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Abstrakt: Mikroskopie atomárních sil (AFM) umožňuje zobrazování objektů na mikrometrové 
až nanometrové škále a v poslední době se začíná uplatňovat při studiu biomakromolekul. 
V práci jsme popsali základní principy AFM s důrazem na praktické užití a se zvláštním 
důrazem na bioaplikace. Testovali jsme experimentální možnosti užití Alpha 300 – 
Ramanovského mikroskopu s přídavným AFM/SNOM modulem od firmy WITec. 
Demonstrovali jsme schopnost AFM přístroje studovat objekty buněčné velikosti (s rozměry 
řádu µm) na erytrocytech a zelené řase Desmodesmus quadricauda. Podařilo se nám pomocí 
AFM pozorovat postupný růst fibril proteinu lysozymu v průběhu dní – od rozměrů jader 
(s výškou ~3 nm) až po samotné fibrily (o výšce 3–10 nm a délce 100 nm až několik µm). 
Následně jsme pozorovali jednotlivé molekuly proteinu thyreoglobulinu (~6 nm) a též γ-
globulinu (~3 nm). Z hlediska poměru signál/šum se jeví jako možné zobrazovat daným 
přístrojem objekty až do velikosti 2 nm. 
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Abstract: Atomic force microscopy (AFM) enables sample imaging at the micro and 
nanoscale. Recently, the method is applied to investigate biomacromolecules. Here, we 
describe the basic principles of AFM with a special emphasis for bioapplications. We tested 
experimental abilities of Alpha 300 – the Raman microscope with AFM/SNOM accessory 
from WITec company. The ability of AFM to study objects of cellular dimensions was 
demonstrated on erythrocytes and green algae Desmodesmus quadricauda. We were able to 
observe growing of lysozyme protein fibrils on day scale – from dimensions of seeds (~3 nm 
height) up to fibrils itself (3–10 nm height and 100 nm up to micrometers length). 
Subsequently, we observed separate protein molecules of thyroglobulin (~6 nm) and also γ-
globulin (~3 nm). It seems plausible to image objects up to 2 nm dimensions by the given 
device with respect to the signal/noise ratio. 
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Úvod 

Mikroskopie atomárních sil (AFM – atomic force microscopy) je metoda 

umožňující pozorovat povrch vzorku s rozlišením dosahujícím velikosti jednotlivých 

atomů nebo molekul (Hoffmann a další, 2007). Výhodou AFM je, že k měření 

nepotřebuje specifické podmínky jako např. vysoké vakuum, či specifickou přípravu 

vzorků jako je pokovení, atp. Může být použita za normálního tlaku a teploty či ve 

vodném prostředí (Eaton & West, 2010, str. 1). Velkou předností je také, že může být 

užita pro široké spektrum vzorků. Lze ji použít k zobrazování krystalických 

materiálů, organických látek a dokonce i k pozorování celých buněk (Doktycz 

a další, 2003). To umožňuje její využití v mnoha oborech přírodních věd. 

AFM využívá k zobrazování vzorku velmi tenký hrot, kterým přes vzorek 

přejíždí. Díky interakci hrotu se vzorkem je možné určit vzdálenost hrotu od vzorku. 

Zaznamenáváním výšky hrotu spolu s polohou hrotu v rovině vzorku, dostáváme 

mapu výškového profilu vzorku. Princip fungování AFM se tedy zásadně liší od 

principu optické a elektronové mikroskopie, která k pozorování využívá svazek 

fotonů nebo elektronů dopadajících na vzorek. Rozdíl je pak i v získaných snímcích. 

Zatímco optická a elektronová mikroskopie vytváří většinou obraz průmětu vzorku 

do roviny, pomocí AFM dostáváme trojrozměrnou informaci. Díky těmto 

principiálním rozdílům postrádá mnoho termínů používaných v optické a elektronové 

mikroskopii (např. zaostření, hloubka pole) v AFM smysl. 

Historické vývoj 

První koncept připomínající AFM byl publikován v roce 1929 Schmalzem 

(Schmalz, 1929). Jednalo se o tzv. jehlový profilometr (anglicky stylus profiler). Jeho 

princip můžeme vidět na obrázku 1. Hrot přitlačovaný pružinou ke vzorku byl přes 

vzorek tažen. Nad hrotem bylo zrcátko osvětlené zdrojem světla, odraz z něj byl 

zaznamenáván na fotopapír, jímž docházelo k zaznamenávání informace o výšce. 

Nicméně takto byl získán záznam výšky pouze v jednom rozměru. Navíc zde byly 

problémy se zachytáváním hrotu na vzorku a jeho ohýbáním. Bylo však možné 

dosáhnout zvětšení většího než 1000×.  

Dalším významným posunem byl přístroj vynalezený Russelem Youngem 

v roce 1971 nazvaný topografiner (Young a další, 1972). Ke zkoumání vzorku byl 

využíván tenký vodivý hrot. Díky proudu tvořeného emisí elektronů v poli (field 



emission current), který je siln  závisl

možné udržovat hrot v

Pohyb hrotu zajišťovaly piezoelektrické 

vodivost vzorku. Přístroj dosahoval rozlišení 

ale v rovině vzorku se pak jednalo o 

V roce 1981 přišli s

Problémem topografineru byly vibrace p ístroje. Jejich 

odstíněn natolik dobře, že místo proudu vzniklého emisí elektron  v

pozorovat proud vznikající tunelováním. P ístroj dostal název 

mikroskop (STM – 

sleduje STM proud 

piezoelektrickým posuv

členy zajišťují pohyb v

silně závislé na vzdálenosti, takže 

blízkosti vzorku, což zlepšuje rozlišení

povrch křemíku s takovým rozlišením, že bylo možné vid t jednotlivé at

krystalické mřížky (Binni a další

Obrázek 1: Schéma fungování jehlového profilometru, upraveno dle (Eaton

West, 2010) 
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, který je silně závislý na vzdálenosti mezi hrotem a

možné udržovat hrot v dané vzdálenosti od vzorku bez nutnosti p ímého kontaktu. 

Pohyb hrotu zajišťovaly piezoelektrické posuny. Omezením této metody byla nutná 

řístroj dosahoval rozlišení v nanometrové škále 

rovin  vzorku se pak jednalo o stovky nanometrů. 

roce 1981 přišli s dalším vylepšením Binnig a Rohrer (Binnig

Problémem topografineru byly vibrace přístroje. Jejich nový přístroj byl od nich 

natolik dobře, že místo proudu vzniklého emisí elektronů v

pozorovat proud vznikající tunelováním. Přístroj dostal název ř

 scanning tunneling microscope). Podobně jako topografiner 

sleduje STM proud procházející hrotem a pomocí zpětné vazby reguluje 

posuvem vzdálenost hrotu od vzorku. Další dva 

zajiš ují pohyb v rovině vzorku. Velkou výhodnou je, že tunelování je velmi 

siln  závislé na vzdálenosti, takže na signálu se mohou podílet jen atomy ve velké 

blízkosti vzorku, což zlepšuje rozlišení. Pomocí přístroje se 

takovým rozlišením, že bylo možné vidět jednotlivé at

(Binni a další, 1983). Vynález STM byl natolik 

: Schéma fungování jehlového profilometru, upraveno dle (Eaton

na vzdálenosti mezi hrotem a vzorkem, bylo 

dané vzdálenosti od vzorku bez nutnosti přímého kontaktu. 

. Omezením této metody byla nutná 

etrové škále ve směru osy z, 

 

(Binnig a další, 1982). 

přístroj byl od nich 

natolik dob e, že místo proudu vzniklého emisí elektronů v poli bylo možné 

řádkovací tunelový 

). Podobně jako topografiner 

hrotem a pomocí zpětné vazby reguluje 

vzdálenost hrotu od vzorku. Další dva piezoelektrické 

Velkou výhodnou je, že tunelování je velmi 

ohou podílet jen atomy ve velké 

 povedlo pozorovat 

takovým rozlišením, že bylo možné vid t jednotlivé atomy a vady 

ik průlomový, že byl 

: Schéma fungování jehlového profilometru, upraveno dle (Eaton & 
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oceněn Nobelovou cenou v roce 1986. Stále zde ale zůstalo omezení dané nutností 

vodivosti vzorku.  

