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ABSTRAKT 
 

Konstrukce a testování specifického bionanosenzoru pro detekci bakterie 

Staphylococcus aureus 

Detekce bakterií se v dnešní době provádí především pomocí metabolických testů, PCR 

a ELISA. Tyto metody jsou však časově náročné, a tak se hledají nové způsoby tzv. online 

detekce. Biosenzory jsou velice rychlé, citlivé a přesné přístroje, které zmíněnou online detekci 

umožňují. 

Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit prototyp biosenzoru, který by sloužil k detekci 

zlatého stafylokoka ze vzduchu. Tento senzor byl vytvořen z PAN nanovláken 

(polyakrylonitril) a protilátky, jakožto nosiče a biosenzitivní vrstvy. Dále byla vytvořena 

soustava pro filtraci vzduchu, pomocí které proběhla detekce. Vytvořená soustava byla 

otestována pomocí PVA nanovláken o 1 g/m2 a fluorescenční spektroskopie. Následná 

detekce bakterie proběhla za použití již zmíněných imobilizovaných PAN nanovláken a jako 

kontrola byla použita čistá PAN vlákna. Z kolonií vzniklých na těchto vláknech byly 

vytvořeny bakteriální suspenze, u kterých byla měřena optická hustota (OD). Z výsledků 

tohoto měření vychází, že funkcionalizovaná PAN nanovlákna jsou schopna zachytit až 3,3x 

více bakterií než čistá nanovlákna. Na závěr bylo také popsáno měření elektrických vlastností 

(odpor, kapacita) modelového případu. K tomuto měření byla využita nemodifikovaná PAN 

nanovlákna a částice cigaretového kouře, které simulovaly detekovanou bakterii. 

Klíčová slova 
Detekce zlatého stafylokoka, biosenzory, bionanosenzory, funkcionalizovaná nanovlákna  



 
 

  

 

 

 

ABSTRACT 
 

Preparation and testing of a specific bionanosensor for detection of Staphylococcus 

aureus 

Today, the detection of bacteria is mainly performed using metabolic tests, PCR and 

ELISA. However, these methods are time consuming, so new methods of so-called online 

detection are being sought. Biosensors are very fast, sensitive, and accurate devices that 

enable the mentioned online detection. 

The aim of this work was to design and create a prototype of the biosensor that would be 

used to detect Staphylococcus aureus from the air. This sensor was made of PAN 

nanofibers (polyacrylonitrile) as a carrier and an antibody as a biosensitive layer. 

Furthermore, a system for an air filtration was created, by means of which detection was 

realized. The formed system was tested using PVA nanofibers (polyvinyl alcohol) of 

1 g/m2 and fluorescence spectroscopy. Subsequent detection of the bacteria was 

performed using the already mentioned immobilized PAN nanofibers and pure PAN 

nanofibers as a control. Bacterial suspensions were formed from the colonies formed on 

these fibres and the optical density (OD) was measured. The results of this measurement 

show that the functionalized PAN nanofibers can capture up to 3.3 times more bacteria 

than pure nanofibers. Finally, the measurement of electrical properties (resistance, 

capacity) of the model case (PAN nanofibers and cigarette smoke particles) was also 

described.  

Keywords 
Detection of Staphylococcus aureus, biosensors, bionanosensors, functionalized 

nanofibers 
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Seznam zkratek 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 
AMR Antimikrobiální rezistence 
AuNPs Zlaté nanočástice (Au nanoparticles) 
BCA (bio-barcode assay) 
BM-NZY Bimetal-NZY 
ChEt Cholesterol esteráza 
ChOx Cholesterol oxidáza 
CNFs Celulózová nanovlákna (Cellulose nanofibers) 
CNPs Uhlíkové nanočástice (Carbon nanoparticles) 
CNT-PMMA Uhlíkové nanotrubice, polymethylmethakrylát 
dsDNA Dvouvláknová DNA (double-stranded DNA) 
EIS Elektrochemická impedanční spektroskopie 
ELISA Enzymová imunoanalýza (enzyme-linked immuno sorbent assay) 
FBD Nemoci přenášené potravinami (food-borne disease) 
FDA Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration) 
IE-NZY Nano-zeolity Y s kovovými molekulami 
MM-NZY Monometal-NZY 
MRSA Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus (methicillin resistant S. 

aureus) 
MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetraazoliumbromid 
NN Nozokomiální nákazy 
NZY Nano-zeolity Y 
OD Optická hustota (optical density) 
PC-PCL Polykarbonát-polykaprolakton 
PCL Polykaprolakton 
PCR Polymerázová řetězová reakce (Polymerase chain reaction) 
PNA-FISH Fluorescenční in situ hybridizace s využitím peptidové nukleové kyseliny 

(Peptide nucleic acid fluorescence in situ hybridization) 
PVDF/PVP Polyvinylpyrrolidon-polyvinylidenfluorid 
SAM Samouspořádání monovrstev (Self-assembled monolayers) 
SFP Stafylokoková otrava jídlem (Staphylococcus aureus food poisoning) 
ssDNA Jednovláknová DNA (single-stranded DNA) 
TM-NZY Trimetal-NZY 
TSST-1 Toxic shock syndrome toxin 1 
UCEEB Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 
WBE Epidemiologie odpadních vod (Wastewater-based epidemiology) 
YPD Živná půda z kvasničného extraktu (Yeast extract-peptone-dextrose) 
ZnO/Ag/PVP/PCL Nanočástice oxidu zinečnatého a stříbra, nanovlákna 

z polyvinylpyrrolidonu a polykaprolaktonu 
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1 Úvod 

 Staphylococcus aureus je grampozitivní bakterie, která způsobuje velké množství 

různých onemocnění. Mezi nejzávažnější problémy, vyvolané touto bakterií, patří tzv. 

nozokomiální nákazy (NN) [1]. 

 I přesto, že jsou v dnešní době zdravotnické a biomedicínské obory na vysoké 

úrovni, jsou nozokomiální nákazy poměrně častým problémem.  

 Nozokomiální nákazy jsou infekce, které jsou přímo spojené se zdravotnickou 

nebo sociální péčí. Mohou se projevit přímo během hospitalizace nebo v krátkém 

časovém úseku po propuštění. Příčinou NN jsou buďto mikroorganismy, které jsou 

součástí pacientovy mikroflóry (potenciálně patogenní organismy), nebo 

mikroorganismy, které se šíří v nemocničním prostředí [2]. 

 Nejčastěji postiženým místem bývá místo chirurgického výkonu (až u 19,6 % 

postižených) [2]. Právě proto je velice důležitá dezinfekce a sterilizace jak operačních 

nástrojů, tak operačních sálů. Účinnost dezinfekce a sterilizace ve velké míře ovlivňuje 

tzv. bakteriální rezistence, což je nově vytvořená odolnost bakterií vůči používaným 

antibiotikům. Mezi nejčastější a zároveň také nejznámější kmen rezistentních bakterií 

patří MRSA (methicilin – rezistentní Staphylococcus aureus) [1, 2]. 

 Nozokomiální nákazy přináší velké množství problémů (různá těžko léčitelná 

onemocnění, znesnadnění pooperační a poúrazové léčby, zvýšená morbidita), což vede 

zdravotnická zařízení ke snaze předejít těmto nákazám. Přes tuto snahu však nelze NN 

zcela odstranit, ale pouze je omezit. Hlavní roli při snaze omezit NN tedy hraje prevence 

(především správná hygiena), včasná detekce patogenů a diagnostika onemocnění.  

 Ve své diplomové práci se budu věnovat možnosti využití funkcionalizovaných 

nanovláken jakožto citlivého biosenzoru pro detekci bakterie Staphylococcus aureus. 

Vzhledem k počtu onemocnění, která tato bakterie může způsobovat, je včasná a přesná 

detekce ve zdravotnictví klíčová.  

 V první části diplomové práce bude uveden stručný teoretický popis biosenzorů, 

nanovláken a zástupce grampozitivních bakterií (S. aureus). Ve druhé, praktické části 

bude shrnuta tvorba a testování systému pro detekci bakterie S. aureus ze vzduchu. 
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2 Přehled současného stavu 

2.1 Biosenzor 
 Senzor je přístroj, který slouží k převádění vnějšího fyzikálního nebo chemického 

podnětu na fyzikální signál [3]. Jedním, v dnešní době hojně používaným typem senzoru 

je biosenzor.  

 Biosenzor je analytické zařízení, které selektivně a reverzibilně reaguje na změnu 

koncentrace nebo na aktivitu biomolekul. Ke snímání vnějšího podnětu slouží bioaktivní 

vrstva (bioreceptor). Právě zde dochází k tvorbě primárního signálu, který je dále 

převáděn pomocí převodníku (elektrochemický, optický, piezoelektrický, tepelný) na 

signál sekundární. Sekundární signál se kontinuálně mění s časem, a to proporčně 

s příslušným vnějším podnětem. Schématické rozložení biosenzoru je znázorněno na 

Obrázku 2.1 [3, 4, 5]. 

 
Obrázek 2.1: Rozložení biosenzoru [4] 
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 Přesto, že jsou biosenzory velice senzitivní a selektivní, jsou také velice citlivé na 

vlivy okolního prostředí. Vzhledem k použití enzymů, protilátek, DNA nebo RNA jako 

bioreceptoru, je nutné zachovat striktně definované hodnoty pH, teploty a vlhkosti 

pracovního prostředí [3, 4]. 

 Mezi jedny z nejčastěji používaných biosenzorů v praxi patří senzory glukózy, 

které slouží k měření množství cukru v krvi u diabetických pacientů. V dnešní době tvoří 

přes 85 % komerčně využívaných biosenzorů. K rozvoji biosenzorů dochází, jak v odvětí 

lékařské diagnostiky, tak monitoringu životního prostředí nebo v odvětí kontroly vody a 

potravin [3]. 

