 

 

Obr. 15 Nanášení roztoku na list máty vonné (Mentha suaveolens) 

 

V případě meduňky lékařské (Melissa officinalis) byly reakce tak silné, že napolymerovaný 

list odumřel v podstatě během hodiny po nanesení polymeru a celá rostlina odumřela i při pečlivém 

zalévání do dvou týdnů. Proto byla tato rostlina pro přímou polymeraci vyhodnocena jako úplně 

nevhodná. 

Celkově však ani jeden z listů rostlin nepůsobil po polymeraci zevně nijak vitálně. Metoda by 

byla dle mého úsudku shledána vhodnou pouze v tom případě, kdyby napolymerované listy vydržely 

alespoň 3 týdny, přičemž zevnějšek těchto listů by se nijak výrazně nelišil od ostatních listů, což bych 

považoval za dostatečný důkaz pro jejich schopnost normální fyziologické aktivity.  

6.1.3 Možné příčiny konečného neúspěchu přímé polymerace listu 

Hlavní příčinou by mohlo být vymytí filmu pomocí 0,2 M kyseliny chlorovodíkové (HCl), 

která pravděpodobně způsobí minimálně velmi silné podráždění, spíše však poškození listu rostliny. 

Tato procedura sice není nutná k vytvoření polymerového filmu na listu, ale výrazně zvyšuje kvalitu 

filmu i jeho vodivost, jelikož ze vzorku odstraňuje nechtěné vedlejší produkty polymerace.  
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Druhou možnou příčinou by mohla být obecná nesnášenlivost rostlinného pletiva 

s polyanilinem (nebo obecně vodivými polymery) jako takovým. Pokrytí povrchu listu by mohlo 

narušit nebo dokonce úplně omezit důležité fyziologické procesy rostliny. 

Další možností je přítomnost lidské chyby při provádění chemické reakce nebo při následné 

péči o rostlinu jako takovou. 

6.2 Snímání pomocí polymerového klipsu 

Z důvodu neuspokojivých výsledků přímého nanášení polymeru na povrch listu byla 

navrhnuta metoda snímání pomocí tzv. „polymerového klipsu“. Jedná se o povrchové, extracelulární, 

neinvazivní snímání biopotenciálů z povrchu listu rostliny. Kontakt byl zprostředkován pomocí 

bavlněné látky, která byla pokryta vodivým polymerem. Tato látka byla pomocí klipsu připevněna na 

list a zprostředkovávala přenos signálu z povrchu listu na kovovou (Ag/AgCl) elektrodu, která byla 

vodičem zapojena do předzesilovače měřící aparatury. 

6.2.1 Pokrývání textilií vodivými polymery 

Byla použita 100% bavlněná tkanina CARLTON (Mileta a.s., Česká republika) s plátnovou 

vazbou, bělená, plošná hmotnost: 120 g/m
2
, dostava: 51,2 n/cm (osnova), 28,0 n/cm (útek), číslo příze: 

7,4/2 tex (osnova), 14,5 tex (útek).  

Bavlněná látka byla rozdělena na čtyři části, kdy každá část měla rozměry přibližně 10x22 cm. 

Jeden kus látky byl pokryt pouze polyanilinem (s granulární morfologií), druhý kus látky byl pokryt 

pouze globulárním polypyrrolem. Zbylé dvě látky byly využity na spíše experimentální pokus, kdy se 

na pokrytí použila kombinace polyanilinu i polypyrrolu za vzniku kombinované polymerové 

dvojvrstvy. Třetí látka tudíž byla nejprve pokryta polypyrrolem a po usušení pokryta znovu, tentokrát 

polyanilinem. Čtvrtá látka byla pokryta nejprve polyanilinem, následně po usušení byla pokryta 

polypyrrolem. Cílem bylo realizovat elektrody ze všech čtyř druhů pokrytých látek a poté porovnat 

jejich vlastnosti. Primárně je však práce zaměřena na porovnávání prvních dvou látek, tudíž pouze 

polyanilinu a pouze polypyrrolu.  

Všechny látky byly připevněny na dřevěný rám a následně položeny do velké skleněné mísy 

s rovným dnem. Vzhledem k velikosti látky a objemu mísy bylo potřeba připravit desetkrát větší 

množství polymeru, než tomu bylo u přímé polymerace listu. 

Pro úspěšné vytvoření kvalitního polymerového vodivého filmu po celé ploše látky je nutné, 

aby byla látka pořádně napuštěna do roztoku použitého monomeru. Poté, co byla látka pořádně 

napuštěna tímto roztokem, se do misky vždy nalil roztok vhodného oxidantu. Tyto dva roztoky se 

v misce smíchaly, přičemž bylo nutné látku v reakční směsi pořádně „vymáchat“, aby se polymer 

vytvořil nejen po celém povrchu látky, ale i uvnitř látky. Poté byl rám vždy zatížen tak, aby byl pořád 

ponořen do polymerační směsi, takže byl zajištěn trvalý kontakt látky s polymerační směsí. Látka byla 

vystavena polymeraci celý den, což je daleko déle než u přímé polymerace listu, tudíž se na ní po 

skončení procesu vytvořil kvalitnější polymerový produkt. Ten pak byl bez jakýchkoli fyziologických 

následků promyt pomocí 0,2 M HCl. Nakonec byla látka usušena a poslána na měření vodivosti.  



