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Abstrakt 

 Použitím biosenzorů založených na principu rezonance povrchových plasmonů (SPR) 

docílíme efektivního způsobu měření biochemických látek. Metodou SPRi (metoda SPR 

s použitím CCD prvku pro záznam) je možné měřit desítky až stovky látek najednou 

v důsledku přítomnosti biologických rozpoznávacích prvků na biosenzoru. Výhodou této 

optické metody je měření v reálném čase s nižšími náklady, než nabízí běžně používané 

metody. Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu, měření biochemických látek 

pomocí biosenzorů a vyhodnocení provedených měření v laboratoři Vysoké školy báňské- 

Technické univerzity Ostrava.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

SPR (Surface Plasmon Resonance), Plasmon, SPRi (Surface Plasmon Resonance imaging), 

biočip, ovalbumin 

 

 

 

 

Abstract 

We can attain efficient way of measuring biochemical substances by using biosensors 

based on surface plasmon resonance (SPR) principle. With SPRi method (SPR method 

enhanced with CCD element for recording) is possible to measure large number of 

substances due to the presence of biological recognition elements on biosensor. The 

advantage of this optic method is real time measurement and lower cost than the 

commonly used methods. This bachelor thesis will focus on the preparation, measurement 

of biochemical substances using biosensors and evaluation of measurements performed in 

the laboratory VŠB-Technical university of Ostrava.  
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biochip, ovalbumin
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Seznam zkratek a značek 

Å angstrom (10
-10

)  

B magnetická indukce 

BSA bovine serum albumin 

c rychlost světla 

CCD Charge – Coupled Device 

cm centimetr 

E intenzita elektrického pole 

HSA Humam serum albumin 

Hz hertz 

I intenzita světla 

IgG imunoglobulin třídy G 

IR infračervené spektrum záření 

mIgG myší imunoglobulin třídy G 

ml mililitr 

mM milimol 

mol·l
-1 

mol na litr 

n index lomu 

nm nanometr 

Pa Pascal 

PBS Phosphate buffered salina 

r reflexní koeficient 

R odrazivost 

SPR Surface Plasmon Resonance 

SPRi Surface Plasmon Resonance imaging 

t transmisní koeficient 

UV ultrafialové spektrum záření 

ELISA z anglického Enzyme-Linked ImunoSorbent Assey 

ɛ0 permitivita vakua 

µ0 permeabilita vakua 

µl mikrolitr 

µl.min
-1  

mikrolitr za minutu 
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1 Úvod 

 

Tato bakalářská práce se zabývá metodou SPRi (Surface Plasmon Resonance 

imaging). SPRi je optická selektivní metoda slouží k detekci a stanovení množství 

chemických nebo biochemických látek. Tato metoda umožňuje pomocí biočipů získávání 

přesných hodnot koncentrací měřených látek v reálném čase. Díky rychlosti a přesnosti, je 

tato metoda vhodná pro širokou oblast využití, například v nemocničních zařízeních. 

Výhodou této metody, oproti běžně používaným metodám je její rychlost a variabilita. 

Měření využívá imobilizace látek na povrchu biočipu. Díky tomuto je možno měřit až 

několik desítek látek najednou.  

 

 Pro vypracování této bakalářské práce byla vypracována rešerše ohledně metody SPRi. 

V teoretické části se práce zabývá zvládnutím základů biochemichých měření metodou 

SPRi a postupem přípravy biočipů, pro tuto metodu. Příprava a měření budou probíhat 

v laboratořích Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na přístrojích 

společnosti Horiba. Při přípravě budeme nanášet chemikálie na povrch biočipu, čímž jej 

připravíme na měření. 

 

Praktická část práce se zabývá vyhodnocováním výsledků získaných měřením biočipů. 

Budou se používat biočipy připravené v laboratořích VŠB-TU Ostrava a biočipy dodané 

firmou Horiba. Základním výsledkem je tzv. senzogram, což je závislost reflektivity na 

čase. Dále se bude provádět měření látek o známých i neznámých koncentracích a bude se 

optimalizovat průběh měření, z hlediska rychlosti a efektivity.   
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2 Teoretický úvod 

2.1 Základní pojmy z optiky 

 

Optika je oblast fyziky zabývající se světlem, jeho šířením a působením na látky. 

Světlo je elektromagnetické vlnění, tvořené elektrickým a magnetickým polem. Vektory 

intenzit těchto polí jsou na sebe kolmé.[1] 

 

Obrázek 1 - Vektory intenzit elektrických a magnetických polí 

Viditelná oblast elektromagnetického záření se nachází mezi infračerveným 

a ultrafialovým zářením a vlnovými délkami 400 – 750 nm.  

Obrázek 2 - Spektrum elektromagnetického záření 

 

Elektromagnetické vlnění se ve vakuu šíří konstantní rychlostí. Tato rychlost vln 

je dána vztahem: 

,          (1) 

kde µ0 je permeabilita a ɛ0 je permitivita vakua. V různých prostředích 

se elektromagnetické vlnění šíří v závislosti na permeabilitě a permitivitě prostředí. 

Rychlost ale nemůže překročit rychlost šíření ve vakuu. Permitivita vakua je dána  

.        (2) 
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Permeabilita vakua je dána vztahem: 

.       (3) 

Dosazením do vzorce dostaneme rychlost šíření elektromagnetických vln ve vakuu. Tato 

rychlost činí 299 792 458 m/s.[1,2] 

 

2.1.1 Paprsková optika 

 

Paprsková neboli geometrická optika se zabývá šířením světla, jehož vlnová délka 

je zanedbatelná oproti rozměrům prostředí, proto paprsková optika ignoruje vlnové 

vlastnosti světla. Paprsková optika využívá principu přímočarého šíření světla, principu 

zaměnitelnosti chodu paprsků a zákony lomu a odrazu. Přímočaré šíření můžeme popsat 

jako šíření po přímce a to se dá ilustrovat pomocí zdroje světla před stínítkem s otvorem 

o velikosti mnohem větší než je vlnová délka použitého světla.  Světlo dopadající 

na stínítko je pohlceno nebo odraženo a prochází pouze otvorem ve stínítku. Díky principu 

přímočarého šíření si světlo vycházející z otvoru zachovává tvar otvoru. Princip 

zaměnitelnosti chodu paprsků popisuje skutečnost, že paprsek jdoucí z jednoho bodu 

do druhého bude postupovat stejnou cestou bez ohledu na to, ve kterém z těchto bodů 

je zdroj světla. Zákon odrazu světla popisuje závislost úhlu dopadajícího světla na úhlu 

světla odraženého. Tyto úhly se měří od roviny kolmé k materiálu, který záření odráží, 

a zároveň kolmé na rovinu šíření dopadajícího paprsku. Úhly dopadajícího a odraženého 

paprsku se rovnají. Lom probíhá na rozhraní dvou prostředí o různých indexech lomu, což 

je schopnost materiálu vést světlo. Udává se jako poměr rychlosti šíření světla ve vakuu, 

k rychlosti šíření v daném materiálu nebo prostředí. Poměr mezi indexy lomu nám určuje 

poměr mezi úhly, které paprsky svírají s kolmicí. Tento poměr je vyjádřen Snellovým 

zákonem, který má tvar: 

𝑛1𝑠𝑖𝑛𝛼1 = 𝑛2𝑠𝑖𝑛𝛼2         (4) 

Pokud je úhel lomeného paprsku větší než úhel paprsku dopadajícího mluvíme o lomu 

od kolmice. Toto probíhá, šíří-li se světlo z prostředí o větším indexu lomu do prostředí 

s menším indexem lomu. Druhému případu říkáme lom ke kolmici a nastává v případě 

šíření z nižšího indexu lomu do vyššího[1,3,4]. 
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Obrázek 3 - Snellův zákon (lom ke kolmici)[4] 

 

 

2.1.2 Vlnová optika 

 

Vlnová optika popisuje vlnové chování šíření světla, respektive elektromagnetického 

vlnění, pomocí skalární funkce. Oproti paprskové optice popisuje jevy jako disperze, 

polarizace a interference. Disperze vzniká jako důsledek závislosti indexu lomu prostředí 

na vlnových délkách dopadajícího světla. [2,3] 

 

2.1.3 Polarizace 

 

Polarizace popisuje směr intenzit elektrického a magnetického pole. Pro náš 

experiment nás zajímá hlavně elektrická složka světla. Náhodná orientace elektrického 

pole značí nepolarizované světlo. Pokud není orientace elektrického pole náhodná, 

mluvíme o polarizovaném světle. [4] 
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Obrázek 4 - Elektrická intenzita nepolarizovaného světla [1] 

U běžných zdrojů světla nezaujímají roviny elektrické energie pevnou polohu, ta se 

stáčí nepravidelně kolem směru šíření. Obrázek 5 ukazuje směr elektrické složky v případě 

lineárně polarizovaného světla. 