2.1.1 Bioreceptory 
 Bioreceptor je biologicky aktivní látka, která na sebe váže měřený analyt (tzn., že 

zajišťuje selektivní molekulární rozpoznávání). Prvním použitým bioreceptorem byly 

enzymy – proteinové molekuly, které mají katalytickou funkci. Na tomto principu vznikly 

první, a také nejpoužívanější, senzory glukózy [3].  

 Další používanou aktivní biomolekulou jsou například protilátky. Protilátky, 

stejně jako enzymy, jsou proteinové molekuly, které vážou specifické antigeny.  

 Podle použité biologicky aktivní látky se biosenzory dělí do dvou skupin – 

katalytické a afinitní biosenzory [3, 4]. 

Katalytické biosenzory 

 Katalytické biosenzory používají jako bioreceptor enzymy. Enzym váže 

specifické substráty (analyty), které dále chemicky mění v produkty. Vazba enzym-

substrát je vysoce závislá na tvaru (mechanismus zámek-klíč), čímž je zajištěna 

selektivita bioreceptoru [3]. 

 V glukózových senzorech dochází k oxidačně-redukčním reakcím mezi analytem 

(v tomto případě glukózou) a enzymem zvaným glukóza-oxidáza. Během těchto reakcí 

dochází ke generaci nebo naopak ke spotřebování elektronů, což může být znázorněno 

právě elektrickým proudem. V tomto případě se používá elektrochemický převodník. 

Druhou možností je využití optického převodníku – během oxidačně-redukčních reakcí 

dochází také ke vzniku H2O2, který dále reaguje s deriváty benzidinu za vzniku modře 

zbarveného polymeru [3]. 
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Afinitní biosenzory 

 Bioreceptorem afinitních biosenzorů jsou biomolekuly, které s analytem tvoří 

bioafinitní komplex [6]. Jedním z typů afinitního senzoru jsou imunosenzory, které 

využívají jako bioreceptor protilátky. Protilátky jsou proteiny imunitního systému, které 

slouží k rozpoznávání a zachytávání tělu cizích látek (antigenů). Vazbou protilátky a 

antigenu vzniká tzv. imunokomplex, který způsobuje změnu indexu lomu, absorbance 

nebo vznik luminiscence. Pro převod signálu se používá elektrochemický 

(potenciometrický, ampérometrický a impedimetrický senzor), optický, tepelný nebo 

piezoelektrický převodník [3, 5, 7]. 

 Vzhledem k různorodosti využívaných protilátek a antigenů mají imunosenzory 

velký potenciál a mají uplatnění ve velkém množství aplikací. Využití imunosenzorů 

v klinice oproti jiným imunochemickým metodám přináší rychlou a spolehlivou analýzu 

[7]. 

 U afinitních biosenzorů se protilátky imobilizují přímo na nosný povrch. Prázdná 

místa na nosném povrchu jsou dále vyplněna tzv. pasivujícím proteinem, který brání 

nespecifickým reakcím. Následně je k senzoru přiveden vzorek obsahující antigeny [3].  

 
Obrázek 2.2: Uspořádání a princip imunosenzoru [vlastní tvorba] 
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 Afinitní senzory mají různé typy uspořádání podle využitého imunotestu: 

Kompetitivní systém 

 V kompetitivním systému si konkurují dva typy analytu. Měřený a značený analyt 

mezi sebou soutěží o navázání se na určité množství protilátek. Pomocí určení množství 

navázaných značených analytů lze kvantifikovat množství měřeného analytu (antigenu). 

Intenzita získaného signálu odpovídá nepřímo úměrně koncentraci měřeného analytu [5]. 

 Tento typ uspořádání se využívá pro měření malých molekul [5]. 

Přímý systém 

 Přímý systém využívá pouze přímého navázání protilátky a antigenu. Signál je 

v tomto případě produkován přidáním vhodného substrátu [5]. 

 Přímý systém se využívá pro měření těžkých molekul [5]. 

Nepřímý systém 

 U nepřímého systému není primární protilátka měřena nebo značena. Do systému 

se přidává značená sekundární protilátka, která rozeznává primární protilátku nebo 

antigen. Zároveň právě tato sekundární protilátka způsobuje vznik signálu [5]. 

 Jako značka se nejčastěji používají enzymy jako peroxidáza, glukóza-oxidáza, 

kataláza nebo luciferáza. Mezi další možnosti značení patří elektroaktivní sloučeniny 

(např. soli In2+), fluorescenční barviva (např. rhodamin, fluorescein) a v nedávné době 

také kovové nanočástice (Au, Ag) [7]. 

Sendvičový systém (nekompetitivní systém) 

 V tomto systému dochází ke dvojitému vázání antigenu. Nejprve se měřený 

antigen váže k imobilizované protilátce. Poté dochází ke druhé vazbě, a to mezi 

antigenem a detekční protilátkou. Název „Sendvičová metoda“ vychází ze skutečnosti, že 

analyt (antigen) je navázán mezi dvěma protilátkami [5]. 

2.1.2 Imobilizace imunosenzorů 
 Imunotesty jsou založené na schopnosti protilátek rozpoznávat a vázat specifické 

analyty. Aby k vazbě mezi protilátkami a analyty mohlo dojít a bylo možné vzniklý 

imunokomplex detekovat, je nutné, aby protilátky byly přichyceny k povrchu [5]. 

 Pro tvorbu imunosenzorů rozlišujeme několik typů imobilizace protilátky na 

povrch senzoru. Asi nejsnazší metodou imobilizace je přímá adsorpce protilátky na 

povrch senzoru. Přesto, že je tato metoda velice jednoduchá na provedení, má několik 

nevýhod, kterými jsou především slabé vazby a náhodné uspořádání bioreceptorů. 

Uspořádanější a orientovaná imobilizace je zajištěna pomocí metody SAM (self-
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assembled monolayers). Protilátky se pomocí SAM imobilizují na zlatý nebo grafitový 

povrch [5, 7]. 

2.2 Nanovlákna 
 Nanomateriály jsou útvary nanometrových rozměrů, které slouží jako stavební 

jednotky. Tyto útvary mají specifické vlastnosti a jejich rozměry se pohybují maximálně 

do 100 nm [8]. 

 Do skupiny nanomateriálů patří i nanovlákna [8, 9]. 

 Pojem „nanovlákna“ je složený ze dvou slov – „nano“ (v řečtině „trpaslík“), které 

poukazuje na velikost (v soustavě SI je nano 10-9), a „vlákno“, což je z geometrického 

hlediska tenká a dlouhá struktura [9].  

 Nanovlákno je tedy vlákno, jehož průměr má velikost v řádech nanometrů 

(desítky nanometrů až jednotky mikrometrů). Jejich hlavní výhodou je velký poměr 

povrchu k objemu a vysoká pórovitost. Vyrábí se z různých materiálů – přírodních nebo 

syntetických polymerů. Do těchto polymerů je také možné přidávat další komponenty, 

jako například kovové nanočástice, které dále ovlivňují vlastnosti vyráběných nanovláken 

[9, 10, 11, 12]. 

 Díky unikátním fyzikálním a chemickým vlastnostem mají nanovlákna využití 

v různých oblastech. V biomedicíně se dají nanovlákna použít v množství aplikací – 

hlavní použití je pro krytí ran, dodávání léčiv nebo pro biologické snímání [9, 10, 12]. 

2.2.1 Výroba nanovláken 
 Mechanické vlastnosti nanovláken závisí na výrobní metodě, použitém materiálu 

a procesních parametrech [9, 13]. 

 V dnešní době existuje poměrně velké množství metod pro výrobu nanovláken. 

První používaná, a i v dnešní době nejrozšířenější metoda výroby je elektrostatické 

zvlákňování (electrospinning), které vzniklo již začátkem 20. století jako metoda pro 

výrobu polymerních vláken pomocí elektrostatické síly [9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Elektrostatické zvlákňování (electrospinning) 

 Elektrostatické zvlákňování je metoda, která využívá elektrický náboj pro rozklad 

kapalin na malé částečky [16]. 
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 Elektrický náboj působící na kapku způsobuje její nestabilitu, což vyústí v distorzi 

kapky nebo menisku. Tento efekt je popisován jako konkurence mezi Coulombovskými 

silami a povrchovým pnutím [15, 16]. 

 Soustava pro elektrostatické zvlákňování sestává z injekční stříkačky s tryskou, 

zdroje elektrického pole (v rozsahu kV), protielektrody nebo uzemněného terče (kolektor) 

a čerpadla [9, 10, 12]. 

 Mezi tryskou a uzemněným terčem je generováno elektrické pole. Na konci 

trysky, ze které vytéká polymer, se pomocí elektrického pole tvoří kónicky tvarovaná 

kapka (Taylorův kužel). Z této kapky stéká nabitý proud polymeru na kolektor, přičemž 

dochází k tuhnutí tohoto polymeru a k tvorbě finální podoby vlákna [9, 10, 12, 13, 14, 16, 

17, 18]. 

 
Obrázek 2.3: Schéma výroby nanovláken – elektrostatické zvlákňování [19] 

 Elektrostatické zvlákňování je tedy proces vzniku nanovláken pomocí elektricky 

nabitého proudu polymerního roztoku nebo polymerní taveniny [9]. Právě podle povahy 

polymeru dělíme elektrostatické zvlákňování na tzv. „solution electrospinning“ 

(elektrostatické zvlákňování roztoku) a „melt electrospinning“ (elektrostatické 

zvlákňování taveniny) [12]. 
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 Elektrostatické zvlákňování roztoku (solution electrospinning) 

 Elektrostatické zvlákňování se využívá ve velkém množství oborů, jako je 

například tkáňové inženýrství, filtrace, bio-detekce (tvorba biosenzorů) a dodávání léčiv 

[9, 10, 12]. 