28 

 

6.2.1.1 Pokrývání textilie polyanilinem 

Základní myšlenkou přípravy polyanilinu bylo oxidovat 0,2 M anilin hydrochlorid pomocí 

0,25 M peroxydvojsíranu amonného. Přesný postup pokrývání textilie polyanilinem byl následující: 

 

1. V odměrné baňce s 500 ml destilované vody se rozpustí 25,9 g anilinu hydrochloridu 

2. Dále se do druhé odměrné baňky s 500 ml destilované vody rozpustí 57,1 g peroxydvojsíranu 

amonného 

3. Oba roztoky se nechají při běžné pokojové teplotě odstát zhruba 30 minut 

4. Dřevěný rám s látkou se umístí do mísy, do které se vylije roztok anilin hydrochloridu  

5. Látka se v roztoku anilin hydrochloridu pořádně namočí, aby nasákla monomer 

6. Po zhruba 15 minutách se do mísy přilije i druhý namíchaný roztok peroxydvojsíranu 

amonného  

7. Zhruba po minutě po smíchání roztoků začíná polymerace, je nutné látku ve vzniklé směsi 

pořádně „vymáchat“ po dobu přibližně 5–10 minut 

8. Látka s rámem se vhodně zatíží a nechá se v klidu v polymerační směsi po dobu 24 hodin  

9. Po 24 hodinách se látka napuštěná polyanilinem vyndá a promyje se pomocí 0,2 M HCl 

10. Poté se látka nechá uschnout na vzduchu 

 

Na Obr. 16 lze vidět odměrné baňky, do kterých byly připraveny roztoky monomeru – anilin 

hydrochloridu a oxidantu – peroxydvojsíranu amonného.  

 

 

Obr. 16 a) prázdná odměrná baňka (původně) s roztokem anilinu hydrochloridu; b) nádobka s 

roztokem peroxydvojsíranu amonného 
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Zelený roztok anilin hydrochloridu lze bohužel vidět až na obrázku Obr. 17, jelikož byl vylit 

do mísy už před pořízením fotografie 

 

 

Obr. 17 a) látka namočená v roztoku anilin hydrochloridu; b) máchání látky v polymerační 

směsi po smísení roztoku anilin hydrochloridu a peroxydvojsíranu amonného 

 

Poté, co se smísily ony dva namíchané roztoky, začala zhruba po minutě polymerace. Barva 

směsi se postupně měnila ze zelené na světle fialovou, poté na tmavě fialovou až černou. Propláchnutí 

pomocí 0,2 M HCl, které je nutné k odstranění nechtěných vedlejších produktů polymerace 

a  celkovému očištění polymeru, samozřejmě nemohlo způsobit na rozdíl od listu žádné komplikace. 

Na Obr. 18 lze vidět hotovou látku pokrytou polyanilinem, ze které byly vyrobeny elektrody. 

 

 

Obr. 18 a) látka v průběhu pokročilé polymerace polyanilinu; b) výsledná látka pokrytá 

polyanilinem 
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6.2.1.2 Pokrývání textilie polypyrrolem 

Základní myšlenkou přípravy globulárního polypyrrolu bylo oxidovat 0,2 M pyrrol pomocí 

0,5 M hexahydrátu chloridu železitého. Přesný postup pokrývání textilie glubulárním polypyrrolem 

byl následující: 

 

1. V odměrné baňce se 500 ml destilované vody smíchá s 13,4 ml pyrrolu 

2. Dále se do druhé odměrné baňky s 500 ml destilované vody rozpustí 135 g hexahydrátu 

chloridu železitého 

3. Oba roztoky se nechají při běžné pokojové teplotě odstát zhruba 30 minut 

4. Dřevěný rám s látkou se umístí do mísy, do které se vylije roztok pyrrolu 

5. Látka se v roztoku pyrrolu pořádně namočí, aby nasákla monomer 

6. Po zhruba 15 minutách se do mísy přilije i druhý namíchaný roztok hexahydrátu chloridu 

železitého 

7. Okamžitě po smíchání roztoků začíná polymerace, je nutné látku ve vzniklé směsi pořádně 

„vymáchat“ po dobu přibližně 5–10 minut 

8. Látka s rámem se vhodně zatíží a nechá se v klidu v polymerační směsi po dobu 24 hodin  

9. Po 24 hodinách se látka napuštěná globulárním polypyrrolem vyndá a promyje se 0,2 M HCl 

10. Poté se látka nechá uschnout na vzduchu 

 

Na Obr. 19 lze vidět odměrné baňky, do kterých byly připraveny roztoky monomeru – 

pyrrolu a oxidantu – hexahydrátu chloridu železitého.  

 

 

Obr. 19 a) odměrná baňka s roztokem hexahydrátu chloridu železitého; b) odměrná baňka 

s roztokem pyrrolu 
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Princip polymerace byl v podstatě podobný jako u polyanilinu až na několik rozdílů. 

Koncentrace oxidantu při pokrývání polypyrolem byla dvakrát větší z toho důvodu, že chlorid železitý 

je jedno-elektronový oxidant, zatímco peroxydvojsíran amonný je dvou-elektronový oxidant. Další 

odlišností byla doba, po které začala polymerace po smíchaní obou roztoků. U polypyrrolu začala 

reakce probíhat téměř okamžitě, jak lze vidět na Obr. 20, proto bylo nutné látku ihned po smíchání 

roztoků začít ve směsi máchat. 

 

 

Obr. 20 Smíchání roztoku pyrrolu s roztokem oxidantu hexahydrátu chloridu železitého 

 

Po 24 h byla látka z mísy vyndána, propláchnuta 0,2 M HCl a usušena na vzduchu. Na Obr. 

21 lze vidět její konečnou podobu, použitou k výrobě elektrod. 