V roce 1986 přišli Binnig, Quate a Gerber s mikroskopií atomárních sil (Binnig 

a další, 1986). Vodivý hrot používaný pro AFM byl nahrazen hrotem vyrobeným 

z tenkého zlatého vlákna, na kterém byl přilepený velmi malý diamant. Jeho poloha 

v ose zbyla určována pomocí tunelovacího proudu mezi zlatým vláknem a vodičem 

umístěným nad ním. Toto prvotní řešení ale bylo časem vylepšeno. K výrobě hrotů 

se místo zlata a diamantu začala používat křemíková litografie, která produkci 

zjednodušila (Albrecht & Akamine, 1990). Také metoda určování polohy hrotu byla 

zjednodušena. Místo tunelovacího proudu bylo používáno světlo – podobně jako 

u jehlového profilometru (Meyer & Amer, 1988). Snímky získané pomocí AFM brzy 

dosáhly atomárního rozlišení (Binnig a další, 1987). Díky poměrně velké 

jednoduchosti a nízké ceně přístrojů se velmi rychle rozběhla jejich komerční 

produkce. Určitá podobnost STM a AFM navíc umožňuje výrobu přístrojů, které 

kombinují obě metody. Díky větší variabilitě vzorků i metod měření je dnes AFM 

rozšířenější než STM. Malé rozměry AFM navíc umožňují kombinování s dalšími 

přístroji, např. optickými nebo fluorescenčními mikroskopy (Eaton & West, 2010, 

str. 5–7). 

Srovnání AFM s jinými metodami 

Dalšími metodami, které umožňují pořizování snímků s velkým zvětšením na 

podobné škále, jsou již výše zmíněná optická a elektronová mikroskopie 

a profilometrie. Omezením AFM je mechanické měření vzorku bod po bodu. Pro 

snímky s rozměrem větším než 100 µm je metoda již velmi pomalá. Nicméně existují 

řešení, která tento problém do určité míry odstraňují (paralelní AFM 

a rychleskenující AFM) (Eaton & West, 2010, str. 5–7). 

Na obrázku 2 vidíme srovnání rozsahů jednotlivých metod. Rozsah optické 

mikroskopie se na kraji překrývá s rozsahem AFM. Kombinace těchto metod 

v jednom přístroji potom umožňuje velký rozsah měření od milimetrové do 

nanometrové škály. Rozsah AFM se překrývá se skenovací a transmisní 

elektronovou mikroskopií (SEM/TEM – scanning/transmission electron 

microscopy). Výhodnou AFM je jednodušší obsluha. Elektronová mikroskopie se 

navíc provádí ve vakuu nebo plynné atmosféře (v případě SEM). Metody také 

vyžadují přípravu vzorků, která je zvláště náročná u TEM, protože vzorek musí mít 



tloušťku v řádu desítek nanometr . Oproti tomu AFM m že být použito v

prostředí. Nevýhodou AFM oproti SEM je ale delší doba po izování snímku.

 

Obrázek 2: Srovnání rozsah  metod, upraveno dle (Eaton 
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ádu desítek nanometrů. Oproti tomu AFM může být použito v
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ádu desítek nanometr . Oproti tomu AFM m že být použito v běžném 

prost edí. Nevýhodou AFM oproti SEM je ale delší doba po izování snímku. 

 

West, 2010, str. 7)  
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1 Obecný princip fungování AFM 

AFM se skládá ze samotné soustavy mikroskopu, kontrolní elektroniky 

a počítače. Soustava mikroskopu obsahuje aparát umožňující vzájemný pohyb 

vzorku a hrotu AFM (tzv. skener), držák vzorku a silový senzor. Součástí soustavy 

mikroskopu bývá i optický mikroskop k pozorování vzorku a hrotu. Soustava 

mikroskopu je zpravidla izolována proti mechanickým a zvukovým vibracím, 

protože zařízení je na ně velmi citlivé. Kontrolní elektronika bývá umístěna 

v samostatné skříni. Vytváří signál k ovládání skeneru a dalších pohyblivých 

komponent. Dále zpracovává signál přístroje a na základě parametrů nastavených 

v počítači vytváří zpětnou vazbu pro přístroj. Také získaný signál převádí ke 

zpracování v počítači. Počítač pak slouží k nastavení parametrů měření a k zobrazení 

získaných snímků (Eaton & West, 2010, str. 9). Dále podrobněji popíšeme jednotlivé 

části a AFM. 

1.1 Soustava mikroskopu 

Vzájemný pohyb hrotu a vzorku musí být zajištěn ve všech třech osách. Je 

možné pohybovat buď soustavou s hrotem (probe-scanning) nebo vzorkem (sample-

scanning). Nevýhodou řešení s pohybem vzorku je omezení na hmotnost a rozměry 

vzorku, jedná se ale o konstrukčně snazší řešení. Výhodou posunu soustavy hrotu je 

pak jednak menší omezení rozměrů vzorku, lepší možnost kombinace s dalšími 

přístroji a snazší měření v kapalném prostředí (Eaton & West, 2010, str. 14). 

K vzájemným jemným pohybům hrotu a vzorku se většinou využívá 

piezoelektrických posuvů. Jejich fungování je zaleženo na jevu, kdy prvek 

z piezoelektrického materiáluvystavený působení napětí mění své rozměry. Tato 

změna je úměrná velikosti napětí a koeficient úměrnosti se pohybuje v řádu 

0,1 nm/V (Eaton & West, 2010, str. 9–10). 

Většinou se využívá amorfních materiálů dititaničitanu olovnatobarnatého, 

PbBa(TiO3)2 a olovnatých solí zirkonu a titanu, Pb[ZrxTi1-x]O3 (0 < x < 1). 

Keramické materiály mohou být tzv. „tvrdé“ nebo „měkké“. Rozdíly jsou ve změně 

rozměrů vzhledem k velikosti napětí a linearitě vztahu mezi velikostí napětí 

a velikostí deformace. Tvrdé materiály mají menší koeficient úměrnosti, ale jejich 

chování je lineárnější. Měkké mají naopak větší koeficient úměrnosti, ale od 

lineárního chování se více odchylují.  



U piezoelektrických mat

(hysteresis) a tečení materiálu (

tendenci zůstávat v původním stavu

koeficientu úměrnosti a

projevuje dodatečným roztažením i po ustálení nap tí. 

nelinearit je na obrázku

Obrázek 3: Znázorně

hystereze, dole tečení materiálu, 

V rovině vzorku

První možností je tzv. otev ená smy ka (

kalibrujeme na známém vzorku a získané korekce nelinearit

měření. Nevýhodou je závislost korekcí na r zných parametrech měření a nutnost 

rekalibrací. Tento přístup ale sám o sob  nedosta uje 

rozlišeních. K zpřesnění se použ

smyčkou je jimi zaznamenávána skute ná poloha a snímek 

V případě uzavřené smy ky

regulována v reálném čase.
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U piezoelektrických materiálů se objevují dvě hlavní nelinearity 

tečení materiálu (creep) (Xie a další, 2009). Hystereze p edstavuje 

původním stavu, tj. při roztahování působí zdánlivé zmenšení 

úm rnosti a při stlačování jeho zvětšení. Tečení materiálu 

projevuje dodatečným roztažením i po ustálení napětí. Znázornění

obrázku 3. 

názornění nelineárního chování piezoelektrických materiá

hystereze, dole tečení materiálu, (Eaton & West, 2010, str. 16). 

vzorku x–y se s nelinearitou vypořádáváme následujícími zp soby. 

První možností je tzv. otevřená smyčka (open-loop). Při tomto p ístupu p ístroj 

na známém vzorku a získané korekce nelinearit, jež 

ěření. Nevýhodou je závislost korekcí na různých parametrech měření a nutnost 

rekalibrací. Tento přístup ale sám o sobě nedostačuje u měření p i velkých 

zpřesnění se používají další polohové senzory. V

smy kou je jimi zaznamenávána skutečná poloha a snímek 

uzav ené smyčky je pak poloha na základě zpětné vazby

reálném čase. 

eriál  se objevují dv  hlavní nelinearity hystereze 

. Hystereze představuje 

j. p i roztahování p sobí zdánlivé zmenšení 

Tečení materiálu se pak 

Znázornění průběhu obou 

 

materiálů. Nahoře 

nelinearitou vypo ádáváme následujícími způsoby. 

). P i tomto přístupu přístroj 

jež pak uvažujeme při 

ěření. Nevýhodou je závislost korekcí na r zných parametrech měření a nutnost 

měření při velkých 

ívají další polohové senzory. V řešení s otevřenou 

smy kou je jimi zaznamenávána skute ná poloha a snímek je pak korigován. 

je pak poloha na základ  zpětné vazby senzorů 



Ve směru osy

i požadovaná poloha, musí

využívá signálu z 

piezoelektrického posuvu

str. 17–19). 