 Pro zvlákňování roztoků je nutné k polymeru přidávat rozpouštědlo. Během 

zvlákňování se právě toto rozpouštědlo vypařuje a finální nanovlákna vznikají principem 

evaporace [10, 12]. 

 Vlastnosti tímto způsobem vzniklých nanovláken závisí na parametrech použitého 

roztoku a parametrech prostředí. Tyto parametry jsou uvedeny v Tabulce 2.1 [12, 17]. 

 
Tabulka 2.1: Parametry ovlivňující vlastnosti nanovláken [12] 

Parametry roztoku Procesní parametry Parametry prostředí 

� Molekulární hmotnost 

polymeru 

� Koncentrace roztoku 

� Viskozita 

� Povrchové pnutí 

� Konduktivita 

� Vlastnosti 

rozpouštědla 

� Použité napětí 

� Vzdálenost mezi 

kolektorem a tryskou 

� Typ kolektoru 

(statický nebo 

pohyblivý kolektor) 

� Průtok polymeru 

� Teplota 

� Vlhkost 

 

 Hlavním parametrem roztoku je molekulární hmotnost, která definuje jak 

viskozitu polymerního roztoku, tak i další vlastnosti (povrchové pnutí, konduktivitu…) 

[12]. 

 Hnací silou elektrostatického zvlákňování je elektrické pole. Právě pomocí 

elektrického pole dochází k pohybu iontů k opačně nabitým elektrodám. Kromě 

elektrických sil tvořených působícím elektrickým polem hrají roli také na roztok působící 

síly povrchového pnutí, Coulumbovské síly a viskoelastický efekt. Na Obrázku 2.4 je 

znázorněna role těchto sil [12]. 
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Obrázek 2.4: Ilustrace sil působících během elektrostatického zvlákňování roztoků [12] 

 Elektrostatické zvlákňování taveniny (metl electrospinning) 

 Druhým typem využívaných polymerů jsou taveniny. Princip elektrostatického 

zvlákňování tavenin se proti zvlákňování roztoků mírně liší. Pro zvlákňování tavenin 

nejsou potřebná rozpouštědla, polymer se do kapalné fáze dostává zahříváním (tavením) 

[12]. 

 Elektrostatické zvlákňování tavenin má určité výhody a používá se především 

pokud hrozí problémy s toxicitou rozpouštědel. Právě v případě přímého zvlákňování (in 

vitro) na buňky je nutné zajistit atoxicitu použitých materiálů [12]. 

 Tato metoda zvlákňování však také přináší řadu nevýhod. Mezi ně patří především 

omezení spojená s procesem samotného zvlákňování, jako je například využití 

komplexního zařízení (které je popsané níže), problémy s elektrickým výbojem spojené 

s uspořádáním zařízení a problémy spojené s vlastnostmi použitých polymerů (vysoká 

viskozita, nízká elektrická konduktivita). Vzhledem k těmto nevýhodám je stále 

rozšířenější metoda zvlákňování roztoků [12]. 

 Systém pro zvlákňování tavenin je oproti systému pro zvlákňování roztoků 

komplexním zařízením. Skládá se ze zdroje vysokého napětí (obvykle napětí v rozsahu 

10-30 kV), tepelné soustavy, stříkačky s pumpou, teplotního senzoru a kolektoru. Tepelná 

soustava slouží k tavení polymeru na požadovanou viskozitu. Zahřívání polymeru se 

dosahuje pomocí topných článků, topných pistolí, laserovým zahříváním nebo 

ultrazvukovým zahříváním [12]. 

 Vlastnosti vzniklých nanovláken opět závisí na procesních parametrech a 

parametrech použitého polymeru. Dalším parametrem, který výrazně ovlivňuje vlastnosti 

vzniklých nanovláken je polarita. Ze studií z roku 2008 (Kilic et al.) vychází, že pokud 
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dojde ke změně polarity (napětí je připojeno ke kolektoru, tryska je uzemněna), rychlost 

výroby se sníží a vzniklá nanovlákna mají méně homogenní strukturu [12]. 

Další metody zvlákňování 

 Mezi další metody pro výrobu nanovláken patří například samo-skládání 

v roztoku („self-assembly“ in solution). Menší molekuly slouží jako stavební bloky, na 

kterých dochází k budování supermolekulárních struktur. Touto metodou vznikají vlákna 

s menším průměrem, než mají vlákna vzniklá elektrostatickým zvlákňováním [9, 10]. 

 Nanovlákna jsou vyráběna také pomocí dalších metod jako je „drawing“, při které 

dochází k tvorbě nanovláken pomocí pipety, anebo také pomocí syntézy (templátová 

syntéza) a fázové separace [9]. 

2.2.2 Funkcionalizovaná nanovlákna 
 Jako funkcionalizovaná nanovlákna se označují taková vlákna, jejichž vlastnosti 

jsou upraveny pro pokročilé potenciální aplikace [17]. 

 Funkcionalizace povrchu nanovláken se provádí fyzikálními, chemickými nebo 

biotechnologickými metodami. Pro biologicky funkcionalizovaná nanovlákna se používá 

metoda imobilizace. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1.2, při imobilizaci dochází 

k navazování bioaktivních molekul, ať už pomocí fyzikální adsorpce nebo chemických 

vazeb, na vybraný povrch (v tomto případě na povrch nanovláken). Nanovlákna 

s navázanými bioaktivními látkami pak slouží buď jako nosiče nebo jako filtry, a jsou 

významná v oblastech tkáňového inženýrství, dodávání léčiv a tvorby biosenzorů [17]. 

2.3 Staphylococcus aureus 
 Rod Staphylococcus v dnešní době zahrnuje více než 50 druhů. Tyto bakterie se 

vyskytují běžně na kůži člověka i mnoha různých zvířat. V případě přemnožení se však 

tyto bakterie mohou stát významnými patogeny. Jedním z často se vyskytujících 

patogenů je Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok), který způsobuje různé kožní 

infekce, abscesy, záněty a nemoci přenášené potravinami (FBD) [20, 21, 22, 23, 24, 25]. 

 Staphylococcus aureus je gram pozitivní bakterie, která je přítomna ve sliznicích 

a na kůži. Největší množství u lidí se nachází právě v nosní sliznici. V běžných případech 

tato bakterie nezpůsobuje onemocnění hostitele. V případě přemnožení bakterie, nebo 

velkého oslabení organismu však S. aureus může způsobit vážné problémy. Jak již bylo 

zmíněno výše, S. aureus způsobuje kožní infekce, infekce ran, močových cest, 
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meningitis, pneumonii nebo také mastitis (infekce mléčných žláz). V množství případů je 

Staphylococcus aureus původcem tzv. nozokomiálních infekcí, což jsou onemocnění, 

která vznikají v přímé souvislosti s nemocniční hospitalizací [1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26]. 

 Velice problémovým kmenem této bakterie je tzv. MRSA. MRSA (methicillin 

resistant S. aureus) je kmen, u kterého je přítomna mutace, která stafylokoka činí 

rezistentním proti meticilinu, polosyntetického penicilinu používaného k léčbě 

stafylokokových infekcí. Právě tento kmen je velice problémový u dětí a starších lidí, 

neboť je velice rezistentní na léčbu [20, 21, 22, 23, 25]. 

 Onemocnění, která S. aureus způsobuje, se dají rozdělit do dvou skupin. První 

z nich pyogenní a systémové infekce. Tato skupina zaobírá všechny z výše zmíněných 

onemocnění. Druhou skupinou jsou onemocnění zprostředkovaná toxiny této bakterie. 

Mezi tato onemocnění patří syndrom toxického šoku, který je způsobený TSST-1 (toxic 

shock syndrome toxin 1) a enterotoxin, dále pak stafylokoková otrava jídlem (SFP) a 

syndrom opařené kůže, který je způsoben exfoliativními toxiny [20, 25]. 

2.3.1 Současná detekce bakterie Staphylococcus aureus 
 Staphylococcus aureus je velice významným patogenem a vzhledem k tomu, že 

kolonizuje povrch kůže a sliznic a je vysoce rezistentní proti užívaným antibiotikům, je 

nutné, aby jeho detekce byla rychlá a nenáročná. Rychlá a přesná detekce v nízkých 

dávkách hraje tedy klíčovou roli v oblasti medicíny a mikrobiologie [24]. 

 Mezi tradiční a standardně používané metody odhalení bakterie S. aureus patří 

detekce a stanovení na základě kultivace, biochemické a metabolické testy, PCR nebo 

ELISA. Přestože jsou všechny tyto metody spolehlivé, mají také několik nevýhod. 

Hlavním problémem je ve všech případech čas, pracovní požadavky (náročnost metod a 

vysoké požadavky na vybavení) a také náklady [24]. 

2.4 Přehled současných studií 
Metody, které se v dnešní době používají pro detekci patogenních organismů jsou 

stále velice časově náročné – délka trvání analytických testů se pohybuje řádově od 

desítek minut po hodiny. A právě tato skutečnost vedla k rozvoji dalších diagnostických 

a detekčních metod [25, 27]. 
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 Vzhledem k tomu, že mezi nejčastěji používané metody diagnostiky patří 

analytické testy, došlo nejprve k rozvoji právě těchto metod. Již v roce 2004 byl schválen 

první moderní test (IDI-MRSA Test) pro detekci bakterie S. aureus vládní agenturou 

FDA. Tento test se poté začal komerčně používat od roku 2005 a bylo možno komfortně 

provést až 100 testů za den [26]. 