 

Obrázek 5 - Elektrická intenzita polarizovaného světla [1] 

Rozlišuje se několik druhů polarizace, patří mezi ně mimo lineární také eliptická 

a speciální případ eliptické polarizace, polarizace kruhová. Eliptická polarizace není 

výhodná pro použití v metodě SPRi. 

 

Obrázek 6 - Znázornění lineární, kruhové a eliptické polarizace [5] 
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2.1.3.1 Způsoby polarizace 

Nepolarizované světlo můžeme převést na polarizované několika metodami, vždy ale 

dojde ke ztrátě části intenzity. Nejběžnějšími způsoby polarizace jsou: odraz, lom, dvojlom 

a polarizace pomocí polarizačních filtrů. [1] 

 

 Polarizace odrazem 

Světlo dopadající na destičku z vhodného materiálu se pod určitým úhlem odrazí jako 

polarizované světlo. Při dopadu se použitý (nepolarizovaný) světelný paprsek částečně 

láme a částečně odráží. Odražená část je částečně polarizovaná. Lze docílit úplné 

polarizace, při dopadu paprsku pod tzv. Brewsterovým úhlem. Brewsterův úhel závisí na 

indexu lomu použité destičky, nebo hranolu. Vztah pro výpočet tohoto úhlu: 

𝑡𝑔𝛼𝐵 = 𝑛,          (5) 

kde 𝛼𝐵 je Brewsterův úhel a n je index lomu použitého hranolu nebo destičky. Směr 

elektrické intenzity odraženého světla je rovnoběžný s rovinou povrchu hranolu. 

 

  

 

Na Obrázek 77 je znázorněna polarizace při Brewsterově úhlu. Je zde znázorněné 

nepolarizované světlo jako superpozice dvou na sebe kolmých lineárních polarizací. Jedna 

je znázorněna jako tečka, druhá jako čárka. Tečka značí polarizaci, při které je elektrická 

intenzita rovnoběžná s rovinou povrchu hranolu, tato polarizace se také označuje jako       

s-polarizace. Čárka označuje polarizaci, jejíž elektrická intenzita leží v rovině dopadajícího 

a odraženého paprsku. Označuje se jako p-polarizace. [1,4] 

 

Obrázek 7 - Polarizace pomocí odrazu [6] 
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Obrázek 8 - znázornění s- a p-polarizace 

Pro účely SPR se používá p-polarizace, rozdíl mezi s- a p-polarizací je znázorněn na 

obrázku 8. 

  

Polarizace lomem 

Polarizace lomem využívá lomeného paprsku, který je částečně polarizovaný 

v opačném směru než v případě polarizace odrazem. U takto získaného paprsku není 

možné na jednom rozhraní získat polarizovaný paprsek lomem, proto je potřeba, aby 

paprsek prošel lomem několikrát, dokud nezůstane pouze jedna polarizace. [1,4] 

  

Polarizace dvojlomem 

Pro dvojlom se využívají anizotropní látky. Dopadá-li na takovou látku nepolarizované 

světlo, rozdělí se při průchodu na dva paprsky – řádný, který se řídí Snellovým zákonem 

lomu a má konstantní index lomu a mimořádný, který se Snellovým zákonem neřídí a jeho 

index lomu závisí na směru šíření světla v krystalu. Oba paprsky jsou lineárně 

polarizované a jejich intenzity elektrického pole kmitají v navzájem kolmých rovinách. 

Často se používá krystal islandského vápence, který dvojlom vytváří.[1] 

 

 Polarizace pomocí polarizačního filtru 

Filtry se vyrábí z látky s dlouhými molekulami, které jsou srovnány tak, aby byly 

rovnoběžné. Z důvodu ochrany je tato látka mezi vrstvami průhledného plastu. Polarizační 

film pohlcuje světlo dopadající v jednom směru a ve směru kolmém světlo propouští. Tím, 

že je možno nepolarizované světlo zapsat jako superpozici dvou na sebe kolmých 

lineárních polarizací je zřejmé, že prošlá část přes filtr bude mít 50% intenzitu oproti 

původní. V případě, že polarizačním filtrem prochází již polarizované světlo je ztráta 

intenzity vyjádřena vztahem: 

𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠2𝜃,          (6) 
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kde I je intenzita po průchodu polarizačním filtrem, I0 je počáteční intenzita a θ je úhel 

mezi orientací filtru a dopadajícího polarizovaného světla. [1] 

 

Obrázek 9 - Průchod polarizačním filtrem [7] 

 

2.2 Zeslabený úplný odraz (ATR) 

 

ATR, neboli Attenuated Total Reflectance využívá excitace elektronů na rozhraní 

hranolu a měřeného prostředí při totálním odrazu. Jako hranol se může použít například 

diamant. Na povrchu hranolu vzniká evanescentní vlna, která zasahuje do měřeného 

prostředí. Metoda je založena na absorpci evanescentní vlny v tomto prostředí. Podmínkou 

pro vznik evanescentní vlny je hodnota indexů lomu hranolu a měřené látky/prostředí. 

Index lomu hranolu musí být vyšší než u zkoumané látky. [8,10]  

 

2.3 Rezonance povrchových plasmonů (SPR) 

 

Základním znakem celého jevu je šíření elektromagnetické vlny na rozhraní. Tato vlna 

zasahuje do obou prostředí a její intenzita v těchto prostředích exponenciálně klesá. Tuto 

elektromagnetickou vlnu nazýváme evanescentní vlna. [9] 

 

Tato metoda vychází z ATR. Oproti zeslabenému úplnému odrazu je biočip složen 

z hranolu a tenké vrstvy kovu. Rezonance vzniká při dopadu světla pod určitým úhlem 

a určitých vlastností. Tento úhel dopadu se nachází v blízkosti totálního odrazu. [8] 

 

Plasmon je označení pro kvantum podélných excitací plynu vodivostních elektronů 

v kovu. Jedná se o světelnou částici rovnocennou fotonu. Povrchové plasmony tvoří 
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elektromagnetickou vlnu, která se pohybuje ve směru rovnoběžném k rozhraní mezi prvky 

SPR sestavy. [11] 

 

K vybuzení plasmonů dochází při odrazu polarizovaného světla na rozhraní kov-

dielektrikum. Důležitými prvky při snaze vybudit povrchové plasmony jsou indexy lomu 

použitého hranolu, kovové vrstvy a měřeného prostředí. Dalšími důležitými parametry jsou 

tloušťka kovové vrstvy a parametry použitého světla, to jsou vlnová délka a úhel dopadu. 

[8,9,10] 

 

Světelný paprsek určité vlnové délky dopadající na rozhraní kovu a dielektrika při 

totálním odrazu způsobí vybuzení povrchových plasmonů, což se projeví ve výrazném 

poklesu odrazovisti. [11,13,14] 

 

2.3.1 SPRi (Surface plasmon resonance imaging) 

 

Přidáním optického snímače k metodě rezonance povrchových plasmonů získáme 

metodu SPRi, která je vhodná pro biochemická měření. Optický prvek umožňuje sledovat 

interakce v reálném čase. Tento přístroj také umožňuje měření velkého množství látek 

najednou. [10,12] 

 

Měření probíhá nejčastěji pomocí CCD kamery, která dokáže zachytit změny 

ve vymezených místech na povrchu biočipu a tak poskytnout data o interakcích měřených 

látek a jejich antigenů. [12] 

 

2.4 Biočip 

 

Biočip je základním komponentem při měření metodou SPR a SPRi. Skládá se ze 

skleněného hranolu a tenké vrstvy zlata. Hranol i zlatá vrstva mají přesně dané indexy 

lomu. Biočip se charakterizuje také pomocí tloušťky tenké vrstvy a velikostí vrcholového 

úhlu hranolu. [9,10,11]  

 

2.4.1 Uspořádání komponent biočipu  

 

Používá se několik konfigurací jak přivést dopadající světlo na rozhraní. Rozlišujeme 

dvě základní uspořádání.  
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Obrázek 10 - Ottova konfigurace 

 

Obrázek 11- Kretschmann-Raetherova konfigurace [9,15]  

 

Na Obrázek 10 - Ottova konfigurace je znázorněna Ottova konfigurace, ve které se 

médium nachází mezi hranolem a kovovou vrstvou. Obrázek 11 ukazuje Kretschmann-

Raetherova konfiguraci, kdy médium je posledním členem soustavy. Dále se budeme 

zabývat převážně Kretschmann-Raetherovou konfigurací.  