 

 

Obr. 21 a) látka v průběhu pokročilé polymerace polypyrrolu; b) výsledná látka pokrytá 

polypyrrolem 
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6.2.1.3 Pokrývání textilie zároveň polyanilinem a polypyrrolem 

Jak už bylo výše zmíněno, třetí a čtvrtý kus textilie byl určen ke dvojímu pokrytí. Třetí látka 

byla nejprve pokryta polypyrrolem a po usušení pokryta znovu, tentokrát polyanilinem. Čtvrtá látka 

byla pokryta nejprve polyanilinem, následně po usušení byla pokryta polypyrrolem. K pokrytí se 

aplikoval stejný postup, který je popsán v kapitolách 6.2.1.1 a 6.2.1.2. Poté, co látka prošla procesem 

pokrytí jedním typem polymeru, se nechala usušit a další den se standardně pokryla druhým typem 

polymeru. Takto vznikly dvě specifické látky, které jsou na Obr. 22. 

 

 

Obr. 22 a) třetí látka pokrytá nejprve polypyrrolem a poté  polyanilinem; b) čtvrtá látka 

pokrytá nejdříve polyanilinem a poté polypyrrolem 

 

6.2.2 Elektrický odpor textilií pokrytých vodivými polymery 

K odvození vodivosti látky byl proměřen jejich elektrický odpor. Měření elektrického odporu 

proběhlo ve firmě Inotex ve Dvoře Králové. Elektrický odpor byl měřen různými měřícími zařízeními 

dvou různých společností, konkrétně přístroji Metriso od společnosti GMC-I Messtechnik a přístroji 

od společnosti Keithley Instruments. V tabulce Tabulka 2 je vždy uveden typ měřené látky, použitý 

přístroj (popř. metoda) měření a hodnota naměřeného elektrického odporu v ohmech. Ve sloupci 

tabulky “typ látky“ platí, že první polymer napsaný v kolonkách v  posledních dvou řádcích sloupce 

označuje právě ten polymer, který byl na látku nanesen první. 

 

Typ látky 
Typ měřícího zařízení 

Metriso dvoubodová sonda [Ω] Metriso objemový odpor [Ω] Keithley [Ω] 

Polyanilin 9,9.103 < 1,0.103 1,4.104 

Polypyrrol < 1,0.103 < 1,0.103 1,4.102 

Polypyrrol + Polyanilin < 1,0.103 < 1,0.103 3,8.102 

Polyanilin + Polypyrrol < 1,0.103 < 1,0.103 4,7.101 

Tabulka 2 Elektrické odpory textilií pokrytých polymerem 
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6.2.3 Konstrukce elektrody 

Mechanickou část biopotenciálové elektrody tvořil běžně dostupný kolíček v dřevěném nebo 

plastovém provedení. Důvodem použití kolíčku bylo zajištění dostatečně pevného kontaktu mezi 

látkou pokrytou vodivým polymerem a povrchem listu rostliny. Běžný kolíček je však sám o sobě 

kvůli své styčné ploše nešetrný k pletivu rostliny, tudíž by mohlo dojít k nechtěnému namáhání, či 

až  poškození rostliny. Proto byly k hranám styčných ploch kolíčku přilepeny pomocí univerzálního 

lepidla Pattex (Henkel, Düsseldorf, Německo) plastové plošky, které slouží k redukci a rozdělení tlaku 

na list. Plastová ploška měla tvar kruhu s průměrem přibližně 2,6 cm, což nám dávalo k dispozici 

poměrně velkou snímací plochu. Styčná ploška klipsu i plastová ploška navíc byla provrtána odshora 

dolů tak, aby se při lepení dala plastová ploška ukotvit pomocí provázku do vhodné polohy. V případě 

selhání lepidla zajišťoval ukotvení plastové plošky ve své poloze právě provlečený provázek.  

Na jednu plastovou plošku byl poté přilepen vystřižený kus látky, která byla pokryta 

polyanilinem, polypyrrolem nebo kombinací těchto dvou polymerů. Tento vystřižený kus látky měl 

šířku přibližně 2,6 cm, což vzhledem k průměru plastové plošky zajišťovalo přesné zakrytí celého 

povrchu plastové plošky. Délka tohoto vystřiženého kusu látky byla přibližně 6 cm. Kus látky dlouhý 

přibližně 4,4 cm, který délkou přesahoval průměr plastové plošky, sloužil jako boční vývod. Tento 

vývod sloužil ke kontaktu látky s kovovou (Ag/AgCl) elektrodou, která posílala biosignál dále do 

měřícího řetězce. Důvodem pro takto zvolený celkový tvar vystřiženého kusu látky byla jednolitost 

a  minimalizace přechodového odporu.  Kus látky byl přilepen pouze na jednu plastovou plošku, což 

nám umožňovalo snímat z horního či spodního povrchu listu podle potřeby. Tato látka byla na plošku 

přilepena pomocí nevodivého univerzálního lepidla Pattex (Henkel, Düsseldorf, Německo). Lepidlo se 

nechalo důkladně uschnout a to po dobu minimálně 48 hodin.  

Takto vyrobená elektroda fungovala právě díky kusu látky pokryté vodivým polymerem jako 

snímač, který zprostředkovával přenos biosignálu z rostliny. Návrh klipsu je zobrazen na Obr. 23 

a  detail klipsu lze vidět na Obr. 24. 

 

 

Obr. 23 Principiální schéma biopotenciálové elektrody  
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Důležitým faktorem je právě vytvoření vodivého kontaktu mezi listem a kovovou elektrodou 

pomocí vodivých polymerů. Cílem testování bylo zjistit, do jaké míry jsou vodivé polymery schopné 

nahradit vodivý gel, který se standardně používá ke zprostředkování kontaktu mezi rostlinnou tkání 

a  kovovou elektrodou. 