Piezoelektrické keramiky jsou z

ztracena překročením kritické teploty nebo nap tí daného materiálu.

prvky se v obvodu chovají jako kondenzátory velikosti až stovek 

obvod přizpůsoben. Piezoelektrické prvky mají vlastní rezonan ní frekvenci, kterou 

je omezena maximální rychlost měření

K měření síly p sobící mezi hrotem a vzorkem se 
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umístěn na konci nosníku 

nosníku odráží laserový paprsek na 

dopadající laserové 

změnách polohy nosníku 

obrázku 4 (Eaton & West

Obrázek 4: Schéma principu měření síly me

(Eaton & West, 2010, str. 23)

Nevýhodou je, že p

zaměřit tak, aby se v
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osy z, kde není dopředu známá vzdálenost od vzorku a tedy 

požadovaná poloha, musí být použit přístup otevřené smyčky. Při zpracování se pak 

 polohového senzoru, který je přesnější, nebo z

piezoelektrického posuvu, které je zatíženo menším šumem (Eaton 

Piezoelektrické keramiky jsou z výroby polarizované. Polarizace m že být 

ztracena p ekro ením kritické teploty nebo napětí daného materiálu.

obvodu chovají jako kondenzátory velikosti až stovek µ

obvod p izp soben. Piezoelektrické prvky mají vlastní rezonanční frekvenci, kterou 

je omezena maximální rychlost měření (Eaton & West, 2010, str. 15)

K měření síly působící mezi hrotem a vzorkem se využívá odrazu sv tla 

zvaném optické vahadlo (optical lever). V tomto uspo ádání je hrot 

nosníku (přibližně rovnoběžného s rovinou vzorku). Horní strana 

odráží laserový paprsek na pole fotodiod, které zaznamenávají 

dopadající laserové stopy od středu pole. Svazek se odchyluje 

nosníku a tedy i hrotu. Schéma fungování je 

& West, 2010, str. 21–23). 

 

Schéma principu měření síly mezi hrotem a vzorkem, 

, 2010, str. 23) 

Nevýhodou je, že při každé výměně hrotu je třeba laser 

zaměřit tak, aby se v referenčním stavu odrážel laserový svazek na st ed

Laser rovněž může vytvářet artefakty díky interferenci

známá vzdálenost od vzorku a tedy 

být použit p ístup otev ené smy ky. Při zpracování se pak 

senzoru, který je p esnější, nebo z napětí 

(Eaton & West, 2010, 

výroby polarizované. Polarizace může být 

ztracena p ekro ením kritické teploty nebo nap tí daného materiálu. Piezoelektrické 

µF, čemuž musí být 

obvod p izp soben. Piezoelektrické prvky mají vlastní rezonanční frekvenci, kterou 

, 2010, str. 15). 

využívá odrazu světla 

tomto uspořádání je hrot 

rovinou vzorku). Horní strana 

zaznamenávají vychýlení 

odchyluje v závislosti na 

Schéma fungování je znázorněno na 

 

zi hrotem a vzorkem, vytvořeno dle 

vým  hrotu je t eba laser opětovně znovu 

odrážel laserový svazek na střed soustavy 

tefakty díky interferenci (Eaton & West, 
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Před samotným měřením je potřeba přiblížit hrot ke vzorku. To nemohou 

zajišťovat piezoelektrické posuvy, protože mají příliš malý rozsah. Přibližování tudíž 

probíhá kombinovaným pohybem piezoposuvů a krokových motorů. Nejprve dojde 

k přiblížení pomocí piezoposuvu, pokud se hrot nepřiblíží k povrch vzorku, posuv se 

vrátí zpět a krokový motor se posune o srovnatelnou nebo menší vzdálenost a takto 

se postup opakuje, dokud hrot nedojde ke vzorku. Tímto postupem se předchází 

zlomení hrotu nárazem na vzorek (Eaton & West, 2010, str. 25). 

Důležitou vlastností ovlivňující dosažené rozlišení je tuhost spojení (ramena) 

mezi upnutím vzorku a hrotem, protože dostatečnou tuhostí se omezují vibrace. 

Z tohoto důvodu bývají přístroje s největším rozlišením poměrně malé, protože na 

kratším tuhém rameni jsou vibrace minimální (Eaton & West, 2010, str. 27). 

1.2 Elektronika 

Úkolem elektroniky obsluhující mikroskop je vytvářet signál pro piezoposuvy 

v rovině vzorku a pro krokové motory ve všech směrech. Dále zpracovávat signál ze 

silového senzoru a na jeho základě vytvářet signál pro piezoposuv ve směru osy z. 

V případě použití oscilačního módu vytvářet signál pro hrot a zpracovávat výstup. 

A pak samozřejmě sbírat hodnoty pro vytvoření snímku a jeho zobrazení v počítači. 

V přístroji může být využit čip pro digitální zpracování signálu nebo analogová 

elektronika. Výhodou analogové elektroniky je menší šum, výhodou čipů je pak 

možnost snazších změn (např. přidávání nových funkcí). 

Signál pro piezoposuvy v rovině vzorku má tvar „zubů“, znázornění je na 

obrázku 5. Je patrné, že při začátku na opačné straně jedné z os, nebudou průchody 

ekvivalentní. Toto se ale většinou zanedbává. Ostré hrany signálu mohou způsobovat 

rezonanci piezokeramiky a nelinearitu. U vysokorychlostního AFM se problém řeší 

zaoblením signálu, u běžného pak i vynecháním hodnot na okraji, kde se posuv 

nechová lineárně. Rozsah měření je pak dán nastavením okrajových napětí a celkové 

omezení na rozsah snímku je pak dáno omezením na napětí piezoposuvů. 

Rozlišení v rovině vzorku je pak omezeno šumem budícího signálu 

piezoposuvů, tj. pokud např. jeden Volt odpovídá 1 µm a šum je 1 mV, rozlišení 

nebude větší než 1 nm (Eaton & West, 2010, str. 28–29). 



Obrázek 5: Znázornění pr hu signálu pro piezo

2010, str. 30) 

Napětí  pro piezo

kde  je napětí ze silového detektoru, 

směru osy z (v podstat  totéž co 

volené koeficienty. Pro AFM se v tšinou využívají jen 

které nazýváme propor ní

Při vytváření budícího signálu pro oscila ní mód je v

nebo konstantní frekvence signál pro zp tnou vazbu korigován fázovým nebo 

amplitudovým demodulátore

shodnost amplitud pro měřený a budící signál

Ukládat pro tvorbu snímku m žeme následující signály

konkrétním přístroji, v

• Napětí z piezo 

• Vychýlení nosníku 

horizontálním (L

• Amplitudu – 

• Fáze – signál fázového demodulátoru

1.3 Nosič a hrot

Nosiče s hroty jsou typicky mikroelektromechanické sou ástky s

životností. Při jejich používání dochází p i kontaktu se vzorkem k jejich otupování 
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Znázornění průběhu signálu pro piezoposuvy převzato z 

pro piezoposuv ve směru osy z je po ítáno vztahem:

 , 
ze silového detektoru,  napětí přiváděné na piezoposuv ve 

(v podstatě totéž co , ale v pozici vstupního parametru) a 

volené koeficienty. Pro AFM se většinou využívají jen členy s

proporční a integrální koeficienty. 

i vytvá ení budícího signálu pro oscilační mód je v režimech konstantní fáze 

nebo konstantní frekvence signál pro zpětnou vazbu korigován fázovým nebo 

amplitudovým demodulátorem, které zajišťují zachování fázového rozdílu nebo 

shodnost amplitud pro měřený a budící signál (Eaton & West, 2010, 

Ukládat pro tvorbu snímku můžeme následující signály

, v našem případě jde o následující): 

piezo – napětí po výpočtu PI zpětné vazby 

Vychýlení nosníku ve vertikálním směru (T–B – top–bottom

horizontálním (L–R – left–right). 

 signál amplitudového demodulátoru 

signál fázového demodulátoru 

a hrot 

s hroty jsou typicky mikroelektromechanické součástky s

životností. P i jejich používání dochází při kontaktu se vzorkem k jejich otupování 

 

evzato z (Eaton & West, 

je počítáno vztahem: 

nap tí p iváděné na piezoposuv ve 

pozici vstupního parametru) a P, I, D jsou 

leny s koeficienty P a I, 

režimech konstantní fáze 

nebo konstantní frekvence signál pro zp tnou vazbu korigován fázovým nebo 

m, které zajiš ují zachování fázového rozdílu nebo 

, 2010, str. 31–32). 