 

Pro zjištění, optimálních parametrů sestavy je potřeba vypočítat teoretickou hodnotu 

úhlu totálního odrazu uvažovaného systému. 

 

Odrazivostí chápeme podíl mezi intenzitou světla, které se od prostředí odrazilo 

a intenzity, která na dané prostředí dopadla. 

 

Obrázek 12 - Odraz a průchod světla na rozhraní tří prostředí 

 

Uvažujeme případ, kdy počáteční paprsek dopadá na rozhraní pouze z jedné strany. 

První odražený paprsek, který se odrazil na rozhraní (1,2) můžeme zapsat ve tvaru: 

𝑟(12), 

kde r vypočteme pomocí Fresnelových rovnic: 
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𝑟𝑝 =
𝑛2𝑐𝑜𝑠𝛼1−𝑛1𝑐𝑜𝑠𝛼2

𝑛2𝑐𝑜𝑠𝛼1+𝑛1𝑐𝑜𝑠𝛼2
                                                          (7) 

𝑡𝑝 =
𝑛1

𝑛2
(1 + 𝑟𝑝)                                                            (8) 

𝑟𝑝 = −𝑟𝑝                                                                  (9) 

𝑡𝑝 =
𝑛2

𝑛1
(1 − 𝑟𝑝)                                                          (10) 

Vztahy (7-10) jsou Fresnelovy rovnice pro p-polarizované světlo. Vztahy (7 a 8) jsou 

dopředné odražené a prošlé paprsky a vztahy (9 a 10) označují paprsky zpětné. [16] 

Druhý paprsek, který je na obrázku 12 prostředí prošel na rozhraní N1/N2, poté prošel 

prostředím N2 a odrazil se na rozhraní N2/N3. Tuto cestu můžeme znázornit následovně: 

𝑡(12)𝑒(−𝑖𝑘𝑑 )𝑟(23)𝑒(−𝑖𝑘𝑑 )𝑡𝑝 
(12)

   ,                                             (11) 

kde 𝑡(12) je průchod mezi N1/N2, 𝑒(−𝑖𝑘𝑑 ) je průchod prostředím N2 tloušťky d, 𝑟(23) je 

odraz na rozhraní N2/N3 a 𝑡𝑝 
(12)

 je průchod do N1 z N2. 

Třetí paprsek: 

𝑡(12)𝑒(−𝑖𝑘𝑑 )𝑟(23)𝑒(−𝑖𝑘𝑑 )𝑟𝑝 
(12)𝑒(−𝑖𝑘𝑑 )𝑟(23)𝑒(−𝑖𝑘𝑑 )𝑡𝑝 

(12)
                      (12) 

Celková odrazivost je součet všech odražených paprsků. Protože se složky rovnic     

(11 a 12) opakují, je možno upravit součet všech na vztah: 

𝑟(123) =
𝑟(12)+𝑟 (23)𝑒(−2𝑖𝑘𝑑 )

1+𝑟(12)𝑟(23)𝑒 (−2𝑖𝑘𝑑 )                                            (13) 

𝑘𝑧 = 𝑛2cos(𝜃)
2𝜋

𝜆
                                                     (14) 

Celková odrazivost p-polarizovaného světla je poté:  

𝑅 =  𝑟(123) 
2
                                                         (15) 

 

Graf 1 - Odrazivost (hranol/Au/voda) 
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Na grafu 1 je znázorněna odrazivost systému složeného z hranolu, zlata a vody 

v Kretschmanově konfiguraci. [16] 

 

 

 

Graf 2 - Odrazivost (hranol/Au/vzduch) 

Tabulka 1 - Použité hodnoty 

Hranol Index lomu        1.52 

Au Index lomu       -11.65+1.127i 

Vzduch Index lomu        1 

Voda Index lomu        1.33 

Vlnová délka                          632.8 nm 

Tloušťka vrstvy                          47.5 nm 

 

Pro systémy se složitější strukturou vrstev je výhodné použít přednostně maticový 

výpočet. 
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2.4.2 Výroba zlaté vrstvy na hranolu 

 

 

Obrázek 13 - Biočip (Horiba) [18] 

 

Tenkou vrstvou rozumíme souvislou vrstvu látky o tloušťce v řádu desítek až stovek 

nanometrů. V našem případě se jedná o skleněný hranol, na který se deponuje zlato.  

 

Obrázek 14 - Aparatura na přípravu tenké vrstvy [17] 

  

Na obrázku 14 je znázorněna aparatura pro přípravu takovéto vrstvy. Aparatura se 

skládá z elektronového děla, kelímku, ve kterém se nachází látka pro nanesení substrát, 

dále je potřeba umístit substrát nad kelímek a umožnit zahřívání substrátu. Aparatura musí 

být také připojena na systém schopný vytvořit potřebnou hodnotu vakua. Příprava tenké 

vrstvy vyžaduje převedení kovu do plynného stavu. Elektronové dělo slouží k vypařování 

látky v kelímku. Na vypaření látky lze použít také odporový ohřev, nebo laserový paprsek. 

Vypařená látka putuje komorou k substrátu. Při tomto pohybu molekula překonává 

vzdálenost mezi zdrojem částic a substrátem, na který se budou nanášet. Průchod 

aparaturou ztěžují srážky s jinými částicemi, které mohou zapříčinit nerovnoměrné 

rozložení látky na povrchu a zhoršit výsledné vlastnosti tenké vrstvy. Pro zvýšení této 

pravděpodobnosti se využívá zvýšené hodnoty vakua. Parametr, charakterizující tuto 
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vzdálenost přímočarého šíření mezi srážkami se nazývá volná dráha molekul. Vypovídající 

veličinou je ale střední volná dráha molekul, která je charakterizována jako aritmetický 

průměr všech volných drah. Při atmosférickém tlaku se střední volná dráha pohybuje okolo 

68 nm. Zvýšením hodnoty vakua se prodlužuje střední volná dráha molekul. U velmi 

vysokého vakua se jedná o hodnoty od několika centimetrů, po několik metrů, až kilometr. 

Střední volná dráha závisí také na teplotě. [19] 

 

Tabulka 2 - Druhy vakua 

 Tlak Střední volná dráha 

Atmosférický tlak 1 ∙ 105 Pa 68 nm 

Hrubé vakuum 1 ∙ 104 -1 ∙ 102 Pa 0,1-100 µm 

Jemné vakuum 1 ∙ 102 -1 ∙ 10−1 Pa 0,1-100 mm  

Vysoké vakuum 1 ∙ 10−1 -1 ∙ 10−5 Pa 0,1 mm-1 km 

Ultravysoké vakuum 1 ∙ 10−5 -1 ∙ 10−10  Pa 1 − 1 ∙ 105 km 

 

Vakuum ovlivňuje i množství nečistot v prostředí aparatury. Nečistoty představují 

překážky, které překáží v cestě proudu částic a mohou se také usadit na povrchu substrátu, 

čímž mohou znehodnotit celý proces. Čím vyšší je hodnota vakua, tím méně částic, které 

by mohly interagovat s molekulami kovu, se v prostředí nachází.  