 Další používanou molekulární metodou detekce je tzv. PNA-FISH (Peptide 

nucleic acid fluorescence in situ hybridization). Tato metoda je založená na rozpoznávání 

specifických sekvencí nukleových kyselin. I tato metoda je však poměrně časově náročná 

– provedení testu trvá 3 hodiny [26]. 

 Z důvodu časové náročnosti a pro zvýšení specificity a selektivity se existující 

testy a metody začaly dále přizpůsobovat a modifikovat. V dnešní době je možné provést 

detekci pomocí PCR metody do 1 hodiny (real-time PCR) [26]. 

 Přestože došlo k výraznému poklesu času potřebného pro detekci patogenu, jsou 

používané analytické metody i nadále poněkud zdlouhavé a drahé. V posledních několika 

letech tedy došlo k rozvoji nových detekčních metod a zařízení. Mezi taková zařízení 

patří například senzory.  

 V práci C. Zhou, Y. Pan, S. Ge a kol. z února roku 2021 [27], která se zabývá 

antimikrobiální rezistencí (AMR), je nastíněno využití různých typů senzorů pro rychlou 

a účinnou detekci patogenů. Mezi tyto senzory patří například senzory optické, ke kterým 

se řadí kolorimetrické a fluorescenční senzory a senzory založené na Ramanově 

spektroskopii. Dalšími využívanými jsou také senzory elektrochemické a mikrofluidní 

[27]. 

 Hlavní roli při použití senzorů pro detekci mikroorganismů obecně hrají 

biosenzory. Biosenzory se dají považovat za rychlé, jednoduché, přesné, nenákladné a 

pracovně nenáročné techniky pro detekci. Jak již bylo řečeno v kapitole 2.1, biosenzory 

jsou tvořené biosenzitivní vrstvou a převodníkem. Biosenzitivní vrstvou mohou být 

například enzymy, protilátky nebo jednovláknová molekula DNA nebo RNA.  Právě 

senzory s biosenzitivní vrstvou tvořenou molekulou DNA nebo RNA (tzv. aptamery) se 

zabývali S. Ranjbar a S. Shahrokhian [24]. Jejich práce uvedená v článku z roku 2018 

popisuje elektrochemický aptamer jako jednoduchý, rychlý, senzitivní a selektivní 

biosenzor. Pro tvorbu takového senzoru byla použita celulózová nanovlákna obohacená 

zlatými a uhlíkovými nanočásticemi (AuNPs/CNPs/CNFs nanokompozit). Celulózová 

nanovlákna byla v tomto případě modifikována nanokompozitem AuNPs/CNPs za 

účelem tvorby biokompatibilního scaffoldu s velkým povrchem pro imobilizaci 
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thiolovaného aptameru. Takto vytvořený elektrochemický aptasenzor byl použit pro 

detekci bakterie S. aureus z krevního séra (lidské krevní sérum smíchané s methanolem, 

který měl za úkol zabránit usazování krevních proteinů na povrchu senzoru). Odpověď 

senzoru byla testována při různých koncentracích bakterie v rozmezí 1,2·109-1,2·100 

CFU·ml-1. Poté byla provedena EIS analýza (elektrochemická impedanční spektroskopie) 

ke kvantitativnímu vyhodnocení. Výsledkem této práce bylo tedy vytvoření aptasenzoru 

s rychlou detekcí bakterie S. aureus v rozsahu 1,2·101-1,2·108 CFU·ml-1 a s vysokou 

citlivostí a selektivitou [24]. 

 Významnou publikací o nových metodách detekce bakterií je práce Y. Wanga a 

kol. z roku 2019 [28]. V tomto souhrnném článku autor popisuje princip tzv. „bio-barcode 

assay (BCA)“ jakožto vysoce senzitivní, nenákladné a nenáročné detekční technologie. 

Tato technologie byla původně navržena v roce 2003 Mirkinem a kol. [29]. Tradiční BCA 

používala dsDNA jako bio-čárový kód (bio-barcode) s tím, že jedno z vláken bylo 

připojeno ke zlaté nanočástici AuNP pomocí vazby Au-S a druhé vlákno se vázalo ke 

zkoumanému analytu. V roce 2005 tuto metodu modifikoval Thaxton a kol. [30] za 

účelem zvýšení kvantifikační schopnosti. Místo dvouvláknové DNA byla použita 

molekula jednovláknová (ssDNA) modifikovaná thiolem. Metoda BCA zahrnuje použití 

dvou sond – magnetické kuličky pokryté protilátkami pro protein (magnetická sonda) a 

AuNP potaženou protilátkou proti cílovému proteinu a thiolem modifikovanou barcode 

DNA. Pomocí magnetického pole lze vytvořit sendvičovou strukturu sond a testovaného 

vzorku s cílovým proteinem. Po disociaci řetězců značených barcode DNA lze cílený 

protein určit některou ze zvolených detekčních metod [28]. 

 Tato metoda díky nižším nákladům a vyšší přesnosti může v některých případech 

nahradit PCR nebo ELISA metodu. Zároveň má tato technologie výhodu při detekci 

některých patogenních mikroorganismů, pro které detekce pomocí PCR není vhodná [28]. 

 Využití biosenzorů je popisováno také v práci K. Mao, H. Zhang, Y. Pan a kol. 

z roku 2021 [31]. Tato práce se zabývá použitím biosenzorů pro monitorování odpadních 

vod. Epidemiologie odpadních vod (WBE = Wastewater-based epidemiology) je 

účinným nástrojem monitoringu veřejného zdraví. Při takovém monitoringu se detekují 

různé typy látek, mezi které patří například těžké kovy (využití aptamerů), léčiva nebo 

některé biomolekuly (nukleové kyseliny, proteiny a geny antibiotické rezistence) [31]. 

 WBE se soustředí také na testování odpadních vod pro včasné varování před 

infekčními chorobami. K tomu pak slouží biosenzory detekující dané patogeny [31]. 

Například v roce 2015 Abbaspour a kol. vyvinuli aptamer modifikovaný stříbrnými 
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nanočásticemi pro sendvičovou detekci bakterie Staphylococcus aureus [32]. Ertürk a 

Lood v roce 2018 vytvořili biosenzor využívající bakteriofágy jako rozpoznávací prvek 

pro detekci fágů a bakterií [33]. Další typ biosenzoru pro detekci patogenních 

mikroorganismů připravili Rengaraj a kol. v roce 2018 [34]. Tento impedimetrický 

senzor byl vytvořen tiskem uhlíkových elektrod na hydrofobní papír a byl použit 

k detekci patogenních bakterií ve vodě [34]. 

 Pro zachytávání a možnou detekci patogenů se využívají také nanovlákna. Právě 

díky své struktuře a velkému poměru povrchu k objemu jsou vhodná k imobilizaci 

bioaktivních molekul. Kromě toho mají nanovlákna také skvělou elektrokatalytickou 

aktivitu, což vede k jejich použití pro detekci různých biologických analytů [11]. 

Například v roce 2014 Mondal a kol. [35] vytvořili pomocí elektrostatického zvlákňování 

TiO2 nanovlákna biofunkcionalizovaná cholesterol-esterázou (ChEt) a cholesterol- 

oxidázou (ChOx), která byla použita pro rychlou (20 s) a citlivou elektrochemickou 

detekci esterifikovaného cholesterolu. Takto připravený senzor vykazoval vynikající 

voltametrickou a katalytickou odezvu [35]. 

 V další studii z roku 2014 H. Dai a kol. [36] popsali přípravu univerzálního 

imunosenzoru za použití kompozitních nanovláken CNT-PMMA (uhlíkové nanotrubice, 

polymethylmethakrylátová nanovlákna). Po imobilizaci specifické bioaktivní látky byl 

tento senzor použit pro elektrochemiluminiscenční detekci α-fetoproteinu bez značení se 

širokou dynamickou odezvou a vysokou citlivostí a reprodukovatelností [36].  

 V roce 2016 byla provedena další studie týkající se využití nanovláken pro 

biologické snímání. R. Xue a kol. [37] vytvořili biokompatibilní polykarbonát-

polykaprolaktonová (PC-PCL) polymerní vlákna sloužící jako kyslíkové senzory pro 

vyšetření hypoxie agregátů rakovinných buněk. Senzor se skládal z polykarbonátového 

jádra a ochranného biokompatibilního polykaprolaktonového obalu. Na kyslík citlivá 

luminiscenční sonda zabudovaná na PC jádro senzoru zajistila rychlou a citlivou 

lokalizaci a zobrazení hypoxických oblastí [37]. 

 Využitím nanovláken v souvislosti se zlatým stafylokokem se věnovali například 

M. Hu a kol. v práci z roku 2018 [38]. Pomocí elektrostatického zvlákňování byla 

připravena ZnO/Ag/PVP/PCL (nanočástice oxidu zinečnatého a stříbra, nanovlákna 

z polyvinylpyrrolidonu a polykaprolaktonu) nanovlákna, která měla antibakteriální 

účinky. Nanočástice oxidu zinečnatého mají jak antibakteriální, tak protizánětlivé 

vlastnosti. Zároveň tyto nanočástice urychlují hojení ran a díky nim dochází k inhibici 

růstu bakterií. V nízké koncentraci však nemají schopnost bakterie usmrtit. Naopak 
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v koncentracích vysokých mohou nanočástice oxidu zinečnatého v těle vyvolávat 

intoleranci. Stříbrné nanočástice také mají antibakteriální účinky a v mnoha případech se 

ukázalo, že jsou účinnější než některá antibiotika. Nicméně vysoká koncentrace 

stříbrných nanočástic může opět vyvolávat různé nechtěné vedlejší účinky a zároveň při 

ní může docházet k agregaci a ke snížení antibakteriálních vlastností stříbra. V kombinaci 

ZnO/Ag je pak možno dosáhnout výrazné redukce množství těchto látek při zachování 

potřebných terapeutických účinků. V této studii byla tedy vytvořena ZnO/Ag/PVP/PCL 

nanovlákna, u kterých se následně testovala antibakteriální aktivita a cytotoxicita. 