Ukládat pro tvorbu snímku m žeme následující signály (ale závisí na 

bottom) nebo ve směru 

s hroty jsou typicky mikroelektromechanické součástky s omezenou 

životností. P i jejich používání dochází p i kontaktu se vzorkem k jejich otupování 
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a znečišťování. Pro snadnou manipulaci jsou nosiče uchycovány k podkladu nebo 

čipu. Výměna je pak otázkou minut. 

Na geometrii hrotu závisí kvalita získaného snímku. Výsledný snímek je ve 

skutečnosti konvolucí povrchu vzorku a tvaru hrotu. Lze si snadno představit, že při 

použití tupého hrotu mohou být malé nerovnosti přehlédnuty (v případě prohlubní) 

nebo zaznamenány jako širší (v případě výstupků) (Eaton & West, 2010, str. 36–37). 

Další komplikací je také problematická reprodukovatelnost tvaru hrotu a omezené 

možnosti jeho kontroly pomocí jiného mikroskopu. SEM a TEM jednak neposkytují 

trojrozměrný obraz a pak k dosažení potřebného rozlišení musí být energie elektronů 

velká a hrozí tak poškození hrotu (Eaton & West, 2010, str. 39-40). 

K zvýšení rozlišení obrázku je v principu možné použití dekonvoluce. Z výše 

uvedených důvodů je ale problém získat tvar hrotu, který je navíc obecně poměrně 

složitý. Možností jak se s tímto problémem vypořádat je takzvané samozobrazení 

AFM (self-imaging). Jeho principem je měření dobře známého vzorku (velmi ostrý 

hrot, nanočástice). Při znalosti tvaru vzorku je pak možné ze získaného snímku určit 

tvar hrotu. Metoda ale zanáší do měření referenční vzorek, riziko poškození 

a kontaminace (Eaton & West, 2010, str. 39–40). A je navíc obtížně 

reprodukovatelná (Villarrubia, 1996). 

Druhou možností je pak tzv. slepá rekonstrukce. Při použití této metody 

předpokládáme, že opakující se vzory ve snímku jsou způsobené tvarem hrotu. Ze 

snímku lze pak matematicky získat odhad tvaru hrotu. Nejedná se ale nutně 

o skutečný tvar hrotu nýbrž o nejvíce tupý hrot, se kterým se kterým lze snímek 

pořídit. Účinnost metody pak závisí na konkrétní aplikaci (Eaton & West, 2010, 

str. 40–41). 

Nosníky mohou být v principu vyrobeny z jakéhokoliv materiálu. Požadavkem 

je pouze aby z něj bylo možné vyrobit nosník požadovaných vlastností, tj. malý 

a pružný. První byl například vyroben z wolframového kabelu. Pro výrobu se 

v současné době používají hlavně křemík (Si) a nitrid křemičitý (Si3N4). Nitrid se 

využívá k výrobě nosníků s velmi malou silovou konstantou. Problémem materiálu 

je, že se u něj objevuje zbytkové napětí a tím způsobené deformace. Nosníky 

z křemíku tímto problémem tolik netrpí. Křemík je nejčastěji používaným 

materiálem pro výrobu nosníků pro použití s měřením vychýlení pomocí laseru. 

Pro měření v kontaktním módu se využívají nosníky s velmi malou silovou 

konstantou (typicky pod 1 N/m), pro módy oscilační pak naopak s větší (typicky nad 
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10 N/m). Nosník má mimo silové konstanty ve vertikálním směru  také silové 

konstanty laterální  a torzní  (Eaton & West, 2010, str. 38–39). 

1.4 Skenovací prostředí 

AFM umožňuje měření v různých prostředích. Typicky se využívá v běžném 

okolním prostředí, ale měření je možné i ve vakuu, speciálních plynných prostředích 

nebo kapalinách. Možnost měření v kapalinách je důležitá pro biologické aplikace, 

protože umožňuje měření provádět v přirozeném prostředí buněčných kultur či 

biomolekul v roztoku. 

Navíc měření v kapalinách má několik výhod. Interakce mezi hrotem 

a vzorkem jsou slabší. Měření ve vodném prostředí pak také eliminuje problém, kdy 

v prostředí plynném na vzorku nebo hrotu ulpívá vrstva vody, která měření zkresluje, 

resp. vynucuje použití větší síly k měření. 

Vzhledem k citlivosti elektroniky v AFM na vodu, je potřeba předejít 

poškození přístroje. K tomu se může využívat různých cel, které navíc mohou být 

zařízeny ke kontrole teploty. Druhou možností je pak skenování v kapičce kapaliny 

(musí smáčet vzorek i přístroj).  

Dalším hlediskem je pak teplota měření. Omezením pro měření u nízkých 

teplot je kondenzace vodních par na přístroji a vzorku, což lze ale v principu vyřešit 

vakuem nebo suchým prostředím. Maximální teplota je pak omezena výdrží 

přístroje. Při vysokých teplotách je potřeba přístroj co nejlépe tepelně izolovat od 

vyhřívaného vzorku. Při změnách teploty navíc díky roztažnosti dochází ke změnám 

vzájemné polohy vzorku a hrotu. Tomu je potřeba přecházet používáním vhodných 

materiálů a měřením po ustálení teploty (Eaton & West, 2010, str. 46–48). 

1.5 Podkladový materiál 

Některé vzorky je možné umístit do přístroje přímo (např. při použití ve fyzice 

pevných látek). Spousta vzorků ale z principu musí být přichycena k podkladu, aby 

s nimi bylo možné manipulovat (organické sloučeniny, nanočástice, buňky). 

V biologických aplikacích nachází uplatnění hlavně následující materiály: 

1.5.1 Sklo 
Většinou se využívají leštěná skleněná krycí sklíčka. Sklo je vhodné pro 

zobrazování větších vzorků, jako například buněk, kde není nutné molekulární 

rozlišení. Povrch skla může mít plochy rozměrů řádu mikrometrů s hrubostí pouze 
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v řádu nanometrů. Buňky je možné pěstovat přímo na skle, pak je ale potřeba vzorky 

omýt od zbylého kultivačního média. Před použitím je obecně důležité skla umýt 

a zbavit případné kontaminace (Morris a další, 2010, str. 58). 

1.5.2 Slída 
Jedná se o nejvyužívanější substrát, zvláště pro studium jednotlivých molekul. 

Částečně i proto, že se jedná o levný a snadno dostupný materiál. Slída se skládá 

z krystalických vrstev, které je možné oddělit pomocí ostrého nástroje nebo lepicí 

pásky. Takto získaný povrch má navíc výhodu, že nebyl přímo vystavený působení 

okolí. Vrstvičky slídy jsou velice rovné na poměrně velkých plochách (v řádu 

mikronů). Ve vodném prostředí a neutrálním pH má povrch slídy záporný náboj, což 

je důležité pro přichycení studovaných látek. Existuje více druhů slídy lišících se 

kovem v nich obsažených (Morris a další, 2010, str. 58). 

1.5.3 Grafit 
Grafit byl využíván pro STM, kdy byla potřebná vodivost substrátu. Tato 

vlastnost je až na výjimky pro AFM nepotřebná. Grafit je silně hydrofobní, což 

působí problémy u vzorků ve vodném prostředí. Stejně jako slída je složen z tenkých 

vrstev, které je možné oddělovat pomocí lepicí pásky, i když poněkud obtížněji. 

Jedním z možných využití jsou kontrolní experimenty v případech, kdy se očekává, 

že interakce vzorku se slídou by mohla ovlivnit molekulární konformaci vzorku 

(Morris a další, 2010, str. 58–59). 

2 Měřící módy AFM 

Metod jak využít principu AFM je celá řada. V první řadě se dají rozdělit na 

topografické a netopografické. Topografické módy slouží k v první řadě k získání 

topografie povrchu. Druhá skupina, netopografická, pak získává o vzorku informace 

jako jeho mechanické, elektromagnetické a jiné vlastnosti, případně lze AFM využít 

ke skenovací mikroskopii v blízkém poli (near-field scanning optical microscopy – 

SNOM) (Eaton & West, 2010, str. 49). 