 

Vypařené molekuly se pohybují směrem k substrátu, který má nižší teplotu než je 

teplota okolí, aby páry kovu kondenzovaly na povrchu. Při správně zvolené teplotě 

substrátu se molekuly po povrchu přeskupují a zaujímají nejvýhodnější postavení, čímž 

formují vrstvu po vrstvě. [19] 

  

Proces formování vrstvy probíhá v několika fázích. V první fázi probíhá nukleace, což 

je vytváření malých zárodků na substrátu. Ve druhé fázi, se při dostatku zárodků, začnou 

spojovat v ostrůvky. V další fázi se ostrůvky spojují ve větší celky, mezi kterými zbývají 

pouze kanálky, které se v poslední fázi zaplní a vytvoří tak celistvou tenkou vrstvu. [19] 
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Obrázek 15 - Velikost částic při růstu tenké vrstvy 

 

Výroba tenké vrstvy je složitý proces, při kterém se vyskytuje mnoho problémů, které 

je potřeba řešit. Takový problém se vyskytuje například ve vzdálenosti, ve které se nachází 

zdroj od substrátu. Tloušťka vrstvy se směrem od středu substrátu snižuje. Tomuto 

nežádoucímu efektu lze zabránit posunováním zdroje.  

 

Při růstu tenké vrstvy je stěžejní dosáhnout určité, definované tloušťky. Zjišťování 

může probíhat v průběhu, nebo po dokončení růstu vrstvy. Existují optické, váhové, 

elektrické a speciální metody zjišťování tloušťky. Optické metody jsou založeny 

na principu polarizace, absorpce a interference. Polarizační metoda využívá lineárně 

polarizované vlny, které se po odrazu stanou elipticky polarizované. Parametry odražené 

vlny jsou ovlivněny tloušťkou, úhlem dopadu a optickými vlastnostmi. Výhodou 

je možnost určit i optické vlastnosti. Nevýhodou je nutnost provádět měření až po 

dokončení růstu tenké vrstvy. Absorpční optická metoda určuje tloušťku z intenzit 

dopadajícího a odraženého světla. Metoda je výhodná, protože umožňuje měření v průběhu 

růstu tenké vrstvy, je ale potřeba výsledky porovnávat s kalibrační křivkou. Metoda 

interference určuje tloušťku podle změny zabarvení vrstvy v důsledku zesílení a zeslabení 



24 

 

určitých vlnových délek díky interferenci. Váhové metody zjišťují tloušťku pomocí 

přepočtu z hmotnosti. Jedna z váhových metod využívá mikrováhy, pomocí kterých lze 

ze znalosti hmotnosti, povrchu a hustoty nanášené látky určit tloušťku vrstvy v případě 

rovnoměrného rozložení tloušťky. Mezi váhové metody se zařazuje také metoda 

využívající kmitajícího křemenného krystalu, který se nachází v aparatuře společně 

se substrátem. Tloušťka se zjišťuje ze změny frekvence oscilace v důsledku nárůstu 

hmotnosti. Nevýhodou této metody je potřeba kalibrace, protože se krystal nemůže 

nacházet na stejném místě jako substrát. Elektrická metoda využívá měření elektrického 

odporu tenkých vrstev. Speciální metody jsou založeny na interakci tenké vrstvy 

s radioaktivním zářením. Charakterizace může probíhat například na základě zpětného 

rozptylu záření beta. [19] 

 

2.4.3 Povrchová chemie 

 

Povrchová chemie je vrstva chemicky aktivní látky, nacházející se na povrchu zlaté 

vrstvy biočipu. Slouží k navázání proteinu pro imobilizaci sledovaných látek. Podle druhu 

měřených látek se používají různé druhy povrchových chemií. Povrchová chemie 

představuje mezičlánek mezi zlatou vrstvou a proteinem. Tento mezičlánek je zapotřebí, 

protože protein se váže velmi slabě na vrstvu zlata. Povrchová chemie se naváže na tenkou 

vrstvu zlata lépe než samotný protein. Při použití správného druhu povrchové chemie se 

protein naváže kovalentní vazbou. Tato vazba je dostatečně pevná, aby odolala proudění 

pufru nad biočipem a navázaný protein se neodmyl. [18] 

 

 

Obrázek 16 - Druhy povrchových chemií společnosti Horiba [18] 
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 Obrázek 16 znázorňuje druhy povrchové chemie produkované společností Horiba. Na 

obrázku jsou znázorněny látky, které lze pomocí různých vrstev povrchových chemií 

zkoumat. Na obrázku jsou například znázorněny látky, které lze zkoumat pomocí vrstvy 

CO. Povrchová chemie CO je vhodná pro navázání proteinů, peptidů nebo nukleových 

kyselin. [18] 

 

2.4.4 Aparatura pro nanášení antigenu k měřené látce 

 

Pro přípravu biočipu využíváme přístroj SPRi-Arrayer společnosti Horiba, který slouží 

k nanášení antigenu na povrch biočipu.  

 

Obrázek 17 - SPRi-Arrayer 

Přístroj obsahuje nanášecí hlavu, držák na zásobník s nanášenými látkami, místa 

pro ukotvení biočipů, posuvný mechanismus, zvlhčovač vzduchu a vývody čistící 

aparatury. Přístroj musí být připojen na čistící okruh sestávající se z kompresoru a okruhu, 

kterým proudí roztok etanolu. Funkce se řídí softwarem společnosti Horiba.  

 

2.4.5 Čistění aparatury 

 

Pro bezproblémový průběh a optimální výsledky musíme před začátkem přípravy 

zbavit všechny komponenty nečistot. Musíme zkontrolovat stav nanášecího pinu, protože 

případné poruchy by měly negativní vliv na funkci biočipu. Pin nesmí být na konci 

roztřepený nebo jinak poškozený. Sklíčko na prespotting musíme zbavit prachu omytím 

v etanolu a vysušením. Biočip nemůžeme omývat roztoky, abychom nepoškodili povrch 

pro navázání antigenu, proto jej můžeme pouze ofouknout a tak zbavit prachových částic. 
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Obrázek 18 – Pin [18] 

2.4.6 Pin na nanášení 

 

Pin je tvořen keramickou kapilárou obalenou kovovým pouzdrem pro její ochranu. 

Různými průměry pinů můžeme ovlivňovat velikost naneseného spotu. Mechanismus 

tvorby spotu nevyužívá žádného nasávacího zařízení, ale kapilárních jevů v pinu. Nabrání 

antigenu ze zásobníku je způsobeno kapilárními jevy, proto látka použitá na výrobu spotů 

musí smáčet stěny keramické kapiláry, protože jinak by kapalina nevystoupala do pinu 

a nevytvořila spot, ale zůstala v zásobníku. Výška, do které kapalina díky kapilárním 

jevům vystoupá, závisí na průměru kapiláry, na materiálu stěny kapiláry, také hustotě 

a povrchovém napětí nanášené látky. Množstvím látky v kapiláře a jejím průměrem 

můžeme ovlivnit velikost spotů vytvořených na biočipu. Látka se z kapiláry dostává 

kontaktem pinu a povrchu biočipu. Tento kontakt nesmí poškodit vrstvy na biočipu, to 

je vrstva zlata a látka potřebná k navázání antigenu. Toto je zaručeno samotnou hlavicí, 

která dovoluje, aby se pin po kontaktu s povrchem uvolnil a na povrch působila pouze síla 

způsobená hmotností samotného pinu, tak se zabrání poškození povrchu. Kontaktem pinu 

s povrchem biočipu kapalina smáčí tento povrch a malá část kapaliny v pinu zůstane 

na povrchu a vytvoří spot. Ideálně by se mělo uvolnit vždy stejné množství látky pro určitý 

pin, látku a povrch. 

 

2.4.7 Nanesení spotů 

 

Pro optimální nanesení spotů je nutné zaručit, že nanášená látka bude pouze 

v kapiláře, tím že na vnější straně kapiláry nebude žádná kapka, která by se při kontaktu 

pinu s biočipem mohla uvolnit a vytvořit nežádoucí skvrnu mimo požadované místo. Tento 

problém je vyřešen přidáním sklíčka na prespotting, na které pin udělá spot, před tím, než 

jej udělá na biočip. Sklíčko musí být dobře vyčištěno, aby se při kontaktu pinu s povrchem 

sklíčka nedostala nečistota do kapiláry a nepřenesla se na biočip. Jako sklíčko 
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na prespotting používáme obyčejné laboratorní sklo nařezané na velikost podobnou 

hranolu, aby se dalo uchytit do držáku.  

 

 

Obrázek 19 - Zásobník 

Nanášené látky vpravujeme pipetou do zásobníku zobrazeného na obrázku 19. 