 

 

Obr. 24 Detail biopotenciálové elektrody 

 

Celkově bylo vyrobeno 12 elektrod. Čtyři byly vyrobeny z látky pokryté čistě  polyanilinem, 

čtyři z látky pokryté čistě  polypyrrolem, dvě z  látky, která byla nejprve pokryta polypyrrolem a poté 

polyanilinem, a dvě z látky, která byla pokryta nejprve polyanilinem a poté polypyrrolem. Pro ilustraci 

elektrod jsou na Obr. 25 zobrazeny elektrody s látkou pokrytou polyanilinem. 

 

 

Obr. 25 Výsledné biopotenciálové elektrody s látkou pokrytou polyanilinem 
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7 Měření elektrofyziologických signálů rostlin 

Cílem práce bylo dokázat, zda je možné získat užitečný signál z rostliny pomocí 

navrhovaného řešení, tedy bioelektrody v podobě klipsu s látkou pokrytou vodivým polymerem. 

Prvotní pokusy měření rostlinných biopotenciálů probíhaly na VŠB – TU v Ostravě, kdy byl 

pomocí biozesilovače měřen variační potenciál sady rostlin bramboru hlíznatého (Solanum tuberosum) 

rodu Laura. Realizované polymerové bioelektrody byly napojeny na biozesilovač, který byl připojen 

do počítače. Záznam byl zobrazován a zaznamenávám přímo v rozhraní programu Matlab. Variační 

potenciál byl po umístění bioelektrod vyvoláván popálením listu. Tato měření však nebyla přínosná, 

jelikož variační potenciál se na rostlinách obecně hůře měří a výsledky měření byly velmi nekvalitní 

a neprůkazné. Jednou z příčin špatných výsledků určitě byla volba rostliny, jelikož brambor hlíznatý 

(Solanum tuberosum) se sám o sobě neřadí mezi citlivé rostliny vhodné pro měření rostlinných 

biopotenciálů. Navíc byla chybně určena doba trvání záznamu. Dalším důvodem mohlo být nevhodné 

zapojení měřící aparatury, elektrod či slabé odstínění signálu, jelikož nebyla použita Faradayova klec. 

V konečném důsledku nebylo ověřování funkčnosti realizovaných polymerových bioelektrod na těžko 

prokazatelném variačním potenciálu vhodným postupem.  

Z důvodu neúspěchu prvotních pokusů měření rostlinných biopotenciálů bylo realizováno 

měření na speciální aparatuře zkonstruované RNDr. Pavlem Krchňákem, Ph.D. z  přírodovědecké 

fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Toto měření, které v Olomouci úspěšně proběhlo, je 

detailně popsáno v této kapitole. Měření na této speciální aparatuře bylo provedeno na základě 

odborné konzultace s  Mgr. Andrejem Pavlovičem, Ph.D. z  přírodovědecké fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci. Pro měření biopotenciálů rostlin, konkrétně evokovaných (vyvolaných) 

akčních potenciálů, byla vybrána známá citlivá rostlina mucholapka podivná (Dionaea muscipula).  

7.1 Rostlinný materiál 

Měření evokovaných akčních potenciálů probíhalo na 5 různých rostlinách mucholapky 

podivné (Dionaea muscipula). Jednalo se o geneticky nehomogenní sadu rostlin. Tato rostlina byla 

vybrána pro měření a testování funkčnosti elektrod z důvodu velké citlivosti na podněty z vnějšího 

okolí. Mucholapka navíc dokáže generovat akční potenciál s velice silnou amplitudou, což značně 

zjednodušuje vyhodnocování měření a dává nám určitou jistotu správnosti měření. 

Mucholapka podivná (Dionaea muscipula) je masožravá rostlina, která patří do botanického 

rodu mucholapka (Dionaea), jehož je také jediným zástupcem. Dnes je ve volné přírodě velmi vzácná 

a loví drobný hmyz pohybem lapacího listu. Ten je rozdělen na poloviny, přičemž na každé polovině 

lapacího listu se nachází 3 malé trichomy
14

. 

Proces lovu této rostliny byl vzhledem ke své jedinečnosti mnohokrát prostudován. Lov 

hmyzu zajišťuje těmto rostlinám přísun dusíku. Podrážděním trichomu lapacího listu se uvolní 

vápenaté kationty do cytosolu senzorických buněk. Zároveň dojde ke genezi prvního akčního 

potenciálu. Pokud však dojde k podráždění jakéhokoli trichomu v lapacím listu do 40 sekund, vyvolá 

se druhý akční potenciál, který způsobí sevření listu (sklapnutí pasti). Následuje spuštění vylučování 

                                                   
14 Rostlinný chlup, který vyčnívá z povrchu rostliny 
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trávicích enzymů. Tímto způsobem je rostlina chráněna před náhodnými stimuly. [3] 

 

 

Obr. 26 Mucholapka podivná (Dionaea muscipula)  

 

Charakteristická amplituda evokovaného akčního potenciálu této rostliny, dobře prozkoumaný 

proces vzniku a šíření tohoto potenciálu a velká citlivost rostliny byly hlavními důvody pro volbu této 

rostliny jako testovacího rostlinného materiálu. Pro ověření funkčnosti realizovaných polymerových 

bioelektrod byla tedy tato rostlina velmi vhodná. 