Antibakteriální aktivita byla testována pomocí diskového difuzního testu a 

antibakteriálního kinetického testu pro zástupce gramnegativních bakterií – Escherichia 

coli – a grampozitivních bakterií – Staphylococcus aureus. Cytotoxicita byla testována 

na fibroblastech lidské kůže a vyhodnocena pomocí MTT testu (kolorimetrický test). 

Výsledkem této studie bylo zjištění, že ZnO/Ag/PVP/PCL (ZnO/Ag = 1/3) a 

Ag/PVP/PCL nanovlákna mají skvělé antibakteriální účinky jak na zástupce 

gramnegativních, tak grampozitivních bakterií. Cytototxicita byla testována u 

jednotlivých variant nanovláken. Pomocí MTT testu bylo zjištěno, že kombinace ZnO a 

Ag nanočástic výrazně cytotoxicitu snížila. Výsledná ZnO/Ag/PVP/PCL nanovlákna byla 

vyhodnocena jako netoxická a vysoce biokompatibilní. Vytvořená nanovlákna tedy 

přináší novou možnost krytí ran s vysokou antibakteriální aktivitou, vynikající schopností 

výměny plynů a se silnou hemostatickou schopností [38]. 

 Poznatku o antibakteriálních účincích vláknových membrán obsahujících kovové 

částice využili také R. Zendehdel, F. Goli a M. Hajibabaei ve své práci vydané v roce 

2019 [39]. Tato studie se zaobírá využitím nanovláken s tzv. nano-zeolity Y (NZY) pro 

vychytávání bakterií ze vzduchu. Zeolity jsou porézní anorganické materiály tvořené 

z molekul křemičitanu hlinitého uspořádaných do 3D struktury. Tyto porézní materiály 

se dají prostřednictvím iontové výměny osadit kovovými molekulami (IE-NZY), díky 

čemuž pak taková struktura může získat antibakteriální vlastnosti. Zendehdel a kol. 

využili antimikrobiálních vlastností tří různých kovů – stříbra Ag, zinku Zn a mědi Cu. 

Pomocí elektrostatického zvlákňování byla vytvořena polyvinylpyrrolidon-

polyvinylidenfluoridová nanovlákna (PVDF/PVP) obsahující různé IE-NZY – byly 

využity monometal-NZY (MM-NZY), bimetal-NZY (BM-NZY) a trimetal-NZY (TM-

NZY). U těchto nanovláken byla provedena zkouška antibakteriální aktivity pomocí 

diskového difuzního testu opět pro dva zástupce bakterií – gramnegativní E. coli a 

grampozitivní S. aureus. Z výsledků této práce je patrné, že TM-NZY mají vyšší 
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antibakteriální účinnost ve srovnání s MM-NZY a BM-NZY. Tyto výsledky vedly 

k možnému použití antimikrobiálních nanovláknových filtrů vzduchu, u kterých by tak 

nedocházelo k usazování a tvorbě bakteriálních kolonií. Právě takové filtry hrají 

významnou roli při čištění vzduchu [39]. 
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3 Cíle práce 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit bionanosenzor pro detekci bakterie 

Staphylococcus aureus a provést jeho testování.  

Především bylo důležité nastudovat a seznámit se s problematikou biosenzorů, 

jejich použitím pro detekci patogenních mikroorganismů a také se současným stavem 

výzkumu v této oblasti.  

Prvním cílem diplomové práce pak byla příprava a modifikace (imobilizace 

protilátkou) nanovlákenných terčíků, které by sloužily jako nosič pro bioaktivní vrstvu 

biosenzoru.  

Ve druhé části měla být vytvořena soustava, pomocí které by byla možná filtrace 

vzduchu přes připravený nanovlákenný nosič. Pomocí takto vytvořené soustavy by 

probíhalo vychytávání bakterie Staphylococcus aureus na připravená nanovlákna. Na 

vychytávání bakterie by měla navazovat optická detekce této bakterie pomocí měření 

optické hustoty.  

Posledním vytyčeným cílem diplomové práce je proměření elektrických 

parametrů modifikovaného nanovlákenného nosiče, které by mohly vést k potenciální 

aplikaci takto připraveného biosenzoru.  

Praktická část diplomové práce byla provedena v laboratoři pokročilých 

biomateriálů v UCEEBu (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT) v 

Buštěhradu a v laboratoři doc. Gáškové na Fyzikálním ústavu Matematicko-Fyzikální 

fakulty UK v Praze.  
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4 Metody 

 Tato kapitola shrnuje všechny použité metody a postupy, které vedly ke splnění 

cílů diplomové práce.  

 Pro splnění těchto cílů bylo nejprve zapotřebí vytvořit systém s pumpou, který by 

sloužil k filtraci vzduchu.  

Druhá část diplomové práce se věnovala tvorbě biosenzoru vytvořeného pomocí 

funkcionalizovaných nanovláken. Takto vytvořený biosenzor by měl sloužit k filtraci 

vzduchu a zároveň k detekci patogenních mikroorganismů, které se ve vzduchu vyskytují. 

Pro účely této studie byl vybrán jeden z významných patogenů – bakterie Staphylococcus 

aureus.  

Naše práce částečně navazuje na experimenty doc. Gáškové s vychytáváním 

bakterie Staphylococcus aureus z vodní suspenze na nanovlákna a posouvá výzkum 

k možnostem využití funkcionalizovaných nanovláken jako biosenzoru pro detekci 

bakterie Staphylococcus aureus v ovzduší.  

4.1 Tvorba systému pro filtraci vzduchu 
Pro tvorbu systému pro filtraci vzduchu byla použita aparatura s mechanickou 

pumpou. Tato aparatura je tvořena pístem, systémem trubic a uzavíratelnou filtrační 

komůrkou. K této komůrce byla dále pomocí PVC hadičky se zpětným ventilem 

připojena nádoba na vzorky o objemu 1,5 l.  

Kvůli snadnému uchycení nanovlákenných terčíků byl do uzavíratelné komůrky 

vytvořen speciální plastový držák s definovaným účinným průřezem (viz Obrázek 4.1). 

Tento držák byl vytištěn na 3D tiskárně firmy Prusa Research. 
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Obrázek 4.1: Model držáku pro uchycení nanovlákenných terčíků [vlastní tvorba] 

 Schéma vytvořeného systému je na Obrázku 4.2. 

 
Obrázek 4.2: Schéma soustavy pro filtraci vzduchu [vlastní tvorba] 

4.1.1 Testování systému  
Testování systému bylo provedeno pomocí PVA nanovlákenných terčíků. 

Pomocí elektrostatického zvlákňování byla vytvořena síťovaná i nezesíťovaná 

PVA nanovlákna o gramáži 2 g/m2. Z těchto vláken bylo připraveno 20 terčíků o průměru 
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1,5 cm. Dále byla vytvořena nezesíťovaná PVA nanovlákna o gramáži 1 g/m2, ze kterých 

byly vyraženy stejné terčíky.  

PVA terčíky o různé gramáži jsou na Obrázku 4.3. 

 
Obrázek 4.3: Terčíky z PVA nanovláken o gramáži 2 g/m2 (vlevo) a 1 g/m2 (vpravo) 

Filtrační systém byl kontrolně testován pomocí fluoresceinu. Nejprve byl tedy 

připraven roztok fluoresceinu v 10 ml destilované vody. Tímto roztokem ve formě 

aerosolu byla pomocí nebulizéru naplněna nádoba na vzorky.  

Mezitím byl nanovlákenný terčík uchycen do připraveného držáku a uzavřen do 

filtrační komůrky. Následně proběhla filtrace vzduchu s aerosolem z nádoby na vzorky 

přes nanovlákenný terčík pomocí mechanické pumpy.  

Tento postup byl proveden pro 5 síťovaných a 5 nezesíťovaných PVA nanovláken 

o gramáži 2 g/m2 a poté pro 5 nezesíťovaných PVA nanovláken o gramáži 1 g/m2. 

Po přefiltrování 1,5 l vzduchu byl terčík z držáku přenesen do kyvety se 3 ml 

destilované vody, kde došlo k jeho rozpuštění.  

Vyhodnocení testování bylo provedeno pomocí spektrofluorometru (viz. 

Obrázek 4.4). Nejprve byly změřeny kontrolní vzorky – do jedné kyvety byly umístěny 

3 ml destilované vody (bez označení) a do druhé kyvety byl umístěn roztok fluoresceinu 

(tato kyveta byla označená jako „0“). Poté byly přeměřeny vzorky v kyvetách pro 

jednotlivé nanovlákenné terčíky. Fotografie vybraných kyvety je označena jako 

Obrázek 4.5. 

Naměřená emisní spektra pro vzorky byla porovnána se spektry kontrolních 

vzorků, což umožnilo určit, zda se na nanovlákenné terčíky zachytily molekuly 

fluoresceinu.  
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Obrázek 4.4: Spektrofluorometr Horiba Scientific FluoroMax-4 

 

 
Obrázek 4.5: Kyvety se vzorky pro testování soustavy – kontrolní vzorek s vodou (vlevo), tři 

vzorky s nanovlákennými terčíky (uprostřed), kontrolní vzorek s fluoresceinem (vpravo) 

4.2 Detekce bakterie Staphylococcus aureus 
Detekce bakterie ze vzduchu byla provedena v laboratoři doc. Gáškové na 

Fyzikálním ústavu Matematicko-Fyzikální fakulty UK v Praze.  
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Kvůli bezpečnosti a sterilitě celý pokus proběhl v biologickém laminárním boxu 

s biohazardem II.  