Zásobník obsahuje množství „jamek“ (wells), do kterých pipetujeme vždy 10 µl 

nanášeného proteinu. Je stěžejní, aby se při naplňování zásobníku nevytvořily na stěnách 

nebo v objemu vzduchové bublinky, které by zapříčinily špatné nabrání kapaliny pinem 

a následné vytvoření spotu, proto musíme pipetu postupně vytahovat při současném 

uvolňování látky z pipety. Zásobník musí být umístěn přesně na vymezené místo, které 

je nastavené v softwaru. Případné špatné umístění by mohlo způsobit poškození pinu při 

nabírání látky. Je výhodné, zachovávat nepoužívané části zásobníku zakryty, z důvodu 

zachování jejich čistoty. 

 

Před nastavením parametrů v softwaru přístroje musíme do držáku na biočipy vložit 

biočip a do vedlejšího držáku sklíčko na prespotting. Do přípravné komory musíme umístit 

zásobník s nanášenými látkami na příslušné místo v aparatuře a zasunout pin do nanášecí 

hlavy. 
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Obrázek 20 - Nanášecí hlava 

Hlava obsahuje 16 pozic pro umístění pinu. Hlava je vyrobena z měkkého kovu, 

aby se minimalizovalo případné poškození pinu při jeho zasouvání a vysouvání z hlavy. 

V našem případě využíváme pouze jeden pin, který umisťujeme do pozice v levém 

spodním rohu. Hlava se pohybuje pouze ve směru os, takže se nedokáže pohybovat 

diagonálně.  

  

2.4.8 Optimalizace vlhkosti  

 

Pro zamezení příliš rychlého odpařování látek upravujeme vlhkost v komoře 

aparatury pomocí zvlhčovače. Pro optimální nanesení látky na biočip nesmí relativní 

vlhkost klesnout pod 70%. Vlhkost můžeme relativně dobře ovlivnit. Absolutní vlhkost 

můžeme zvyšovat pouze zvlhčovačem, ale relativní vlhkost můžeme ovlivnit i pomocí 

teploty a tlaku. Absolutní vlhkost lze vypočítat jako podíl hmotnosti vodních par k objemu, 

který zaujímají. Relativní vlhkost vzduchu označuje poměr mezi hmotností vodních par 

v daném objemu a hmotností vodních par daného objemu při stejné teplotě a tlaku, kdyby 

byly tyto páry nasycené. Bohužel po dosažení požadované vlhkosti 70% potřebujeme tuto 

vlhkost udržet. Neustále puštěný kompresor odsává vlhký vzduch z komory s přístrojem 

a nasává dovnitř sušší vzduch z okolí, čímž snižuje absolutní i relativní vlhkost. Tomuto 

můžeme zabránit cyklováním kompresoru, to znamená jeho vypínáním v době, kdy není 

potřeba k vysušení pinu. Další možností by mohlo být aparaturu, nebo netěsnící místa 

zakrýt vlhkou látkou, případně nastavit vlhkost v celé místnosti s přístrojem, toto je ale 

náročné na provedení. Jako další možnost můžeme uvést zatemnění místnosti a snížení 

teploty. 
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2.4.9 Čistící okruh 

 

Po zasunutí pinu, vsazení hranolu, sklíčka na prespotting, naplnění zásobníku 

a nastavení optimální vlhkosti musíme nastavit parametry do softwaru v počítači. 

Do softwaru se nastavuje pozice proteinů v zásobníku, objem látky v zásobníku. 

Do programu musíme také zadat pozice hranolu a skla na prespotting, vzdálenosti, 

ve kterých má vytvářet spoty na hranolu a strukturu spotů, kterou má vytvořit. Program 

musí obsahovat informace o průměru kapiláry, kterou budeme při přípravě používat, 

případně pozice všech použitých pinů, v případě, že používáme více než jeden.  

 

Obrázek 21 - Schéma čistící kolony [18] 

V softwaru je nastaven i čistící mechanismus, který po každém nanesení spotu 

ponoří pin do místa, kde protéká čistící roztok 10% etanolu. Po ponoření etanol vystoupá 

do kapiláry podobně jako v případě nanášené látky. Po vytažení přesune pin do místa, 

kterým kompresor odsává vzduch, a tím odsaje etanol z kapiláry a vysuší ji. Počet 

opakování tohoto cyklu si můžeme navolit.   

 

2.4.10 Příprava biočipu před prvním měřením 

 

Po nanesení spotů je potřeba uchovat biočip na temném místě s relativní vlhkostí okolo 

100%, aby se nanesený protein mohl rovnoměrně rozprostřít a pevně se navázat 
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na chemickou vrstvu na jeho povrchu. Proto jej hned po vytažení z přístroje umístíme 

na takové místo po dobu jednoho dne. V případě nedodržení tohoto postupu se zvyšuje 

riziko odmytí nanesené látky pufrem, což je látka dopravující měřenou látku přístrojem 

k hranolu. Po jednom dni v temnu omyjeme biočip roztokem glycinu o koncentraci             

1 mol/l. Biočip se nechá promývat po dobu 5 minut pro odstranění nenavázaného proteinu 

z povrchu, aby neovlivňoval měření. Poté se biočip ponechá 15 minut promývat 

v etanolaminu s kyselinou chlorovodíkovou. Po 15 minutách v etanolaminu se biočip na 10 

minut promývá v BSA. 

 

2.5 Průběh měření 

 

Tato kapitola popisuje průběh měření metodou SPRi na přístroji společnosti Horiba.  

 

2.5.1 Aparatura pro měření 

 

Aparatura se skládá z několika přístrojů, které umožňují její chod. Tekuté látky jako 

PBS nebo SDS jsou do aparatury nasávány ze zkumavek, které mohou stát v jakémkoliv 

stojanu. Ze zkumavek vede kapilára do přístroje, který zbaví obsah kapiláry vzduchových 

bublinek.  

 

Obrázek 22 - Přístroj zbavující kapalinu plynu (degazátor) 

 Kapilára poté pokračuje do přístroje, který uvádí kapalinu v kapiláře do pohybu. 

Přístroj obsahuje rotující kolo, které stlačuje kapiláru, čímž zapříčiňuje pohyb kapaliny. 

Na přístroji lze zastavit, změnit rychlost, nebo směr jeho průtoku. 
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Obrázek 23 – Peristaltická pumpa Gilson 

  

Z pumpy pokračuje kapalina do smyčky pro nástřik vzorku, z kterého putuje do měřící 

aparatury. Výstup z měřícího zařízení ústí do odpadní baňky. Na vrchní straně přístroje 

je komora, do které se vkládá biočip. Biočip se vloží do komory a přitlačí se na celu, 

kterou poté protéká pufr a vzorek. Na přední straně je vypínač a jeden přepínač polarizací.  

 

Pro chod zařízení a nastavení parametrů měření je zapotřebí počítač, připojený 

k přístroji. V počítači se musí nacházet software dodávaný výrobcem přístroje. 
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Obrázek 24 - Měřicí přístroj společnosti Horiba 

 

2.5.2 Příprava na měření 

Před samotným měřením je potřeba zkontrolovat a vyčistit aparaturu. Čištění 

se provádí 1% roztokem SDS, což je zkratka dodecylsulfátu sodného. Roztok se nechává 

proudit aparaturou po dobu delší než půl hodiny. Tento krok je zapotřebí opakovat před 

každým cyklem měření, mezi kterými byla delší časová mezera. Během tohoto procesu 

nesmí být biočip přítomný v aparatuře. Používá se pouze skleněný hranol, který okruh 

utěsní. Během čištění je potřeba sledovat komoru, aby nedošlo k vytečení pufru, který 

by poškodil přístroj. [20] 

 

Před dalším krokem necháme aparaturou protékat roztok 10 mmol/l PBS, který slouží 

jako pufr. PBS musí protékat tak dlouho, aby se celá aparatura promyla od čistícího SDS, 

protože by poškodil chemické vrstvy na biočipu a znehodnotil celé měření. 

 

Před vložením biočipu do aparatury otřeme jeho boční strany jemným ubrouskem, 

nebo látkou na čistění optických zařízení. V případě použití hrubších materiálů dojde 

k poškrábání hranolu a následnému ovlivnění měření. Poté vložíme biočip do aparatury. 