2.1 Topografický mód 

Výsledným produktem těchto módů by měla být mapa výškového profilu 

vzorku. Výsledné snímky se pak principielně liší od snímků získaných optickými 

a elektronovými mikroskopy. Tyto módy můžeme rozdělit na módy kontaktní, které 
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měří statické vychýlení nosníku, a módy oscilační, které využívají změn dynamiky 

nosníku v blízkosti povrchu vzorku (Eaton & West, 2010, stránky 49–50). 

2.1.1 Kontaktní mód 
Kontaktní mód je postaven na nejjednodušším principu. K jeho pochopení je 

potřeba prohlédnou si obrázek 6 vyjadřující závislost síly mezi vzorkem a hrotem na 

vzdálenosti. Takovou to křivku můžeme získat postupným přitlačováním hrotu ke 

vzorku. V první řadě získáme závislost vychýlení nosníku na vzdálenosti, kterou 

pomocí Hookova zákona můžeme přepočítat na závislost síly na vzdálenosti. 

Z obrázku je patrné, že existuje oblast, kde je síla nulová, po přiblížení pak 

oblast síly přitažlivé a nakonec oblast odpudivých (repulzivních) sil. Metoda pak 

funguje na principu udržování síly (a tedy i vzdálenosti) mezi vzorkem a hrotem na 

konstantní hodnotě nastavené operátorem přístroje. Konkrétní nastavení hodnoty je 

třeba přizpůsobit příslušnému měření. 

Ve skutečnosti ale díky omezené rychlosti zpětné vazby bude skutečná hodnota 

síly spíše někde v okolí té nastavené, na což má také vliv nastavení zpětnovazební 

smyčky. Při zobrazení výchylky nosníku bychom ideálně měli dostat jednobarevný 

obrázek, odpovídající udržení konstantní síly a tedy i vzdálenosti. Prakticky 

dostaneme snímek odchylky od ideálního stavu, výrazněji jinak zabarvená místa 

v něm ukazují, že zde zpětná vazba nestíhá korigovat polohu (Eaton & West, 2010, 

str. 50–52). 

Tento způsob bývá označován jako mód konstantní síly. Jinou možností je mód 

konstantní výšky, při kterém je zpětná vazba vypnuta úplně. Snímek je pak získán ze 

zaznamenání vychýlení nosníku. Tento přístup je podobný principu jehlového 

profilometru. V praxi je ale méně používaný, takže se zpravidla kontaktním módem 

označuje mód konstantní síly. 



Obrázek 6: Schematické znázorn ní závislosti p sobící síly mezi hrotem a vzorkem 

na jejich vzdálenosti, upraveno dle 

V praxi se ale snímek znázor ující vychýlení 

nastavení může obsahovat informac

nastavení by ale výškový snímek všechny tyto informace obsahovat m l. Snímek 

podobný snímku s vychýlením bychom m li získat apliková

profil. To můžeme vid t na

neuvádět rozměrovou škálu, protože ta m že být snadno zm na nastavením.

Další signálem dostupným v

Laser na optickém vahadle

obrázek 4). Klasické vychýlení je získáno rozdílem mezi signálem horních a dolních 

diod, boční pak analogicky 

v netopografických metodách

Data je navíc možné zaznamenat p i obou sm rech pr chodu, ale v tšinou 

k tomu není dobrý důvod, protože by m la být ekvivalentní. Výjimku tvo í vychýlení 

při použití k optimalizaci

Výhodou kontaktního módu jsou vysoká dosahovaná rozlišení, kterým se 

přibližují jen některé oscila ní módy. Problém pak

v kolmém i tečném sm ru. Pro n které vzorky 

Problematické se rovn

tenkou povrchovou 
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Schematické znázornění závislosti působící síly mezi hrotem a vzorkem 

na jejich vzdálenosti, upraveno dle (Eaton & West, 2010) 

praxi se ale snímek znázorňující vychýlení nosníku používá. P i neideálním 

nastavení m že obsahovat informaci, kterou výškový snímek neobsahuje. P i dobrém 

nastavení by ale výškový snímek všechny tyto informace obsahovat m l. Snímek 

vychýlením bychom měli získat aplikováním derivace na výškový 

profil. To m žeme vidět na obrázku 7. Při uvádění snímků vychýlení bývá zvykem 

neuvád t rozm rovou škálu, protože ta může být snadno změněna nastavením.

Další signálem dostupným v kontaktním módu AFM je tzv. bo ní vychýlení. 

m vahadle je typicky zaznamenávám pomocí 4 fotodiod (viz

). Klasické vychýlení je získáno rozdílem mezi signálem horních a dolních 

diod, bo ní pak analogicky vertikálních dvojic. Tento signál se ale používá spíše 

netopografických metodách a často obsahuje informaci o reologii vzorku

Data je navíc možné zaznamenat při obou směrech průchodu, ale v tšinou 

tomu není dobrý důvod, protože by měla být ekvivalentní. Výjimku tvo í vychýlení 

optimalizaci nastavení podmínek měření. 

aktního módu jsou vysoká dosahovaná rozlišení, kterým se 

ibližují jen n které oscilační módy. Problém pak představují 

kolmém i te ném směru. Pro některé vzorky tudíž tento přístup 

Problematické se rovněž jeví měření v běžných podmínkách při pokrytí vzorku

 vrstvou vody. Vytváří se kapilární vrstva p itahující hrot ke 

 

Schematické znázorn ní závislosti p sobící síly mezi hrotem a vzorkem 

používá. Při neideálním 

i, kterou výškový snímek neobsahuje. Při dobrém 

nastavení by ale výškový snímek všechny tyto informace obsahovat měl. Snímek 

ním derivace na výškový 

i uvád ní snímk  vychýlení bývá zvykem 

neuvád t rozm rovou škálu, protože ta m že být snadno zm ěna nastavením. 

AFM je tzv. boční vychýlení. 

omocí 4 fotodiod (viz 

). Klasické vychýlení je získáno rozdílem mezi signálem horních a dolních 

dvojic. Tento signál se ale používá spíše 

sahuje informaci o reologii vzorku. 

Data je navíc možné zaznamenat p i obou sm rech průchodu, ale většinou 

tomu není dobrý d vod, protože by m la být ekvivalentní. Výjimku tvoří vychýlení 

aktního módu jsou vysoká dosahovaná rozlišení, kterým se 

 větší působící síly 

 nemusí být ideální. 

žných podmínkách při pokrytí vzorku 

vrstvou vody. Vytvá í se kapilární vrstva přitahující hrot ke 



vzorku, která může být siln jší než interakce hrotu se vzorkem. Naopak výborn

kontaktní mód funguje ve vod

Obrázek 7: Snímek nalevo zobrazuje výškový profil, prost ední vznikl aplikací 

Prewittova gradientu 

znázornění signálu T–

snímek červené krvinky, viz kapitola 

2.1.2 Oscilační mód
Výhodou oscilačního módu je možnost měření p i menších silách mezi hrotem 

a vzorkem. Místo repulzivních sil využívaných kontaktním módem, využívá spíše

přitažlivých sil působících na v tší vzdálenost.

vzorků, které by mohly

pak nemuselo být možné. Existuje 

jedná se ale o variace principu popsaného na následujících 

Nosník vzorku je rozechvíván

dalším piezoprvkem. V tšinou se jedná o signál blízký vlastní frekvenci

přiblížení kmitajícího hrotu ke vzorku

amplitudy, fáze a frekvence

módu. Přístroj se snaží udržovat pomocí zp tné vazby konstantní vlastnosti kmit

a tedy i vzdálenost od povrchu vzorku

Měření nemá p íliš mnoho parametr , lze nastavovat velikost amplitudy, 

případně typ sbíraného signálu (frekvence, amplituda, fáze).

vlastní rezonanční frekvence nosníku.

ze závislosti amplitudy na frekvenci 

                                        

1Operátor tvaru 

⎝
⎜⎛
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vzorku, která může být silnější než interakce hrotu se vzorkem. Naopak výborn

kontaktní mód funguje ve vodě (Eaton & West, 2010, str. 50–55). 

Snímek nalevo zobrazuje výškový profil, prostřední vznikl aplikací 

Prewittova gradientu 1 v horizontálním směru (proto bez rozměru)

–B (vychýlení nosníku) v průběhu měření. Pro ilustraci použit

ené krvinky, viz kapitola Příklady AFM měření a diskuze.