Finální soustava pro filtraci vzduchu, která byla využita pro detekci bakterie je 

znázorněna a popsána na Obrázku 4.6. 

 
Obrázek 4.6: Soustava pro filtraci vzduchu s bakterií [40] 

4.2.1 Kultivace bakterie 
Proces kultivace probíhal v laminárním biologickém boxu s biohazardem II. 

Nejprve proběhlo rozočkování zmražené kultury bakterie Staphylococcus aureus 

(od firmy Sigma-Aldrich) na Petriho misku s agarovou půdou a médiem LB – Medium 

(Lennox), které obsahuje 5 g/l NaCl, 10 g/l tryptonu a 5 g/l extraktu z kvasnic. 

Petriho misky byly umístěny do inkubátoru a kultivace probíhala při teplotě 37 ℃. 

Po 24 hodinách měla kontrola vzniku bakteriální kolonie negativní výsledek, proto byl 

pokus opakován ještě jednou. 

Opět proběhlo naočkování rozmražené kultury bakterie. Tentokrát byla 

bakteriální kultura naočkována na dvě různé půdy. Na první Petriho misce byla 
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připravena již zmíněná agarová půda s médiem LB – Medium (Lennox). Na druhou misku 

byla připravena půda s YPD (Yeast extract-peptone-dextrose medium) médiem, které 

obsahuje 20 g/l bakteriologického peptonu, 20 g/l glukózy a 10 g/l kvasinkového extraktu. 

Po naočkování proběhla kultivace bakteriálních kolonií v inkubátoru při 37 ℃ po 

dobu 24 hodin.  

Vzniklé bakteriální kolonie z první i druhé kultivace jsou patrné na Obrázku 4.7. 

 
Obrázek 4.7: Bakteriální kolonie z první kultivace (vlevo), bakteriální kolonie ze druhé 

kultivace na LB médiu (uprostřed) a na YPD (vpravo) 

4.2.2 Detekce bakterie  
Detekce bakterie probíhala v laminárním boxu s biohazardem II, do kterého byl 

přenesen celý systém pro filtraci vzduchu. 

Pro detekci bakterie byla použita PAN (polyakrylonitril) nanovlákna, která byla 

vytvořena opět pomocí elektrostatického zvlákňování. Část těchto vláken byla dále 

funkcionalizována protilátkou. 

Funkcionalizovaná vlákna byla nejprve přenesena na čistou Petriho misku a 

následně byla omyta destilovanou vodou. Poté byla nastříhána na 3 kousky o velikosti 

přibližně 2 cm. Vlákna bez protilátky byla nastříhána v suchém stavu na 2 kousky opět o 

velikosti 2 cm. Po nastříhání byla vlákna nanesena na netkanou textilii typu spunbond pro 

snazší manipulaci (viz. Obrázek 4.8). 
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Obrázek 4.8: Manipulace s PAN nanovlákny před detekcí bakterie – A) přenesení vláken na 
čistou Petriho misku, B) opláchnutí vláken v destilované vodě, C) a D) nanesení vláken na 

netkanou textilii  

Ze vzniklých bakteriálních kolonií byla připravena bakteriální suspenze. Nejprve 

bylo do centrifugační zkumavky odměřeno 15 ml destilované vody. Následně byly 

z Petriho misek pomocí kličky odebrány vzniklé bakteriální kolonie a dále byly přeneseny 

do zkumavky s vodou. Nakonec byla vzniklá bakteriální suspenze (Obrázek 4.9) 

rozmíchána pomocí vortexu.  

 
Obrázek 4.9: Vzniklá suspenze (S) z bakteriálních kolonií 
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Následně byly ze zkumavky s bakteriální suspenzí odebrány 3 ml této suspenze 

do kyvety, ve které byla pomocí spektrofotometru (Obrázek 4.10) naměřena optická 

hustota. Tím byl získán údaj o množství bakterií v připraveném vzorku. 

 

 
Obrázek 4.10: Spektrofotometr Novaspec II 

Optická hustota byla měřena při vlnové délce 600 nm. Molekuly biologického 

materiálu světlo o této vlnové délce neabsorbují. Díky tomu je tedy možné absorpci záření 

molekulami eliminovat a měřit přímo optickou hustotu suspenze. 

Zbylá suspenze (12 ml) byla přenesena do nádobky nebulizéru.  

Pomocí nebulizéru byla bakteriální suspenze ve formě aerosolu naprášena na 

připravenou Petriho misku s agarem, která byla záhy uložena do inkubátoru (37 ℃, 

24 hodin). Tato miska (označená pracovním názvem „Nebulizér“) sloužila jako prvotní 

kontrola bakteriální suspenze.  

Poté byla připravenou suspenzí pomocí přístroje nebulizéru naplněna nádoba na 

vzorky (buněčná suspenze ve formě aerosolu).  

Mezitím byla připravená nanovlákna na spunbond textilii uzavřena do filtrační 

komůrky. Po naplnění nádoby na vzorky došlo k filtraci 1,5 l vzduchu s rozptýlenou 

bakterií přes připravené nanovlákenné terčíky.  
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Po přefiltrování veškerého objemu vzduchu byly nanovlákenné terčíky přeneseny 

do zkumavek s 10 ml destilované vody. Tím došlo k smytí všech bakterií, které se 

nepřichytily k podkladu, respektive nenavázaly na protilátku.  

Po promytí byly terčíky přeneseny na Petriho misky s pevnou agarovou půdou – 

na jednu misku byly přeneseny terčíky s protilátkou a na druhou byla nanesená PAN 

vlákna bez protilátky. Obě misky byly dále vloženy do inkubátoru na 24 hodin při 37 ℃. 

Když byla filtrace vzduchu s bakterií dokončena, byl celý filtrační systém a 

pracovní prostředí vydezinfikovány a vysterilizovány pomocí UV záření po dobu 

25 minut. Následně byl filtrační systém rozebrán a vysterilizován v autoklávu. 

4.2.3 Měření optické hustoty bakteriálních suspenzí 
Po 24 hodinách byly Petriho misky s nanovlákny umístěny z inkubátoru do 

laminárního boxu. Z inkubátoru byla též vyňata kontrolní miska s pracovním názvem 

„Nebulizér“ (u této kontroly nebyla měřena optická hustota). 

Nanovlákenné terčíky byly opatrně pomocí pinzety sňaty z agarové půdy do kyvet 

se 3 ml destilované vody. Tím byly vytvořeny bakteriální suspenze pro jednotlivé vzorky, 

které byly dále promíchány pomocí vortexu. Kyvety byly označeny čísly 1, 2 a 3 pro 

vzorky funkcionalizovaných vláken a čísly 1` a 2` pro vzorky vláken bez protilátky (viz. 

Obrázek 4.11). 

 
Obrázek 4.11: Kyvety s bakteriálními suspenzemi (kyvety 1, 2 a 3 pro funkcionalizovaná 

vlákna, 1` a 2` pro čistá vlákna) 
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 Pomocí spektrofotometru byla při vlnové délce 600 nm naměřena optická hustota 

pro jednotlivé vzorky bakteriálních suspenzí. 

4.3 Měření elektrických vlastností připraveného senzoru 
Měření elektrických vlastností proběhlo v laboratoři pokročilých biomateriálů 

v UCEEBu.  

Pro měření elektrických vlastností připraveného nanovlákenného senzoru byl 

využit přístroj Agilent E4980A, pomocí kterého byla měřena kapacita Cp a odpor Rp 

(měření Cp-Rp charakteristiky). K tomuto přístroji byl vytvořen speciální nástavec pro 

uchycení nanovlákenných terčíků, který je znázorněn na Obrázku 4.12. 

 
Obrázek 4.12: Schéma nástavce pro uchycení vzorků (1 – rám, 2 – místo uchycení napájecích 

kabelů, 3 – kryt, 4a a 4b – kontaktní plochy) [41] 

Nejprve byla testována opakovatelnost měření připravených nanovlákenných 

terčíků. Tyto terčíky byly opětovně vkládány do přístroje a byla u nich měřena změna Cp 

charakteristiky.  

Kvůli rizikům, která bakterie Staphylococcus aureus přináší, bylo měření 

provedeno s nemodifikovanými PAN nanovlákny o gramáži 3,3 g/m2 a částicemi 
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cigaretového kouře. Částice cigaretového kouře v tomto případě demonstrovaly 

zachycené bakterie.  

Pro měření byly připraveny tři vzorky PAN nanovlákenných terčíků o průměru 

4,2 cm. Tyto terčíky byly jednotlivě vloženy do přístroje a byla u nich změřena elektrická 

kapacita a odpor. Následně byly terčíky tzv. napachovány cigaretovým kouřem při 

pokojové teplotě 22 ℃ v upraveném exsikátoru. Po napachování byla opět naměřena 

elektrická kapacita a odpor jednotlivých vzorků.  
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5 Výsledky 

5.1 Výsledky detekce bakterie 
Před detekcí bakterie byla provedena kontrola bakteriální suspenze, která byla 

označena pracovním názvem „Nebulizér“. Jak je patrné z Obrázku 5.1, vzniklé 

bakteriální kolonie byly přímo pozorovatelné, a tak nebylo nutné měřit optickou hustotu. 

Tato kontrola sloužila ke zjištění, zda se bakterie dostávají až k nanovlákenným terčíkům. 