Mucholapky podivné (Dionaea muscipula) byly pěstovány po dobu pěti let na přírodovědecké 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Byly pěstovány na parapetu za oknem při standardní 

intenzitě slunečního záření pro Českou republiku a při teplotě, která kolísala mezi 15–30 °C podle 

ročního období. 

7.2 Měřící řetězec 

Měření probíhalo na speciální aparatuře zkonstruované RNDr. Pavlem Krchňákem, Ph.D. 

z  přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Toto zařízení bylo velmi citlivé 

a  umožňovalo podle potřeby měřit jeden až čtyři kanály.  

Měřící aparatura se skládala ze zesilovače, napěťově proudového převodníku, čtyř 

optoizolátorů, proudově napěťového převodníku a analogově digitálního převodníku, jenž byl připojen 

k počítači. Jelikož jsou amplitudy povrchových elektrických potenciálů rostlin velmi slabé, a to 

v řádech maximálně desítek milivoltů, je nutné, aby měl zesilovač velký vstupní odpor. Klíčovým 

prvkem aparatury tedy byl zesilovač s diferenciálním předzesilovačem INA 116 (Burn-Brown, 

Tucson, USA), který měl deklarovaný vstupní odpor 10
15 

Ω. Pokud bychom brali v potaz vodiče 

k elektrodám a vstupní konektory, byl by vstupní odpor zesilovače 10
13

–10
14

 Ω.[18] 
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Obr. 27 Schéma čtyřkanálového měřícího řetězce pro měření potenciálů z povrchu rostliny; U/I 

– napěťově proudový převodník, I/U – proudově napěťový převodník, A/D – analogově digitální 

převodník, PC – počítač, Ref – referentní elektroda;  převzato a upraveno dle [18] 

 

Zařízení bylo potřeba důkladně odstínit, abychom se vyhnuli vnějšímu rušení či síťovému 

rušení. Přerušovaná čára na Obr. 27 znázorňuje uzemnění okruhu. Pro napájení zesilovače byl použit 

stabilizovaný zdroj. Dále byly použity optoizolátory ke galvanickému oddělení analogově digitálního 

převodníku od zbytku měřící aparatury. Rostlina byla navíc umístěna do Faradayovy klece. Všechny 

tyto opatření vedly k výraznému snížení šumu.  

Předtím, než signál vstoupil do optoizolátorů, musel být napěťový signál převeden na změny 

proudu, proto byl před optoizolátory zařazen napěťově proudový převodník. Za optoizolátory byl 

zařazen proudově napěťový převodník, z něhož šel signál dále do analogového vstupu analogově 

digitálního převodníku. Funkci analogově digitálního převodníku reprezentovala 12-bitová data 

akviziční karta PCA-7228AL (Tedia, Plzeň, Česká republika), která byla připojena do počítače. 

Softwarem pro zobrazování a  zaznamenávání signálu byl program ScopeWin  (Tedia, Plzeň, Česká 

republika). [18] 

Nedílnou součástí měřícího řetězce byly i elektrody použité k měření. Pro tuto práci byla 

samozřejmě stěžejní realizovaná biopotenciálová elektroda, popsaná v podkapitole 6.2.3. Tato 

elektroda snímala povrchový potenciál z jedné strany listu a zajišťovala tak pevný a stabilní kontakt 

s rostlinným pletivem.  

Dále však musela být použita další elektroda. Signál se totiž šířil po vodivé polymerové látce, 

které se na konci látky (vývodu) dotýkala elektroda tvořená stříbrným drátkem, na jehož konec byl 

napařen chlorid stříbrný (Scanlab Systems, Praha, Česká republika). Tato Ag/AgCl elektroda 

zajišťovala přenos signálu dále na vodič a do zesilovače.  

Jako referenční elektroda byla použita ta samá Ag/AgCl elektroda, byla však vložena do úzké 

skleněné trubičky, na jejímž konci byla tenká frita. Trubička byla naplněna 0,3 M roztokem KCl, což 
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reprezentovalo solný můstek. Takto vyrobená elektroda sloužila jako referentní elektroda, přičemž 

byla při měření ponořena do destilované vody v misce pod květináčem rostliny. 

 

 

Obr. 28 a) Ag/AgCl elektroda; b) Referentní elektroda 

7.3 Měření evokovaných akčních potenciálů 

Cílem měření bylo ověřit, zda je realizovaná biopotenciálová elektroda vůbec schopna pomocí 

látky pokryté vodivým polymerem snímat povrchový potenciál listu rostliny. V ideálním případě by 

realizovaná biopotenciálová elektroda měla být schopna zprostředkovat vodivý kontakt bez pomoci 

vodivého gelu, jehož funkce by byla zastoupena právě látkou pokrytou vodivými polymery. 

7.3.1 Příprava a postup měření 

Nejprve byl dvakrát podrážděn lapací list rostliny plastovým párátkem tak, aby se lapací list 

zavřel, a aby plastové párátko zůstalo zavřené uvnitř listu v těsné blízkosti drážděného trichomu. 

S takto zavřeným listem jsme nejprve provedli vzorové měření pomocí ověřené standardní metody, 

kdy byla použita pouze Ag/AgCl elektroda a vodivý gel VITA pro sonografii (Hellada, Praha, Česká 

republika). Gel byl nanesen mezi list a Ag/AgCl elektrodu, která byla upevněna k laboratornímu 

stojanu a dotýkala se ze shora listu. Drážděním trichomu pohybem párátka v listu se opakovaně 

vyvolával akční potenciál. Pomocí tohoto vzorového měření bez použití realizovaných 

biopotenciálových elektrod jsme si ověřili funkčnost měřící soustavy a zároveň jsme získali výstup, 

jak by měl akční potenciál této rostliny vypadat. 