Oscilační mód 
Výhodou oscilačního módu je možnost měření při menších silách mezi hrotem 

. Místo repulzivních sil využívaných kontaktním módem, využívá spíše

itažlivých sil působících na větší vzdálenost. Tato vlastnost je důležitá pro měření 

zork , které by mohly větší síly poškodit, a jejich měření v kontaktním 

pak nemuselo být možné. Existuje více variant oscilačních módů s

e ale o variace principu popsaného na následujících řádcích

Nosník vzorku je rozechvíván periodickým signálem vnějším zdrojem (nap . 

. Většinou se jedná o signál blízký vlastní frekvenci

iblížení kmitajícího hrotu ke vzorku, dochází díky vzájemnému p sobení ke zm

amplitudy, fáze a frekvence. Dále už metoda funguje analogicky ke kontaktnímu 

módu. P ístroj se snaží udržovat pomocí zpětné vazby konstantní vlastnosti kmit

tedy i vzdálenost od povrchu vzorku (Eaton & West, 2010, str. 55

ěření nemá příliš mnoho parametrů, lze nastavovat velikost amplitudy, 

ípadn  typ sbíraného signálu (frekvence, amplituda, fáze). Pro měření je d ležitá 

vlastní rezonan ní frekvence nosníku. Její nalezení může být provád no 

ze závislosti amplitudy na frekvenci nebo pomocí funkce obslužného softwaru.

                                                 

⎝
⎜⎛

0
0
0 ⎠

⎟⎞, hodnota vzniká sečtením sousedním bodů p es tuto matici

vzorku, která m že být siln jší než interakce hrotu se vzorkem. Naopak výborně 

 

 

Snímek nalevo zobrazuje výškový profil, prost ední vznikl aplikací 

(proto bez rozměru), nalevo je pak 

Pro ilustraci použit 

íklady AFM měření a diskuze. 

Výhodou oscila ního módu je možnost měření p i menších silách mezi hrotem 

. Místo repulzivních sil využívaných kontaktním módem, využívá spíše 

Tato vlastnost je důležitá pro měření 

kontaktním módu by 

variant oscila ních módů s různými názvy, 

ádcích. 

vnějším zdrojem (např. 

. V tšinou se jedná o signál blízký vlastní frekvenci nosníku. Po 

, dochází díky vzájemnému působení ke změně 

Dále už metoda funguje analogicky ke kontaktnímu 

módu. P ístroj se snaží udržovat pomocí zp tné vazby konstantní vlastnosti kmitů 

55–57). 

ěření nemá p íliš mnoho parametr , lze nastavovat velikost amplitudy, 

Pro měření je důležitá 

Její nalezení m že být prováděno operátorem 

nebo pomocí funkce obslužného softwaru. 

, hodnota vzniká se tením sousedním bodů přes tuto matici 
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Budící frekvence pro měření v oscilačním módu je pak nastavována v jejím okolí. 

Znázornění typické závislosti je na obrázku 8. Je zřejmé, že čím bude vrchol ostřejší 

a tedy i závislost na působení sil větší, tím vhodnější je nosník. Tato vlastnost se 

charakterizuje tzv. Q-faktorem definovaným vztahem: 

 ∆ , 
kde fr je rezonanční frekvence a ∆f je pološířka pásu. 

Základními dvěma módy jsou mód bezkontaktní a poklepový mód (intermittent 

contact/tapping mode) (Eaton & West, 2010, str. 57–64; Morris a další, 2010, 

str. 50–54).  

 

Obrázek 8: Znázornění závislosti amplitudy A na frekvenci f, fr je rezonanční 

frekvence, ∆f pak frekvenční pološířka. Vytvořeno dle (Morris a další, 2010, str. 50) 

2.1.2.1 Poklepový mód 

V přerušovaném kontaktním módu prochází hrot všemi fázemi interakce se 

vzorkem. Při měření ve vzduchu je hlavním cílem tohoto módu zabránění zachycení 

hrotu kapilárními silami v tenkém filmu nebo tenké vrstvě vody pokrývající vzorek. 

Nosník je rozechvíván s amplitudou až 100 nm. Hrot tedy v podstatě skáče nad 

vzorkem či lépe řečeno na něj „klepe“. Tento mód navíc zmenšuje působící laterální 

síly, což je výhoda při měření vzorků citlivějších na jejich působení. 

Při nastavování budící frekvence je volena frekvence mírně nižší než je vlastní 

frekvence nosníku. Při přibližování ke vzorku je díky působení přitažlivých sil 
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nosník zdánlivě těžší a rezonanční frekvence se snižuje. Tak se budící frekvence 

k sobě přibližují a amplituda zvětšuje. Po dotyku se vzorkem a působení odpudivých 

sil ale dojde opět k jejich oddálení a snížení amplitudy. Čím silnější je dotyk, tím 

větší je její snížení. V této oblasti je nastavena prahová hodnota. Q-faktor pro tuto 

metodu může být relativně malý (Morris a další, 2010, str. 48–54). 

2.1.2.2 Bezkontaktní mód 

V tomto módu je oscilace ovlivňována pouze přitažlivými silami a hrot se 

pohybuje několik nanometrů nad vzorkem. Opět dochází k redukci laterálních sil 

a silového působení na vzorek. Na rozdíl od přerušovaného kontaktního módu jsou 

zde působící síly výrazně menší a proto je potřeba používat speciální hroty s velkým 

Q-faktorem. Díky dostupnosti dostatečně jemných hrotů pro přerušovaný kontaktní 

mód je tento mód méně populární (Morris a další, 2010, str. 49–54). 

2.2 Netopografické módy 

Hlavním cílem těchto metod není získat informace o topografii vzorku ale 

informace o jeho dalších fyzikálních vlastnostech. První takovou metodou je silová 

spektroskopie. Tato metoda spočívá v měření silových křivek, čímž získáváme 

informace o mechanických vlastnostech vzorku. Hrot vzorku může mít navíc 

povrchovou úpravu s nanesením specifické molekuly nebo látky a umožnit tak 

zkoumání síly jejich interakce se vzorkem. Měření může být prováděno po celé ploše 

vzorku, díky čemuž můžeme nalézt například vazebné místo nebo určitou chemickou 

skupinu na povrchu vzorku (Clausen-Schaumann a další, 2000). 

Další módy studují mechanické vlastnosti pomocí laterálních sil nebo fázového 

posunu v oscilačních módech, který vypovídá o elastických vlastnostech vzorku. 

Následující skupinou módů jsou pak módy využívající magneticky aktivních sond 

pro měření magnetických vlastností nebo sond s přivedeným napětím mezi nimi 

a vzorkem pro zjišťování elektrických vlastností vzorku. Podrobněji o těchto 

a dalších módech v knize (Eaton & West, 2010, str. 64–78). 

Zvláštní skupinou pak představují módy pracující s buňkami. 

Funkcionalizovaných hrotů lze využít k vytváření relativních map náboje nebo 

adheze a interakce s látkami přichycenými na hrotu. Další možností je využití AFM 

k mechanické manipulaci s buňkami. AFM je rovněž možné použít jako zdroj 

mechanických podnětů pro buňky (Morris a další, 2010, str. 283–287). Příkladem 
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takového použití může být studium reakce buněčného cytoskeletu a změna rozložení 

vápníku v buňce při působení mechanických podnětů, kde jejich zdrojem bylo právě 

AFM (Charras & Horton, 2002). Buňku je možné dokonce přichytit 

k funkcionalizovanému nosníku a využít ji ke studiu adheze k dalším buňkám nebo 

povrchům. Podrobnější výčet a popis metod lze nalézt v knize (Morris a další, 2010, 

str. 276–330). 
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3 Stručný přehled bioaplikací AFM 

V následující kapitole uvedeme některé zajímavé výsledky, které se váží 

k použití AFM v biologických aplikacích. Nejprve zmíníme něco málo 

o problematice přichycení vzorků k podkladu a poté bude následovat stručný přehled 

některých možností, které nám AFM nabízí pro studium různých typů vzorků. 