Biočip se vloží jemně do aparatury a poté se lehce přitlačí na célu, kterou proudí kapalina. 

 

V dalším kroku nastavíme parametry v softwaru na počítači. Tyto parametry zahrnují 

také označení a popsání všech použitelných spotů nanesených na biočip.  
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Obrázek 25 - Označení spotů na biočipu 

 

Je důležité zadat také, jaká čísla odpovídají daným látkám. Toto usnadní následné 

vyhodnocování výsledků měření.  

 

Po označení všech použitelných bodů software provede automatické vyhodnocení 

optimálního úhlu dopadu světla pro měření. Tento úhel jde také změnit manuálně 

na požadovanou hodnotu. Manuálně zjistíme tuto hodnotu ze snímků z kamery, které 

umožňují vidět velikost odezvy označených bodů. Ideální úhel se na těchto snímcích 

projeví jako největší kontrast mezi povrchem a nanesenými body biočipu.  

 

Pomocí přístroje společnosti Gilson zajistíme průtok aparaturou 50 µl za minutu. 

Tento přístroj neudává přímo hodnotu průtoku, proto je potřeba odměřit si jaké množství 

kapaliny proteče za minutu aparaturou. Toto provedeme změřením množství kapaliny 

vystupující z aparatury po určitou dobu. V případě odchylky od 50 µl/min upravíme 

hodnotu na přístroji. V našem případě odpovídala 50µl/min hodnota 1,95 na přístroji.  

 

Zavedením roztoku PBS (12 mg/l) kalibrujeme vliv nosné látky, neboli pufru, na 

průběh reflektační křivky. 

 

V softwaru nastavíme jednu z nanesených látek jako negativní kontrolu. Jedná se o 

látku, která má podobné vlastnosti jako nanesený antigen, ale neměla by vázat látky ze 

vzorku. Negativní kontrola slouží tedy k zjištění dalších vlivů v přístroji, jako je teplota a 

nečistoty vzorku. Odečtením naměřených hodnot negativní kontrola a antigenu měřené 

látky zjistíme skutečnou hodnotu. V našem případě se jednalo o myší IgG.  
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Nástřik vzorků probíhá přes část aparatury, která obsahuje smyčku o definovaném 

objemu, kterou otočením okolo příslušné osy vpustíme do aparatury (obrázek 26). 

Připojením smyčky k aparatuře vstříknutá látka začne pohybovat k biočipu rychlostí 

průtoku. Tato smyčka reguluje množství analytu, který je vstříknut do aparatury. Toto 

množství odpovídá 200 µl. Při vstříknutí většího množství analytu se přebytečný objem 

vyloučí do odpadní baňky.  

 

 

Obrázek 26 - Aparát na nástřik 

 

2.5.3 Postup měření 

 

Proces měření začíná vstřikem měřeného vzorku do aparatury. Po nástřiku je vhodné 

zapsat dobu vstřiku do softwaru přístroje pro jednodušší zpracování výsledků měření. 

Proces navazování vzorku na antigeny na biočipu je zapotřebí nechat asi 20 minut působit, 

pro optimální výsledky. Čas navázání závisí na druhu použitých látek a na rychlosti 

průtoku pufru aparaturou. Po každém měření vzorku by mělo následovat vstříknutí glycinu 

do aparatury, který odmyje navázané proteiny z povrchu biočipu, čímž bude biočip 

připravený na vstřik dalšího analytu. V nástřikové smyčce zůstane malé množství glycinu, 

proto se do aparatury stříkne ještě 10 mg/l PBS. Tento proces se musí provádět před 

každým vzorkem. [20] 
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3 Praktická část 

 

V praktické části se budeme věnovat vyhodnocování výsledků získaných sérií měření. 

Vyhodnocování se bude týkat naměřených hodnot, a také kvality nanesených bodů. Měření 

probíhalo za použití několika biočipů. Použili jsme biočipy připravené v laboratoři VŠB-

TU Ostrava a biočipy připravené firmou Horiba.  

 

3.1 Příprava biočipu 

 

Příprava probíhala dle návodu v předešlých kapitolách. Budeme srovnávat námi 

vyrobené biočipy a ty vyrobeny firmou Horiba. Správný průběh měření neovlivní několik 

neideálně nanesených bodů, pro vyhodnocení stačí také pouze několik signálů bodů. 

Měření lze provést i s jedním spotem a negativní kontrolou. To je důvod, proč je metoda 

vhodná pro měření velkého spektra látek najednou. 

Vyrobili jsme biočip nanesením antiovalbuminu, anti-HSA a IgG na povrch biočipu 

s povrchovou chemií CO.  

 

 

Obrázek 27 - Nanesené spoty na biočip s povrchovou chemií CO 

  

 Pro identifikaci se při kalibraci v softwaru označují body čísly. Na obrázku 25 je 

zobrazeno očíslování bodů z obrázku 27. Ne všechny body se podařilo ideálně nanést na 

povrch biočipu. IgG je označené čísly 1, 2, 3, 6, 7, 9, 17, 19 a 21. Anti-ovalbumin je na 

bodech 4, 10, 12, 14, 22, 24, 26 a anti-HSA je na bodech 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 25 

a 27. Nejlépe se nanesly body IgG na všech plánovaných pozicích. Nenanesení bodů bylo 

způsobeno vzduchovou bublinou v zásobníku a zaseknutím pinu v držící hlavě. Pin se 
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zaseknul v pozici, kdy se ani po klesnutí hlavy nedotknul povrchu biočipu, proto 

se nemohla látka nanést. 

 

 Pomocí přístroje SPRi-arrayer jsme připravili také biočip s povrchovou chemií CS. 

Postup byl v mnoha ohledech stejný jako v kapitole 3.4.7. Postup se liší v použití druhé 

polohy na pin, která se nepoužívala a nenacházela nečistoty. V tomto případě se 

na „prepotting“ použil SPRi slide, což je tenká vrstva skla s tenkou zlatou vrstvou. Biočip 

obsahoval IgG, anti-HSA, anti-cystatin-C a antiovalbumin. Problém nastal po nanesení 

anti-cystatinu-C. Antiovalbumin, nanášený po této látce se vůbec nenanesl na povrch 

biočipu. Nejprve se provedlo přidání nanášené látky, pro případ, že by se jednalo o bublinu 

v jamce zásobníku. Po tomto kroku se body také nenanesly, proto se do další jamky 

zásobníku napipetovala vyšší koncentrace antiovalbuminu. Ani tento krok nevedl 

k nanesení bodů. Poslední možností se jevilo ucpání pinu. Po propláchnutí pinu se body 

antiovalbunimu nanesly. 

 

3.2 Vyhodnocení dat 

 

V následujících odstavcích bude popsáno, jak probíhá vyhodnocení dat získaných 

měřením. Vyhodnocování dat probíhalo pomocí programu ScrubberGen.  

 

Všechna naměřená data ukládá měřicí přístroj do složky ve formě textových 

dokumentů. Program na vyhodnocování z těchto souborů vybírá data, ze kterých můžeme 

určit požadované parametry. V těchto souborech se nachází data o průběhu měření. Jedná 

se o data zahrnující časové údaje o momentech vstřiku měřených látek a glycinu. Textové 

dokumenty lze upravovat v textovém editoru. Tímto způsobem můžeme upravit časy 

vstřiku a opravovat údaje o použitých látkách.  

 

V následující kapitole bude popsán postup upravení získaných dat. Vyhodnocovat lze 

několik koncentrací najednou, ale pro názornost bude postup ukázán pouze na jedné 

koncentraci. 

 

3.2.1 Úprava výsledků získaných měřením 

 

V průběhu měření může dojít k mnoha okolnostem, které znehodnotí měření, které v tu 

dobu probíhá, může se jednat například o bublinu v aparatuře. Bublina zabrání navázání 
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měřené látky a způsobí odezvu několikrát větší než měřené látky. Přítomnost bubliny lze 

lehce poznat a z vyhodnocování ji poté hned vyloučit. 