Klíčová pro tuto práci však byla měření pomocí biopotenciálových elektrod s látkou pokrytou 

vodivým polymerem. Zavřený list s párátkem se vložil do klipsu – mezi plastové plošky 

biopotenciálové elektrody, přičemž polymerová látka se dotýkala listu z jeho spodní strany. 

Biopotenciálová elektroda jako celek byla připevněna k laboratornímu stojanu. Poté se zajistil stabilní 

bodový kontakt konce látky pokryté vodivým polymerem (vývodu) s Ag/AgCl elektrodou, kdy se 

Ag/AgCl elektroda kolmo dotýkala svým hrotem látky. Tato Ag/AgCl elektroda byla připevněna 

k druhému laboratornímu stojanu. Toto zapojení (Obr. 29) mělo nejenom zajišťovat stabilní a kvalitní 
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kontakt, ale i zabránit ohýbání a namáhání listu rostliny. Následně byla vložena referentní elektroda do 

destilované vody v misce pod květináčem.  

Měření jednoho záznamu trvalo 720 sekund. Během těchto 720 sekund jsme se pohybem 

vloženého plastového párátka snažili opakovaně dráždit lapací list rostliny, konkrétně jeho trichom. 

Tímto způsobem se během celého záznamu podařilo vyvolat až desítky akčních potenciálů. Ne vždy se 

tento malý chlup podařilo trefit, pokud se však trefil správně, byl vyvolán akční potenciál, jehož 

charakteristický průběh byl vidět i na nevyfiltrovaném průběhu záznamu, který běžel na obrazovce. 

Mohlo se však jednat např. o nějaké rušení nebo obecně nehodnotný signál, tudíž byl přesný čas, kdy 

bylo podle probíhajícího záznamu pravděpodobné, že opravdu proběhl akční potenciál, vždy 

poznamenán na papír. Po uběhnutí celého měření se záznam vyfiltroval tak, že se v programu 

ScopeWin odstranil každý 30. bod záznamu. Poté se znova vyfiltroval každý 30. bod záznamu. Tím 

došlo k výrazné redukci šumu a zjemnění křivky. Vyfiltrovaný záznam byl poté otevřen a zobrazen 

v programu ScopeWin, přičemž byl vždycky kontrolován čas, ve kterém bylo předpokládáno, že 

proběhl akční potenciál. Podle tvaru a amplitudy křivky se určovalo, zda se opravdu jednalo o akční 

potenciál, či pouze o nejrůznější rušení nebo nehodnotný signál. Kontrola času pravděpodobného 

vzniku akčního potenciálu na běžícím záznamu společně s vzorovým záznamem byly velmi důležité 

mechanismy sloužící ke správnému určení akčního potenciálu v záznamu. 

 Jelikož se jednalo o evokované akční potenciály, které se šíří maximálně v rámci listu, ve 

kterém byly vygenerovány, stačil k měření pouze jeden kanál. Jednalo se tedy o jednokanálové 

unipolární měření. Vzorkovací frekvence byla 182 Hz. Zesílení bylo desetinásobné, jelikož při 

padesátinásobném zesílení vznikal při použití realizovaných polymerových bioelektrod větší šum. Po 

vyfiltrování se záznam uložil do textového formátu (.txt), který byl dále zpracován v prostředí 

programu Matlab. 

 



40 

 

 

Obr. 29 Rozmístění elektrod při měření pomocí biopotenciálových elektrod s látkou pokrytou 

vodivým polymerem 

 

Na Obr. 29 lze vlevo vidět realizovanou biopotenciálovou elektrodu, která je připevněná ke 

stojanu. Tato elektroda je díky nepolymerované látce měřící elektrodou, přičemž list rostliny je vložen 

mezi stiskové plastové plošky a látka je vespod listu. Biosignál je přenášen látkou dál po celé délce 

látky až na Ag/AgCl, která je spojena dotykem s koncem látky uchyceném v dalším klipsu. Tuto 

Ag/AgCl lze vidět elektrodu nahoře uprostřed, navíc je připevněná k druhému laboratornímu stojanu. 

Vpravo je bílá referentní elektroda, jejíž špička je ponořena do destilované vody v misce pod 

květináčem. 
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7.4 Výsledky měření 

Celkově byly výsledky pozitivní. Realizovaná biopotenciálová elektroda, která snímala 

pomocí látky pokryté vodivým polymerem (dále jen „ polymerová bioelektroda“), je schopna přenášet 

signál z listu rostliny a to bez použití vodivého gelu. To platilo pro jakýkoli typ zvoleného polymeru 

nebo jejich kombinace. Nicméně výsledky polymerových bioelektrod se nevyrovnaly vzorovému 

standardnímu měření pomocí Ag/AgCl elektrody a vodivého gelu. Měření pomocí polymerových 

bioelektrod bylo při suchém (bez použití vodivého gelu) kontaktu látky pokryté vodivým polymerem 

s povrchem listu zatíženo šumem.  