 
Obrázek 5.1: Kontrola aerosolu bakteriální suspenze vytvořeného nebulizérem 

Detekce bakterie byla provedena vždy s terčíkem funkcionalizovaných PAN 

nanovláken a čistých PAN nanovláken. Díky tomu bylo možné posoudit účinnost a 

významnost funkcionalizace vláken protilátkou. 

Nejprve byla změřena optická hustota (OD) vytvořené bakteriální suspenze, která 

byla rovna 0,211. Následně proběhlo testování s takto připravenou suspenzí. 
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Po filtraci vzduchu přes nanovlákenné terčíky došlo ke kultivaci bakterií, které se 

na tyto terčíky zachytily. Nanovlákenné terčíky po kultivaci jsou vidět na Obrázku 5.2. 

 
Obrázek 5.2: Bakteriální kolonie vzniklé po kultivaci na terčících s protilátkou (vlevo) a bez 

protilátky (vpravo) 

 Nové kolonie, které se vytvořily na nanovlákenných terčících, byly přeneseny do 

zkumavek se 3 ml vody a byly z nich vytvořeny bakteriální suspenze. Pomocí 

spektrofotometru byla změřena optická hustota (OD) jednotlivých bakteriálních suspenzí, 

které jsou na Obrázku 5.3. Naměřená data jsou uvedena v Tabulce 5.1. 

 
Obrázek 5.3: Kyvety s bakteriálními suspenzemi z kolonií vzniklých na vláknech s protilátkou 

(vlevo, kyvety 1, 2, 3) a kolonií vzniklých na čistých vláknech (vpravo, kyvety 1`, 2`) 

 

PAN s protilátkou 

PAN bez protilátky 
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Tabulka 5.1: Hodnoty naměřené optické hustoty bakteriálních suspenzí 
Vzorek Optická hustota [-] 

Měření 1 Měření 2 Průměr 

Bakteriální suspenze („S“) 0,211 0,211 0,211 

Funkcionalizovaná 
PAN nanovlákna 
(Protilátka „P“) 

Vzorek 1 0,130 0,113 0,1215 

Vzorek 2 0,658 0,657 0,6575 

Vzorek 3 0,442 0,462 0,452 

PAN nanovlákna bez 
protilátky (Kontrola 

„K“) 

Vzorek 1` 0,195 0,195 0,195 

Vzorek 2` 0,143 0,143 0,143 

 

 V další části došlo k porovnání účinnosti funkcionalizovaných a čistých PAN 

nanovláken. Poměr optické hustoty funkcionalizovaných (vzorek 2 a 3) a čistých vláken 

(vzorek 1` a 2`) je znázorněn v Tabulce 5.2. Rozdíly optické hustoty mezi jednotlivými 

vzorky jsou graficky znázorněny na Obrázku 5.4. 

Tabulka 5.2: Porovnání optických hustot suspenzí pro funkcionalizovaná a čistá nanovlákna 
 

PAN s protilátkou ODP [-] PAN bez protilátky ODK [-] 

OD vzorků [-] 
Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 1` Vzorek 2` 

0,6575 0,452 0,195 0,143 

Průměr OD [-] 0,55475 0,169 

Poměr ODP/ODK [-] 3,2825 
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Obrázek 5.4: Rozdíly optické hustoty u jednotlivých bakteriálních suspenzí 

 Z tohoto výsledku je možné určit, že účinnost funkcionalizovaných PAN 

nanovláken je oproti čistým nanovláknům přibližně 3,3x vyšší, což je graficky 

znázorněno na Obrázku 5.5. 

 
Obrázek 5.5: Porovnání průměrné OD pro vzorky s protilátkou a bez protilátky 
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 Po sejmutí nanovlákenných terčíků z Petriho misek byly patrné nově vzniklé 

kolonie u vzorků 2 a 3 (Obrázek 5.6). U zbylých vzorků tyto kolonie patrné nebyly. Tato 

skutečnost vedla k hypotéze, že se na vlákna bez protilátky nevychytalo velké množství 

bakterií. Stanovená hypotéza byla následně ověřena pomocí měření OD vzorků. 

 
Obrázek 5.6: Vzniklé bakteriální kolonie kolem nanovlákenného terčíku 

5.2 Výsledky měření elektrických vlastností senzoru 
Testováním opakovatelnosti měření bylo zjištěno, že po opětovném vkládání 

vzorku do přístroje docházelo ke změně Cp charakteristiky v rozsahu až 15 ± 0,5 pF. Tyto 

změny by mohly výrazně ovlivnit výsledky měření.  

Při opětovném měření jednoho vzorku tedy není možné dosáhnout 

opakovatelnosti měření. Testování elektrických vlastností bylo tedy provedeno pomocí 

tří nezávislých vzorků. 

Měření Cp-Rp charakteristiky bylo provedeno u nemodifikovaných PAN 

nanovláken. Výsledkem tohoto testování bylo zhodnocení, zda jsou tato vlákna k detekci 

částic vhodná.  

 Nejprve byla provedena Rp charakteristika neboli závislost odporu na frekvenci 

(Obrázek 5.7). Z výsledků tohoto měření je patrné, že pro napachovaná nanovlákna došlo 

k výraznému poklesu odporu v porovnání s vlákny nenapachovanými.  

Nanovlákený terčík sejmutý z misky s agarem 

Bakteriální kolonie, které vznikly 

v okolí nanovlákenných terčíků 
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Obrázek 5.7: Rp charakteristika pro nenapachovaná (čistá) a napachovaná (kouř) PAN 

nanovlákna [41] 

 Dále pak byla naměřena také Cp charakteristika pro tyto vzorky (Obrázek 5.8). 

Z těchto výsledků však nelze určit rozdíly mezi napachovanými a nenapachovanými 

vzorky. Pro PAN1 vzorek v nenapachované formě (čistý vzorek) vyšla kapacita nižší než 

pro vzorek v napachované formě (vzorek s kouřem). U zbylých vzorků, tj. PAN2 a PAN3, 

však vycházely výsledky opačně.  
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Obrázek 5.8: Cp charakteristika pro nenapachovaná (čistá) a napachovaná (kouř) PAN 

nanovlákna [41] 

Z grafu Cp charakteristiky je však patrné, že u všech tří nenapachovaných vzorků 

došlo v oblasti při frekvenci přibližně 100 kHz k identickému poklesu kapacity. U 

napachovaných vzorků však tento pokles nebyl patrný [41].
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6 Diskuse 

Detekce bakterie Staphylococcus aureus 

Během testování soustavy byly využity dva druhy nanovlákenných terčíků. 

V obou případech se jednalo o polyvinylalkoholová nanovlákna, ale s rozdílnou gramáží. 

Důvodem pro testování soustavy těmito rozdílnými terčíky byla skutečnost, že PVA 

nanovlákna s vyšší gramáží (tj. 2 g/m2) neměla dostatečnou propustnost pro vzduch. 

Kvůli tomu nedocházelo k vychytávání molekul fluoresceinu na terčík. Úspěšné testování 

soustavy pak proběhlo pomocí PVA nanovláken s gramáží 1 g/m2. 

Pro testování byla použita jak zesíťovaná PVA nanovlákna, tak vlákna 

nezesíťovaná (jednalo se však o vlákna s gramáží 2 g/m2). Síťování nanovláken může 

stejně jako gramáž ovlivnit některé jejich vlastnosti. Během testování bylo patrné, že 

síťovaná PVA nanovlákna, přestože je polyvinylalkohol ve vodě rozpustný polymer [42], 

se rozpouštěla velice pomalu. Ani po týdnu nedošlo k jejich kompletnímu rozpuštění. 

I tento parametr tedy mohl ovlivnit jejich propustnost pro plyny a tím i pokus o detekci 

fluoresceinu. Síťovaný PVA nanovlákenný terčík rozpouštějící se v kyvetě je na 

Obrázku 6.1. 

 
Obrázek 6.1: Síťované PVA nanovlákno ve vodě 

PVA terčík 
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Po testování soustavy následovala detekce bakterie. Při prvním pokusu o kultivaci 

bakterie nedošlo k tvorbě dostatečných kolonií ani po 48 hodinách, a proto byla kultivace 

provedena ještě jednou (tentokrát po dobu 24 hodin).  

Během druhé kultivace došlo k tvorbě klasických kolonií bakterie Staphylococcus 

aureus, které byly dále použity pro další experiment. Neúspěch první kultivace mohl být 

pravděpodobně ovlivněn přípravou kultivačního média. 

Detekce bakterie proběhla pomocí PAN nanovláken. Kvůli snazší imobilizaci 

vláken protilátkou nebyly vytvořeny zmíněné terčíky o průměru 1,5 cm. Místo toho byla 

použita funkcionalizována vlákna o velikosti přibližně 10 cm, která byla následně 

nastříhána na menší části. Nastříhané části měly různou velikost a tvary, což by mohlo 

ovlivnit výsledky. Vytvořený držák však umožňoval průchod vzduchu pouze v oblasti o 

průměru 1,3 cm, účinný průměr byl tedy pro všechna použitá nanovlákna stejný. 

Připravená PAN nanovlákna s imobilizovanou protilátkou, která jsou oproti PVA 

nanovláknům ve vodě nerozpustná [43, 44], bylo nutné udržovat ve vlhkém prostředí 

(z důvodu vazby protilátky na nanovlákno) a před použitím pro detekci opláchnout 

destilovanou vodou. Z důvodů náročné manipulace s namočenými vlákny (vlákna se 

lepila, muchlala a trhala) jsme zvolili zjednodušenou manipulaci a omytá vlákna jsme 

nanesli na netkanou textilii typu spunbond. Tato netkaná textilie se zároveň používá jako 

nosič pro nově vznikající nanovlákna během elektrostatického zvlákňování.  