 

Obrázek 28 Celkový časový záznam měření 

 

Na obrázku 28 výrazně vystupují hodnoty na dvou místech, jedná se o bubliny 

v aparatuře. Jejich černá barva slouží pouze ke zvýraznění. Jak je vidět na obou bublinách, 

tak i po obnovení nepřetržitého průtoku se hodnoty nevrátily do nuly. Tato skutečnost by 

ale neměla ovlivnit následná měření, protože bublina stejně ovlivní negativní kontrolu 

i protilátku na povrchu. 

 

Na následujícím obrázku 29 se nachází neupravená data měřicího přístroje. Na obrázku 

jsou dvě barvy, které znázorňují reakce nanesených bodů na biočipu. Červené křivky jsou 

reakce měřené látky a její protilátky. Zelené křivky představují změny na povrchu 

nanesených bodů negativní kontroly.  
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Obrázek 29 Neupravené křivky pro jednotlivé spoty (senzogram) 

 

V dalším kroku se sjednotí všechny křivky do nuly. Provedeme to pomocí osy. 

Průsečíky všech křivek s touto osou se přesunou do nuly. Na obrázku 30 jsou znázorněny 

data po vynulování počátečních pozic. 

 

Obrázek 30 Křivky srovnané na nulu 

 

Následně odstraníme signály bodů, které vybočují z průměrných hodnot. Tento krok 

je důležitý, protože program hodnotu negativní kontroly vypočítává z průměru všech 

signálů. Na obrázku 31 jsou znázorněny signály po odstranění některých signálů.  
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Obrázek 31 Data po odstranění nežádoucích signálů 

 

Software v dalším kroku umožní ořezání grafu v případě, dlouhého časového úseku, 

na kterém by nedocházelo ke změnám, případně by probíhaly u obou skupin signálů stejně. 

V tomto kroku je také možnost snížení počtu bodů, které se v grafu nacházejí. Tímto 

se průběh křivek vyhladí. Na obrázku 32 je patrná úprava ořezáním a vyhlazením signálů. 

 

 

Obrázek 32 Data po oříznutí a vyhlazení 

 

Protože měřená látka postupuje celou postupně, liší se časové okamžiky, kdy 

se jednotlivé body dostanou do kontaktu s látkou. Tuto možnost nabízí software také. 
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V následujícím obrázku 33 je ukázána úprava, kdy se signály urovnají tak, aby začínaly 

v jeden časový okamžik.  

 

 

Obrázek 33 Data po srovnání do počátečního bodu časové osy 

 

Po vynulování počátečních hodnot, odstranění některých signálů, ořezání, vyhlazení 

křivek a sjednocení počátku v čase určíme, která z látek je negativní kontrola. Negativní 

kontrolou zvolíme látku, která neváže měřenou látku. Odečtením signálu této látky 

od signálu vazby měřené látky a jejího antigenu v každém čase získáme odezvu 

odpovídající pouze reakci antigenu a látky bez závislosti na teplotě a změnách v průběhu 

měření nezpůsobených vstřikem látky. 
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Obrázek 34 Odečtení negativní kontroly 

 

Obrázek 34 ukazuje signály bodů po odečtení negativní kontroly. V dalším kroku 

se určí dvě pozice, ve kterých software určí průměr hodnot každé křivky, mezi těmito 

pozicemi. 

 

 

Obrázek 35 Zobrazení signálů jedné koncentrace v daném časovém okamžiku 

 

Obrázek 35 znázorňuje velikost odezvy v závislosti na koncentraci vzorku. Tyto 

hodnoty se poté průměrují pro získání hodnoty do kalibrační křivky. 
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3.2.2 Kalibrační křivka 

 

Pro správné vyhodnocení je nutné vytvořit kalibrační křivku pomocí známých 

koncentrací měřené látky. Kalibrační křivku vytváříme postupem popsaným v předešlé 

kapitole.  

 

 

Obrázek 36 Kalibrační křivka 

 

Na obrázku 36 je zobrazen výstup programu po úpravách. Hodnoty v legendě jsou 

v jednotkách mg/l. Pro dobrou rozlišitelnost jednotlivých koncentrací je zvoleno 

logaritmické měřítko. Z obrázku je patrné, že vyšší koncentrace mají větší rozptyl hodnot 

od jejich průměru. Toto může být způsobeno vyšší viskozitou koncentrovanějších látek. 

Viskozita poté ovlivňuje rychlost průtoku nad body v různých místech biočipu. Cílem 

tohoto měření bylo zjištění minimální koncentrace měřitelné biočipem. Pro přesnější 

zobrazení nízkých koncentrací vyloučíme koncentrace vyšší než 0,1 mg/l.  
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Obrázek 37 Přiblížení nízkých koncentrací 

 

Z obrázku 37 je patrné, že koncentrace 0,1 mg/l a 0,01 mg/l jsou dobře rozlišitelné. 

Nejnižší koncentrace 0,001 mg/l je již špatně rozlišitelná od šumu, který se vyskytuje 

po celou dobu měření. Měření takto nízkých koncentrací by bylo možné měřit pomocí 

opakovaného měření, kdy bychom mohli usoudit, zda jde o nahodilý jev, nebo se jedná 

o reakci na vstříknutí vzorku. Měření ukázalo, že je možno tímto biočipem měřit 

koncentrace až do 0,01 mg/l.  

 

3.2.3 Důsledky změny v postupu měření 

 

V tomto měření se budeme zabývat změnou ve velikosti odezvy v důsledku vynechání 

chemikálie na promytí aparatury mezi jednotlivými vstřiky vzorků. Bude se měřit 

koncentrace 10 mg/l, 33 mg/l a 66 mg/l. Koncentrace 10 mg/l se vstříkla do aparatury 

a poté se aparatura vymyla glycinem. Vstříkla se koncentrace 33 mg/l a po ustálení odezvy 

se vstříkla koncentrace 66 mg/l. Poté se soustava promyla dvakrát glycinem a do aparatury 

se vpravila koncentrace 66 mg/l pro srovnání s předešlým postupem. 
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Obrázek 38 Koncentrace při změně procedury měření 

 

Na obrázku 38 jsou zobrazeny tři koncentrace. Koncentrace 66 mg/l zastupují dvě 

oddělené skupiny bodů. Toto je způsobeno různým postupem vstřiku vzorků. Skupina 

s nižší odezvou odpovídá vstřiku po koncentraci 33 mg/l bez použití promývací látky. 

Skupina s vyšší odezvou je způsobena vstřikem po promytí glycinem. Toto měření ukázalo 

možnost měření látek bez promytí. Tento postup lze ale použít pouze v případě, 

že koncentrace látek vzrůstá. V případě klesající koncentrace se žádná odezva neprojeví. 

V tomto případě použití metody bez promytí se výsledná odezva koncentrace 66 mg/l 

rovná součtu obou, po sobě vstříknutých látek. Výsledná odezva se rovná odezvě získané 

po promytí.  

  

3.2.4 Měření vyrobeným biočipem 

 

Bylo provedeno měření biočipem znázorněným na obrázku 27. Jednalo se o biočip 

připravený námi v laboratoři VŠB. Probíhalo na něm měření pacientských vzorků HSA. 

Dalším cílem měření bylo zjištění optimální negativní kontroly při zjišťování koncentrace 

HSA ve vzorku. Na začátku experimentu se provedla série měření známých koncentrací 

k získání kalibrační křivky a zjištění optimální negativní kontroly. 
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Obrázek 39 Kalibrační křivka pro měření HSA 

 

Na obrázku 39 je kalibrační křivka sestavená pomocí známých koncentrací HSA. 

Hodnoty odpovídající koncentraci 1 g/l nejsou zahrnuty do proložení křivou, protože tato 

koncentrace má příliš veliký rozptyl a způsobila by nepřesnost. 