Kvalita záznamu byla ovlivněna několika artefakty. Nejméně ovlivnitelné byly biologické 

artefakty, jako byly např. fyziologický stav rostliny nebo stáří a vitalita listu, se kterou je spojena 

schopnost opakovaně generovat akční potenciál. Pro měření byly vybírány jen ty listy, které vypadaly 

vizuálně dobře, a po dvojitém podráždění trichomu u nich proběhlo rychlé zavření lapacího listu. I tak 

se často projevila únava rostlinného materiálu, kdy rostlina po určité době i přes opakované dráždění 

nevyvolávala vůbec žádný akční potenciál. Tato doba se samozřejmě list od listu lišila. Únava 

materiálu tedy měla přímý důsledek na amplitudu akčních potenciálů rostliny, kdy největší amplitudy 

AP byly naměřeny převážně na začátku měření. Po jednom celém záznamu musel být použit jiný list 

nebo jiná rostlina, pokud už na testované rostlině nebyl vhodný list. Výchozí hodnota měřeného 

potenciálu se u každé mucholapky podivné (Dionaea muscipula) lišila. 

Měření bylo zatíženo i technickými artefakty. Nejdůležitějším technickým artefaktem byl 

kontakt listu s polymerovou látkou, který značně ovlivňoval šum, míru užitečného signálu a jeho 

výpovědní hodnotu. Listy nebylo možné umístit mezi stiskové plastové plošky bioelektrody pokaždé 

stejně kvůli rozdílnému tvaru a pozici každého listu na rostlině. Při umisťovaní listu do stiskových 

plastových plošek klipsu jsme mohli nechtěně vyvolat několik akčních potenciálů, což mohlo ovlivnit 

únavu listu. Tvar a velikost listu ovlivňoval i obsah snímací plochy (plochy listu v kontaktu s látkou), 

která byla tudíž také při každém měření jiná. Dalším artefaktem mohla být čistota látky pokryté 

vodivým polymerem v místě kontaktu.  

S těmito (kombinovanými) artefakty nebylo možné provést úplně přesná opakovaná měření za 

stejných podmínek, což společně s nízkým statistickým počtem měření znemožňuje vzájemně 

porovnat kvality jednotlivých vodivých polymerů. 

Samotný záznam byl málokdy bez jediné chyby po celých 720 sekund. Většina záznamů 

obsahovala i nehodnotný signál, který neodpovídal předpokladům měření. Mezi příčiny nehodnotného 

signálu patří jakékoliv rušení, šum, destabilizace kontaktu rostliny a látky nevhodným pohybem, 

jakýkoliv prudký úder do stolu či přítomnost zmíněných artefaktů. Poměr užitečného signálu 

a  nehodnotného signálu se v záznamech lišil, celý záznam však ve většině případů obsahoval desítky 

dobrých akčních potenciálů. Záznam byl vždy vyhodnocen a zpracován. U všech druhů použitých 

vodivých polymerů se průměrná amplituda akčních potenciálů pohybovala zhruba kolem 35 mV, na 

začátcích měření se však vyskytovaly i silné AP s amplitudou až 60 mV. S narůstající únavou rostliny 

se amplituda AP mohla snížit klidně až na 15 mV.  
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7.4.1 Výsledky bioelektrod s polyanilinem 

Byly provedeny 2 záznamy měření (trvající 720 sekund). Záznamy jako celek od začátku až 

do konce (celých 720 sekund), byly zatíženy velkou mírou nestability a nehodnotného signálu. Po 

vyfiltrování a přiblížení však byl vidět hezký užitečný signál. Každý záznam polyanilinu obsahoval 

desítky dobrých AP.  

 

 

Obr. 30 Polyanilin měření 1; série několika AP o různých amplitudách 

 

 

Obr. 31 Polyanilin měření 1; přiblížení dvou AP z Obr. 30  



43 

 

 

Obr. 32 Polyanilin měření 2; série silnějších AP na začátku měření a následující slabší AP 

 

Na průbězích lze vidět vliv únavy rostlinného materiálu, kdy AP během prvních sekund 

záznamu měly větší amplitudu. Některé obrázky měření polyanilinu jsou přímo popsány pro lepší 

orientaci. 

 

 

Obr. 33 Polyanilin měření 2; Průběh ukázkového akčního potenciálu v časovém rozmezí 10 s 
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7.4.2 Výsledky bioelektrod s polypyrrolem 

Byly opět provedeny 2 záznamy měření, trvající 720 sekund. Druhé měření se velmi povedlo 

(Obr. 34), celý záznam je velmi kvalitní a plný akčních potenciálů.  

 

 

Obr. 34 Polypyrrol měření 2; Celý povedený záznam 

 

 

Obr. 35 Polypyrrol měření 2; Přiblížení akčních potenciálů z Obr. 34  
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Naopak první měření bylo podobně jako u polyanilinu o něco horší, méně stabilní, ale i tak se 

podařilo opět zaznamenat desítky AP. 

 

 

Obr. 36 Polypyrrol měření 1; série tří AP během záznamu 

 

 

Obr. 37 Polypyrrol měření 1; Přiblížený průběh AP v časovém rozmezí 10 s z Obr. 36 
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7.4.3 Výsledky bioelektrod s polypyrrolem a polyanilinem 

Tyto bioelektrody byly vybaveny látkou, která byla nejprve pokryta polypyrrolem, vysušena 

a poté pokryta polyanilinem. Opět byly provedeny dva záznamy měření o délce 720 sekund. První 

měření (Obr. 38) bylo velmi kvalitní a stabilní s minimálním šumem, přičemž prakticky celý záznam 

obsahuje kvalitní AP.  

 

Obr. 38 Látka pokrytá nejprve polypyrrolem a poté polyanilinem – měření 1; celý záznam 

 

 

Obr. 39 Látka pokrytá nejprve polypyrrolem a poté polyanilinem – měření 1; série AP z Obr. 38 
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Obr. 40 Látka pokrytá nejprve polypyrrolem a poté polyanilinem – měření 1; ukázka AP 

v časovém rozmezí 10 s 

 

Druhé měření (Obr. 41) bylo méně kvalitní, jelikož bylo zatíženo znatelným šumem. Tento 

šum byl zapříčiněn pravděpodobně špatným kontaktem elektrody s listem. I tak se podařilo naměřit 

několik dobrých akčních potenciálů. Některé z nich jsou vyznačeny právě na Obr. 41. 