3.1 Adsorpce 

Při zkoumání biologických vzorků je důležité zkoumané látky adsorbovat 

k podkladu. Bylo ukázáno, že adsorpce proteinů ke slídě může být omezována 

přítomností jednomocných kationtů používaných v pufrech. Přičemž síla efektu jde 

sestupně K+> Na+>Li+. Adsorpci snižuje rostoucí koncentrace solí nebo naopak 

zvyšuje rostoucí koncentrace proteinu (Czajkowsky & Shao, 2003). Při práci s DNA 

může být adsorpce na slídě zvýšená pomocí funkcionalizme povrchu kationty Mg2+, 

Co2+, La3+ a Zr4+ (Thundat a další, 1992). Nicméně ke zvýšení adsorpce stačí 

i přítomnost Mg2+ v pufru. Adsorpce také může být ovlivněna samotným pufrem 

(HEPES >Tris). Efekt můžeme mít i způsob vysoušení vzorku. Při adsorpci ve 

vodném prostředí dochází k shlukování DNA i při malých koncentracích. Tomu 

může předejít rychlé vysoušení pomocí foukání vzduchu. Při silnějších vazbách mezi 

podkladem a DNA nedochází také tak snadno k překroucení jejího vlákna (Bezanilla 

a další, 1995). Další možností je využití jiných povrchů než slídy, například lze DNA 

navázat ke zlatému povrchu pomocí thiolů (Hegner a další, 1993). 

3.2 Molekuly 

Jak bylo zmíněno v Úvodu, AFM poskytuje dostatečné rozlišení pro zobrazení 

jednotlivých atomů v pevných látkách. V předchozí podkapitole jsme také mimoděk 

zmínili, že je možné zobrazovat jednotlivé molekuly DNA nebo proteinů na 

podkladu. Obecně lze podotknout, že AFM poskytuje nepřeberné množství aplikací 

při zobrazování jednotlivých biomolekul, které zde všechny nemůžeme uvést, a jsou 

do jisté míry v principu analogické, čtenář jejich podrobnější přehled najde ve 

specializované literatuře, např. (Morris a další, 2010; Takeyasu, 2014) 

Příkladem využití těchto metod může být prokázání závislosti polymerizace 

enzymu acetylkoenzym A karboxylázy na přítomnost citrátu a utlumení jeho 

enzymatické aktivity při přítomnosti proteinu Spot14/Mig12 ve variantách (αβ) 

a (αβ)6. Při experimentu bylo v přítomnosti citrátu pozorováno shlukování proteinů 
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na podkladu a po přidání jedno z inhibitorů absence shlukování (Park, a další, 2013). 

Obrázek použitý v článku je na obrázku 9. 

Tohoto rozlišení je možné dosáhnout i při měření pomocí vysokorychlostního 

AFM (HS-AFM – high speed atomic force microscopy). V současné době je možné 

dosáhnout i frekvence přesahující deset snímků za vteřinu, která umožňuje 

zobrazovat pohyb a průběh konformačních změny jednotlivých molekul (Ando, 

2017). Zobrazování pohybu jednotlivých molekul v membráně je navíc možné 

realizovat i přímo na živé bakteriální buňce (Yamashita a další, 2012). 

 

Obrázek 9: Příklad užití AFM k prokázání vlivu přítomnosti citrátu a inhibitorů na 

aktivitu enzymu acetyl a jeho polymerizaci. Nahoře vlevo samotný enzym. Dole 

zleva enzym s citrátem samostatně, s jedním a druhým inhibitorem označenými (αβ) 

a (αβ)6. Upraveno z (Park a další, 2013) 

Mimo samotného zobrazování je možné pomocí AFM zkoumat i mechanické 

vlastnosti jednotlivých molekul, tato metoda se nazývá silová spektroskopie. Při 

měření dochází k napínání studovaného vzorku (molekuly) mezi hrotem 

a  podkladem, ke kterým je přichycena. Pomocí této metody byla například 



pozorována skoková 

(Rief a další, 1997). Znázorn ní této závislosti je na obrázku 

Obrázek 10: Znázornění závislosti síly na prodloužení u proteinu

dle z (Rief a další, 1997)

3.3 Buňky 

Zobrazování bun k jako takových není spíše 

mohou pohybovat, a také z

části cytoskeletu. Rozlišení snímk  je pak srovnate

Výhodnější je pak než pouhé zobrazování

kombinace s jinými metodami 

Pomocí AFM je možné měřit mechanické vlastnosti bun k (Young v modul, 

viskoelasticita, plasticit

v jednotlivých bodech bu ky 

metod, které umožňují tato měření provád t po celé ploše bu ky

a zároveň v časech v

které se odehrávají na této asové škále 

Mimo měření mechanických vlastností je také možné analogicky k

molekul měřit sílu přitažlivých sil. M žeme měřit síly mezi bu kami a konk

chemickými látkami použitými k

snímku. Příkladem může být měření síly interakce mezi membránovým proteinem 

(integrit) a jeho ligandem 

Další možností je p ichytit samotnou bu ku k

hrotu. To umožňuje měření adheze bu ky k
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 závislost síly na prodloužení u proteinu svalové tkán

Znázornění této závislosti je na obrázku 10. 

Znázornění závislosti síly na prodloužení u proteinu 

, 1997). 

Zobrazování buněk jako takových není spíše tak výhodné. Bu ky se jednak 

mohou pohybovat, a také z cytoplazmy jsou patrné spíše tuhé struktury, nap íklad 

ásti cytoskeletu. Rozlišení snímků je pak srovnatelné s optickou mikroskopií. 

než pouhé zobrazování studium dalších vlastností bu ky pop . 

jinými metodami (Casusoa a další, 2011). 

Pomocí AFM je možné měřit mechanické vlastnosti buněk (Young v modul, 

viskoelasticita, plasticita). Metoda je založená na měření silových k ivek 

jednotlivých bodech buňky (Wu a další, 1998). V posledních letech došlo k

umožňují tato měření provádět po celé ploše buňky

asech v řádu desítek sekund. To umožňuje provádět pozorování d , 

které se odehrávají na této časové škále (Cartagena-Rivera a další, 2015)

Mimo měření mechanických vlastností je také možné analogicky k

molekul měřit sílu přitažlivých sil. Můžeme měřit síly mezi buňkami a konk

chemickými látkami použitými k funcionalizaci hrotu a to opět v

snímku. P íkladem může být měření síly interakce mezi membránovým proteinem 

(integrit) a jeho ligandem (a další, 1999). 

Další možností je přichytit samotnou buňku k nosníku a používat ji na místo 

hrotu. To umož uje měření adheze buňky k podkladu nebo vzájemné adheze bun k. 

proteinu svalové tkáně – titinu 

 

 titinu. Upraveno 

výhodné. Buňky se jednak 

cytoplazmy jsou patrné spíše tuhé struktury, například 

optickou mikroskopií. 

studium dalších vlastností buňky popř. 

Pomocí AFM je možné měřit mechanické vlastnosti buněk (Youngův modul, 

Metoda je založená na měření silových křivek 

posledních letech došlo k rozvoji 

umož ují tato měření provád t po celé ploše buňky (desítky µm) 

uje provádět pozorování dějů, 

, 2015). 

Mimo měření mechanických vlastností je také možné analogicky k natahování 

molekul měřit sílu p itažlivých sil. M žeme měřit síly mezi buňkami a konkrétními 

hrotu a to opět v rozsahu celého 

snímku. P íkladem m že být měření síly interakce mezi membránovým proteinem 

íku a používat ji na místo 

podkladu nebo vzájemné adheze buněk. 
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Při měření adheze k více podkladům je dokonce možné na podklad nanášet více 

různých povrchů dostatečně malých a blízkých, takže je možné měření s jednou 

buňkou provést na více površích naráz (Daoa a další, 2013). Měření mezi buňkami 

může být prováděno i mezi různými druhy. K uchycení buňky může být použita 

i malá miska připevněná na konci nosníku (Kim a další, 2017). Existuje i snaha 

využít AFM v klinické praxi k diagnostice bakteriálních patogenů a jejich rezistence 

vůči antibiotikům (Aghayeea a další, 2013). 

3.4 Kombinace s jinými metodami 

AFM je možné kombinovat s různými optickými metodami. Může se jednat 

o fluorescenční mikroskopii, přičemž takováto kombinace umožňuje zkoumat 

zároveň chemické a mechanické změny na buňce (Hecht a další, 2012). Metoda 

nazvaná hrotem zesílená Ramanova spektroskopie (TERS – tip-enhanced Raman 

spectroscopy) je speciálním aplikací povrchem zesíleného Ramanova rozptylu 

(SERS – surface-enhanced Raman spectroscopy). Při této metodě je na hrot potažený 

kovem zaměřený laserový svazek, který slouží jako budící pro získání Ramanova 

spektra z bezprostředního okolí hrotu. Při pozorování vlákna DNA může být 

spektrum vytvářeno jen několika desítkami bází (z oblasti přibližně 20 nm), čímž by 

mohla být tato metoda po dalším vylepšení použita k sekvenaci (Bailo & Deckert, 

2008). Metoda taktéž umožňuje zjišťovat, jaká je sekundární strukturu proteinu 

a jaká rezidua aminokyselin se vyskytují na jeho povrchu (Kurouski a další, 2014). 
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4 Materiály a metody 

Na následujících řádcích popíšeme měření s naším přístrojem Alpha 300 od 

firmy WITec (Německo). V první části kapitoly projdeme přípravu přístroje 

k měření, a poté probereme nastavení koeficientů zpětné vazby. Záměrem této 

kapitoly je v obecnosti popsat postup pro nastavení měření AFM, tak aby mohl 

posloužit i dalším uživatelům. Podrobnosti o zobrazovaných vzorcích a konkrétních 

podmínkách pro jednotlivá měření uvedeme až v další kapitole. 