 

 

Obrázek 40 Odezvy vzorků o neznámých koncentracích (příklad měření) 

 

Obrázek 40 zobrazuje měření vzorků o neznámých koncentracích. Osy představují 

reflektivitu v závislosti na pořadí vstřiku. Je vhodnější zvolit tuto osu, protože při zvolení 

koncentrace jako jedné osy by program přiřadil všem neznámým vzorkům stejnou hodnotu 

a signály by se velice špatně rozlišovaly. Na grafu nejsou obsazeny hodnoty 0-3, protože 

na těchto pozicích byly vstříknuty látky s definovanou koncentrací, které byly vyloučeny 

z tohoto obrázku. Z obrázku je patrné, že většina hodnot je zcela mimo rozsah, který 
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stanovuje minimální a maximální reflektivita známých koncentrací kalibrační křivky. Pro 

základní stanovení ale kalibrační křivka postačuje. Jediný vzorek, který zasahuje od oblasti 

kalibrační křivky je vstřik 7. Pomocí kalibrační křivky vychází koncentrace tohoto vzorku 

na 47 mg/l. Vzorek na pozici 5 vychází po dosazení do rovnice kalibrační křivky na 4,48 

mg/l a vzorek na pozici 4 vychází 1,76 mg/l. Koncentrace vzorku na pozici 11 vychází 

0,03 mg/l. Ostatní vzorky podle hodnoty reflektivity odpovídají koncentraci nižší než 

0,004 mg/l. Tyto hodnoty již mohou být z části způsobeny šumem. Prodloužením 

kalibrační křivky k nižším hodnotám koncentrace a opakovaným měřením stejných vzorků 

nízkých koncentrací by bylo možné změřit přesně i tyto vzorky. 

 

3.2.5 Srovnání s jinou metodou 

 

Pro ověření správnosti přípravy biočipu HSA jsme provedli měření na neznámých 

pacientských vzorcích, získaných od Fakultní nemocnice Ostrava. Vzorky byly souběžně 

měřeny na VŠB-TU Ostrava a ve Fakultní nemocnici Ostrava. Na VŠB-TU Ostrava jsme 

použili metodu SPRi. Ve Fakultní nemocnici v Istravě byla použita metoda typu ELISA.  

Tabulka 3 Srovnání výsledků 

Pořadí 

vzorku 

Měření 

v nemocnici 

[mg/l] 

Koncentrace zjištěná 

SPRi metodou 

[mg/l] 

1 38,8 40,6 

2 9,35 9,1 

3 15,5 11,2 

4 2,32 5,1 

5 180 145,6 

6 1740 1205 

7 79,3 60,5 

8 17,4 15,4 

9 6,45 11,5 

10 3,94 11,0 

11 64,8 56,1 

12 136 85,6 

13 21,9 20,1 

14 10,9 9,5 

15 4,22 5,8 

16 578 533,2 
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17 16,2 10,5 

18 32 31,5 

19 10 9,8 

20 4,4 4,1 

 

 

Výsledky zobrazené v tabulce 3 ukazují dobrou shodu výsledků metody SPRi a 

metody ELISA. Potvrdila se možnost měření HSA pomocí biočipů připravených 

v laboratoři VŠB-TU Ostrava metodou SPRi. 
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4 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s metodou SPRi. Práce se zabývala 

přípravou a měřením za použití biočipu. Proběhlo také vyhodnocení naměřených dat. 

V laboratoři Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava jsme připravili biočipy 

a zhodnotili jsme postup jejich přípravy.  

 

V rámci mé bakalářské práce jsme připravili dva biočipy na přístroji SPRi- arrayer. 

Biočip s povrchovou chemií CO jsme připravili k měření látky HSA. Biočip dodaný 

s povrchovou chemií CS jsme připravili na měření látek HSA a Cystatin-C. Na porovnání 

jsme měli také biočipy předpřipravené firmou Horiba k měření ovalbuminu. Oproti 

biočipům dodaných firmou Horiba se nepovedlo nanést spoty na všechny plánované 

pozice. Tato skutečnost ale neovlivňuje průběh měření. Výhodou připravených biočipů je 

možnost přípravy v okamžiku potřeby, bez nutnosti čekat na dodávku od firmy, která 

nemusí nabízet žádanou variantu chemikálie na povrchu.  

 

V rámci praxe v laboratoři VŠB-TUO jsme provedli sérii několikadenních měření 

známých a neznámých koncentrací ovalbuminu, Cystatinu-C a HSA (Human Serum 

Albumin). Pro měření neznámých koncentrací HSA jsme provedli vyhodnocení a srovnání 

s výsledky poskytnutými Fakultní nemocnicí Ostrava získanými odlišnou metodou. 

Metodou SPRi získané výsledky jsou obdobné jako výsledky poskytnutými nemocnicí. 

Mezi vzorky neznámých koncentrací se nacházely pacientské vzorky. 

 

V rámci své práce jsem se zabýval možností změny postupu měření. Jednalo se o 

měření dvou vzorků ovalbuminu po sobě, bez promytí aparatury glycinem. Tento nový 

postup odpovídá obvyklému postupu pouze v případě vzrůstající koncentrace po sobě 

vstříknutých látek. Výsledná hodnota se v tomto případě rovná součtu signálů po sobě 

jdoucích látek. 

 

Také jsme se snažili zjistit nejnižší detekovatelné množství ovalbuminu námi 

vyrobeným biočipem. Měření prokázalo možnost měření koncentrací až po hodnotu 0,01 

mg/l. Nižší koncentrace je již velice ovlivněna šumem měření. Nižší koncentrace lze měřit 

pomocí opakovaného vstříknutí stejného vzorku, čímž by se vyloučila náhodná chyba 

měření, nebo přípravou biočipu s použitím koncentrovanější látky na přípravu spotů.  

 

V této bakalářské práci se potvrdila možnost měření biologických vzorků metodou 

SPRi.  
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Přílohy 

 

Použité látky 

 

Ethanolamin-HCl 
 

Název 

 

2- aminoethyl alkohol 

2- aminoethanol 

Vzorec C2H7NO . HCl 

Dodavatel Sigma Aldrich 

Použitá koncentrace 1 mol/l 

pH 9,04±0,05 

Molekulová hmotnost 97,54 g/mol 

Skladování 4°C dlouhodobě v -20°C nebo -80°C 

 

Glycine -HCl 
 

Název Glycin- hydrochlorid 

Vzorec C2H5NO2 . HCl 

Dodavatel HJY-GO preparation 

Použité koncentrace 100 mmol/l 

pH 2 

Molekulová hmotnost 

Skladování 

75,07 g/mol 

4°C 

 

Stabil guard 
 

Název Microarray stabilizer (BSA-Free) 

Dodavatel 

Číslo produktu 

Surmodics 

SG02-0050 

pH 6,6-7,2 

Složení  
 

methyl isothiazolon 0,02% 

bromonitrodioxan 0,02% 

PBS 99,96% 

Skladování 4°C-20°C 
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mouse IgG 
 

Název myší IgG 

Dodavatel HJY-GO preparation 

Použité koncentrace 1 mg/ml 

Molekulová hmotnost 155 000 g/mol 

pH 7 

Skladování 2°C-20°C 

 

dlouhodobě v -20°C nebo -80°C 

 

PBS 
 

Název 

 

Phosphate buffer saline 

Fosfátový pufr 

Dodavatel HJY-GO preparation 

Použité koncentrace 10 mmol/l 

 
12 mmol/l 

pH 7,4 

Molekulová hmotnost 94,9713 g/mol 

Složení PBS 
 

NaCl 137 mmol/l  

KCl 2,7 mmol/l 

Na2HPO4 10 mmol/l 

KH2PO4 2 mmol/l 

Skladování 4°C-20°C 

 

anti-HSA 
 

Název Anti-Human Serum Albumin 

Dodavatel Sigma Aldrich 

Použitá koncentrace 1 mg/ml 

pH 7 

Skladování 4°C 

 

anti-ovalbumin 
 

Dodavatel TEBU 

Použitá koncentrace 1 mg/ml 
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ředěno z 10 mg/ml 

pH 7,2 

Skladování 4°C 

 
dlouhodobě -20°C   

 

(opětovně nemrazit) 

 

ovalbumin 
 

Dodavatel 

Produktové číslo  

Sigma Aldrich 

A7641-50MG 

Molekulová hmotnost 44300 mg/ml 

 
ředěno z 10 mg/ml 

pH 

Molekulová hmotnost 

7,2 

44300 g/mol 

Skladování 2°C-8°C 

 
dlouhodobě -20°C   

 

(opětovně nemrazit) 

 

SDS 
 

Název 

Dodavatel 

Vzorec  

Sodiumdodecylsulfát 

Sigma Aldrich 

NaC12H25SO4 

Molekulová hmotnost 288,38 g/mol 

Koncentrace 1% 

Skladování 2°C-8°C 

 
dlouhodobě -20°C   

 

(opětovně nemrazit) 

 