 

 

Obr. 41 Látka pokrytá nejprve polypyrrolem a poté polyanilinem – měření 2; série AP  
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7.4.4 Výsledky bioelektrod s polyanilinem a polypyrrolem 

Tyto bioelektrody byly vybaveny látkou, která byla nejprve pokryta polyanilinem, vysušena 

a  poté pokryta polypyrrolem. Opět byly provedeny dva záznamy měření o délce 720 sekund.   

 

 

Obr. 42 Látka pokrytá nejprve polyanilinem a poté polypyrrolem – měření 1; série AP 

 

 

Obr. 43 Látka pokrytá nejprve polyanilinem a poté polypyrrolem – měření 1; ukázka AP 

v časovém rozmezí 10 s 
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Podle výsledků měření odporu látek měla mít tato látka nejmenší odpor. Nicméně obě měření 

za pomocí těchto bioelektrod byly zatíženy velkou mírou nestability a nehodnotného signálu, ale 

nebyly zašuměné a v obou bylo přítomno několik dobrých AP. 

 

 

Obr. 44 Látka pokrytá nejprve polyanilinem a poté polypyrrolem – měření 1; série slabších AP 

 

 

Obr. 45 Látka pokrytá nejprve polyanilinem a poté polypyrrolem – měření 2; série AP s jedním 

špatně naměřeným AP  
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8 Závěr 

Hlavním cílem experimentální části této práce byl návrh a realizace biopotenciálových 

elektrod pomocí alternativních materiálů – vodivých polymerů pro měření biopotenciálů rostlin. Prvně 

byla vyzkoušena metoda nanesení vodivého polymerového filmu přímo na list rostliny, která však byla 

z důvodu špatných dopadů na rostliny vyhodnocena jako nevhodná.  

Po vyhodnocení výsledků první metody byla navrhnuta další metoda měření pomocí 

biopotenciálové elektrody v podobě klipsu s látkou pokrytou vodivým polymerem. Takto realizovaná 

biopotenciálová elektroda byla při těsném kontaktu s listem schopna snímat a přenášet biopotenciály 

rostlin (bez použití vodivého gelu). Testování a měření proběhlo na mucholapce podivné (Dionaea 

muscipula) z důvodu silné amplitudy akčních potenciálů této rostliny a dobře prozkoumaného procesu 

vzniku a šíření těchto potenciálů.  

V rámci experimentální části byla bioelektroda vyzkoušena i k měření variačního potenciálu 

rosnatky kapské (Drosera capensis) a bramboru hlíznatého (Solanum tuberosum) rodu Laura. 

Vyhodnocení schopnosti bioelektrody relevantně měřit složitější variační potenciál je otázkou dalšího 

výzkumu. 

K vytvoření biopotenciálové elektrody byly použity čtyři různé látky pokryté vodivými 

polymery – polyanilinem, polypyrrolem nebo kombinací těchto dvou polymerů (viz kapitola 6.2.1). 

Všechny čtyři látky byly schopny snímat a přenášet biopotenciál (akční potenciál) mucholapky 

podivné (Dionaea muscipula) bez použití vodivého gelu. Bohužel vlivem popsaných artefaktů, které 

znemožňovaly provést úplně přesná opakovaná měření za stejných podmínek, a nízkého statistického 

počtu měření není možné vzájemně porovnat kvality jednotlivých vodivých polymerů ani jejich 

kombinací. 

V rámci měření akčního potenciálu mucholapky podivné (Dionaea muscipula) bylo provedeno 

i vzorové měření standardní metodou pomocí Ag/AgCl elektrody a vodivého gelu. Měření pomocí 

biopotenciálových elektrod s látkou pokrytou vodivým polymerem bylo zatíženo větším šumem 

a  nestabilitou než toto vzorové měření. Dále bylo provedeno ještě kontrolní měření, které zjišťovalo 

vliv vodivého gelu na kvalitu signálu měření za použití vytvořených polymerových bioelektrod. Při 

použití gelu zároveň s vytvořenou polymerovou bioelektrodou došlo k redukci šumu a ke 

stabilnějšímu záznamu. Po zpracování a vyfiltrování se však zredukoval šum a záznam měření pomocí 

vytvořených polymerových bioelektrod bez gelu se kvalitou více přiblížil vzorovému měření. 

Při prvotním testování a zprovozňování měřící aparatury v Olomouci bylo neúmyslně 

provedeno i pár záznamů s neodstíněnou Faradayovou klecí. Část zemnícího okruhu, který je 

znázorněn na Obr. 27 přerušovanou čarou, tedy nebyla uzemněna. Měřící aparatura sice byla schopna 

normálně měřit, všechny záznamy však byly zatíženy velkým šumem. Lze tedy říci, že odstínění 

zesilovače a Faradayovy klece mělo velký vliv na množství šumu a celkovou kvalitu signálu. 

 Hlavní výhodou realizovaných biopotenciálových elektrod je použití vodivých polymerů, 

které jsou schopné při vhodné měřící aparatuře dosáhnout poměrně kvalitních (ale proměnlivých) 

výsledků bez použití vodivého gelu, navíc za velmi nízké výrobní náklady ve srovnání se 

stříbrochloridovými elektrodami.  
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