Nanesení nanovlákenných terčíků na netkanou textilii bylo znesnadněno totální 

nesmáčivostí této textilie (viz. Obrázek 6.2). Během modifikace a imobilizace vláken je 

však nutné spunbond textilii z vláken sejmout. Není tedy možné imobilizovaná 

nanovlákna připravit s takovýmto typem nosiče.  
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Obrázek 6.2: Nesmáčivost netkané textilie spunbond využité pro usnadnění manipulace 

s nanovlákennými terčíky 

Náročná manipulace s použitými vlákny znesnadnila také jejich přenos po filtraci 

na agar. K tomuto účelu však spunbond textilie nemohla být použita. Bylo tedy nutné se 

pokusit nanovlákna na agaru rozložit pomocí pinzety. I tento krok však mohl ovlivnit 

výsledek. Během manipulace s pinzetou mohlo dojít k většímu zatlačení na agar, což by 

způsobilo kolonizaci bakterií v hloubce kultivační půdy. Bakterie kolonizované 

v hloubce agarové půdy by nebylo možné přenést do zkumavky za účelem tvorby 

bakteriální suspenze, což by mohlo ovlivnit naměřené hodnoty optické hustoty.  

Po sejmutí nanovlákenných terčíků z agaru bylo možné pozorovat vzniklé 

bakteriální kolonie, které se začaly tvořit okolo těchto terčíků během kultivace. Tyto 

kolonie však byly patrné pouze u vzorků 2 a 3 (dva ze vzorků funkcionalizovaných 

nanovláken). U vzorku 1, což byl, stejně jako vzorky 2 a 3, vzorek funkcionalizovaných 

vláken, viditelné kolonie nevznikly. Měření optické hustoty vzorku 1 potvrdily minimální 

množství zachycených bakterií. Je však možné, že se i na tento nanovlákenný terčík 

bakterie nachytaly, ale nedošlo k jejich kultivaci. Tento terčík nebylo možné dostatečně 

rozprostřít na Petriho misce (viz. Obrázek 6.3), což mohlo vést k nedostatečnému 

zásobování bakterií živinami z agaru.  
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Obrázek 6.3: Nedostatečné rozprostření nanovlákenného terčíku (vzorek 1) na agaru 

 Optická hustota vzorku 1 byla oproti ostatním vzorkům funkcionalizovaných 

vláken výrazně nižší. Z výsledků je patrné, že byla dokonce nižší než OD kontrolních 

vzorků (tj. vzorky vláken bez protilátky). Je vysoce pravděpodobné, že tento výsledek byl 

ovlivněn již zmíněným nedostatečným rozprostřením terčíku na agarové půdě. Z tohoto 

důvodu byl vzorek 1 vyřazen z konečného hodnocení výsledků.  

 Jak vyplývá z konečných výsledků experimentu, měření optické hustoty 

bakteriálních suspenzí poskytuje jednoznačný důkaz o tom, že nanovlákna 

funkcionalizovaná protilátkou jsou schopna zadržet až 3,28x více bakteriálních buněk než 

nanovlákna bez protilátky. Tento výsledek zároveň potvrdil výsledky z předchozí studie 

doc. Gáškové (2019) [45] týkající se detekce bakterie Staphylococcus aureus z vodného 

prostředí. Přestože se pravděpodobně jednalo o PAN nanovlákna s jinou úpravou nebo 

gramáží, poměry ODp/ODk (tzn. poměr OD funkcionalizovaných nanovláken ku OD 

vláken bez protilátky) se pohybovaly v rozsahu od 1,74 do 3,7 [45]. 

 Z výsledků této diplomové práce a studie doc. Gáškové lze říci, že pro detekci 

bakterie Staphylococcus aureus, ať už z vodného prostředí nebo ze vzduchu, jsou vhodná 

PAN nanovlákna funkcionalizovaná protilátkou. 

 K vychytání bakterie však dochází i u nanovláken bez protilátky. To zajišťuje 

především jejich výjimečná struktura. 

Vzorek 1 
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 Během této studie došlo ke specifickému vychytávání bakterie Staphylococcus 

aureus. Experiment probíhal ve sterilním prostředí pouze s touto bakterií. Vyhodnocení 

experimentu pomocí měření optické hustoty bakteriální suspenze je tedy v tomto případě 

velice specifické a přesné. V praxi by však mohlo dojít k vychytávání dalších částic a 

mikroorganismů na nanovlákna. V tomto případě by pomocí měření optické hustoty 

nebylo možné přesně určit, zda se jedná o danou bakterii nebo jiné podobné částice.  

Měření optické hustoty bakteriální suspenze tedy bylo použito pro vyhodnocení 

detekce bakterie ze vzduchu pouze k účelu studie. Problémy, které přináší tento typ 

optické detekce, ať už se jedná o časovou náročnost (24 hodin nutných pro kultivaci 

bakterií zachycených na nanovláknu) nebo specifikaci vychytávaných částic, by měly být 

vyřešeny právě využitím elektrických vlastností biosenzoru.  

Měření elektrických vlastností připraveného senzoru 

 Poslední část projektu byla zaměřena na měření elektrických vlastností 

připraveného senzoru. 

Taková měření přináší další posun v oblasti možných aplikací nanovláken, 

jakožto senzorů pro detekci různých částic.  

 Z testů s nemodifikovanými PAN nanovlákny vychází, že je možné detekovat 

rozdíly v projevu elektrických vlastností, převážně pak odporu, u čistých vzorků a vzorů 

s vychytanými částicemi. Při pokusu, kdy byly měřeny tři nezávislé PAN vzorky, došlo 

k výraznému poklesu odporu u napachovaných vzorků oproti vzorkům čistým. Díky tomu 

je možné určit, zdali došlo k vychytání částic na připravený nanovlákenný terčík [41].  

 Výsledky závislosti odporu na frekvenci se však pro každý použitý nanovlákenný 

terčík liší. Bez prvotního přeměření čistých nanovláken tedy nelze přesně určit, zda se 

jedná o vlákna čistá nebo vlákna s vychytanými částicemi, které chceme detekovat [41]. 

 Stejná měření byla provedena také s modifikovanými nanovlákny, kdy se jednalo 

o PAN nanovlákna modifikovaná karbonizací, PAN vlákna modifikovaná oxidací a 

karbonizací a dále pak o čistá a pozlacená PCL (polykaprolaktan) nanovlákna. Všechna 

tato vlákna byla vytvořena pomocí elektrostatického zvlákňování. Výsledky měření vždy 

výrazně závisely na použitém materiálu, ze kterého byla nanovlákna připravena, a na 

rozsahu frekvencí, při kterých byly rozdílné hodnoty odporu nebo kapacity pozorovatelné 

[41].  

 Důležitá je také časová závislost Cp-Rp charakteristiky, kdy s časem dochází 

k rovnoměrné změně vlivem stlačování vzorku. Změna Cp-Rp charakteristiky v čase klesá 
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a limitně se blíží k hodnotě, která závisí na materiálu, ze kterého je nanovlákenný terčík 

vyroben [41].  

 Hlavní limitací této části práce je skutečnost, že elektrické vlastnosti byly měřeny 

pouze u PAN nanovláken s napachovaným cigaretovým kouřem. Funkcionalizovaná 

nanovlákna, která byla využita pro detekci bakterie, nebylo možné použít vzhledem 

k možným rizikům, která Staphylococcus aureus přináší. Z tohoto důvodu byla tedy 

použita modelová nanovlákna a částice, které bakterii simulovaly.  

 Pro měření elektrických vlastností funkcionalizovaných nanovláken s navázanou 

bakterií by bylo zapotřebí zajištění sterilizace těchto vláken nebo možnost zajištění práce 

v bezpečném prostředí (např. biologický box). Vzhledem k využití sterilizace by bylo 

vhodné udělat další studie, které by se týkaly vlivu sterilizačních metod na nanovlákna a 

jejich strukturní a elektrické vlastnosti.  
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7 Závěr 

I v současné době způsobuje bakterie Staphylococcus aureus, jakožto významný 

patogenní mikroorganismus, velké množství různých onemocnění. Ať už se jedná o kožní 

infekce, záněty, abscesy, infekce močových cest nebo například nemoci přenášené 

potravinami (FBD), včasná detekce této bakterie je zcela zásadní.  

 Prvním cílem této diplomové práce byla tvorba specifického biosenzoru pro 

detekci bakterie Staphylococcus aureus. Tento biosenzor byl připraven 

z polyakrylonitrilových nanovláken, která byla funkcionalizovaná protilátkou.  

 V rámci druhého cíle byla vytvořena soustava, pomocí které je možné připravený 

biosenzor testovat. 

Dále byla zhodnocena významnost protilátky navázané na nanovlákenném nosiči 

pro detekci specifických částic. Ač bylo zjištěno, že i čistá nanovlákna, která nebyla 

modifikována protilátkou, mají schopnost zachytit částice o velikosti řádově desetin až 

desítek mikrometrů (velikost bakteriálních buněk), přesto bylo zjištěno, že 

funkcionalizovaná nanovlákna mají až 3,28x vyšší účinnost než vlákna čistá, a tudíž 

mohou sloužit jako specifický biosenzor. V rámci práce tak byla porovnána účinnost 

funkcionalizovaných a čistých vláken pro detekci bakterie.  

Dále bylo vyhodnoceno i měření elektrických vlastností PAN nanovláken. 

Z bezpečnostních důvodů byly pro měření elektrických vlastností PAN nanovláken 

využity modelové částice – částice cigaretového kouře, které velikostí simulovaly 

bakteriální buňky. 

Dosažené výsledky mohou být podkladem k dalšímu studiu a výzkumu 

specifického biosenzoru pro detekci bakterií v ovzduší a jeho následné aplikaci v praxi.  
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