4.1 Popis přístroje 

Náš přístroj Alpha 300 je primárně určen pro konfokální Ramanovu 

mikroskopii, avšak mimo provádění těchto měření, je ještě vybaven moduly pro 

AFM, SNOM a TrueSurface® (pro optické mapování reliéfu povrchu studovaného 

vzorku), přičemž tyto metody se dají za jistých okolností vhodně kombinovat 

s Ramanovou spektroskopií. Fotografie celého přístroje a používaných nosníků jsou 

na obrázku 11 a detail na část se vzorkem a samotným mikroskopem je pak uvedena 

na obrázku 12. 

.  

Obrázek 11: Vlevo mikroskop WITec: 1 – věž Ramanova mikroskopu s různými 

doplňkovými moduly, 2 – revolverové objektivy s AFM hlavicí, 3 – vibračně 

stabilizační stolek. Vpravo držák nosníku: nahoře držák pro kontaktní mód, dole pro 

poklepový s připojovacím kabelem.  
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Obrázek 12: Detailní pohled na objektivovou část s AFM hlavicí a piezolektrickým 

stolkem s uchycením pro vzorky: 1 – objektiv mikroskopu, 2 – držák nosníku 

s nasazeným hrotem, 3 – podložní sklo uchycené na piezoelektrickém polohovacím 

stolku, 4 – kabel pro propojení ovládání AFM hlavice, 5 – propojovací port pro AFM 

nosník poklepového módu.  

4.2 Příprava přístroje před měřením 

Zde uvádíme stručný a praktický přehled nastavení přístroje – základní popis 

obrazovky ovládacího softwaru je uvedena na Obr. 11. V případě detailů nastavení je 

třeba prostudovat rozsáhlý a velmi podrobný návod k přístroji (WITec, 2015), který 

je pro opakované nastavování AFM poněkud nepraktický. 

1. Nejprve je třeba překontrolovat zapojení kabelu řídící elektroniky jednotky 

AFM na objektivové revolverové hlavici a případně jej zapojit (zabraňuje 

otáčení objektivů). Následně je třeba zapnout počítač k obsluze přístroje 

a spustit software Control Four (WITec) určený pro ovládání přístroje 

a vybereme v něm přednastavené ovládání konfigurace (Configuration/AFM 

AC nebo Contact). Dále je třeba zapnout diodový laser pro AFM a aktivní 
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vibračně izolační systém – stolek TS-150/140 LP (Table Stable) a nastavit 

kameru pro snímání v optickém poli mikroskopu. 

2. Poté můžeme umístit vzorek do držáku pod objektiv s AFM hlavicí. Zvolíme 

správný režim kamery optického mikroskopu (v našem případě objektiv Zeiss 

SPM 20×, N.A. 0,4) a nastavíme osvit vzorku (přibližně 0,2). Přední 

diafragmu na mikroskopu téměř zavřeme, zadní otevřeme přibližně na 

polovinu (dle osvitu a saturace snímku). 

3. Pomocí ovládání mikroskopu doostříme obraz studovaného vzorku v ose z 

(diafragma by měla mít typický mnohoúhelníkový tvar, před zaostřením na ni 

můžeme ještě vidět falešný obraz v aparatuře). Vybereme studovanou oblast 

vzorku pomocí nastavení Sample posittioning a následně vynulujeme z-

souřadnici (případně vynulujeme pro přehlednost i koordináty x a y), která 

bude sloužit jako referenční bod pro nastavení AFM. Pro nastavení hrotu 

zdvihneme objektivovou hlavici o 5–6 mm nad vzorek. 

4. Hrot s nosníkem umístíme pomocí magnetků kolmo na nosné rameno a to 

opatrně magneticky upneme do mikroskopu. (Pro AC mód je třeba zapojit 

kabel pro oscilaci nosníku na AFM hlavici.) Ručním pohybem hlavicí AFM 

umístíme nosník tak aby byl pozorovatelný v kameře. Spustíme v softwaru 

Adjusment který nás postupně provede následujícími kroky: 

5. Zaostříme obraz nosníku a umístíme jej do středu obrazu. Upravíme zadní 

diafragmou osvit tak, aby na nosníku byla patrná stopa laseru. Nosník 

umístíme tak, aby byla laserová stopa uprostřed hrany trojúhelníku, na jehož 

vrcholu je zespodu umístěn hrot. Příslušným nástrojem označíme polohu 

hrotu (osvědčilo se umístění tak, aby kružnice protínala hrot nosníku – 

v případě originálních hrotů od firmy WiTec). Nastavíme reflexy stopy laseru 

na čtyřdiodové pole co možná nejlépe na jeho střed pomocí nastavovacích 

šroubů T–B a L–R po straně AFM modulu mikroskopu.  

6. Dále postupujeme dle příslušného módu (sekvence nás stále povede). 

a. Kontaktní: N Zvolíme prahové hodnoty a PI-gain. Doporučené 

hodnoty jsou – napětí 0,5 V, P = 5, I = 5 (většinou se velmi dobře 

osvědčily pro počáteční nastavení).  

b. Oscilační:  
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i.  Zvolíme nastavení budící amplitudy (Driving Amp.) 

Doporučená hodnota je 0,05 až 0,1 V pro nosníky určené k AC 

módu (osvědčila se spíše spodní hodnota). 

ii. Sekvence provede automatické ladění frekvencí nosníku. 

Zobrazí se závislost amplitudy na frekvenci a dojte 

k automatickému nastavení frekvence pro maximální 

amplitudu. Pro měření v AC módu je ale vhodné zvolit 

frekvenci mírně nižší (Listen position/Multiple a vybrat 

dotekem na křivce vlevo od vrcholu závislosti). 

iii. Upravíme nastavení budící amplitudy tak, aby amplituda volné 

oscilace (Free cantilever oscilation amp.) byla mezi 2 a 3 V 

a nastavíme prahovou hodnotu (setpoint) 0,1 až 0,5 pod 

hodnotu volné amplitudy (software sám nabízí vhodné 

hodnoty). 

7. Sjedeme v ose z na 1–2 mm nad vzorek a v případě kontaktního módu znovu 

upravíme polohu svazku na fotodiodovém poli. 

8. Příslušným tlačítkem zahájíme sestup hrotu (po 2 mm se vždy sestup 

automaticky zastaví, pokud nedojde ke kontaktu se vzorkem). 

9. Nyní v záložce určené pro nastavení měření zvolíme rozměry studovaného 

pole, počet bodů na řádek, rychlost skenování. Vybereme oblast měření 

a můžeme dát pokyn k automatickému měření. (Typické nastavení je:čas na 

řádku 0,5–2 s, počet bodů na řádku 256–512. Volba přirozeně ovlivní čas 

potřebný ke snímání – typicky minuty až desítky minut). 

10. Po ukončení měření pomocí příslušného tlačítka oddálíme hrot od povrchu, 

zdvihneme objektivovou hlavici od vzorku, sejmeme držák s nosník a hrot 

uložíme. Přístroj můžeme následně vypnout. 



Obrázek 13: 1 – výběr módu a tla ítko pro spušt ní nebo zdvihnutí hrotu, 2 

ovládání mikroskopu v

vzorkem, nastavení zpětné vazby, nastavení 

mikroskopem, 5 – umíst ní 

4.3 Optimalizace 

Při měření s naším p ístrojem m žeme v

koeficienty PI zpětné vazby

vychýlení a pro oscila ní 

ovlivňuje čas na změření jedné ádky snímku

oblasti určuje rychlost pohybu hrotu

Při nastavování zp tné vazby je pot eba si uv domit následující. Pokud je 

zpětná vazba příliš slabá, hro

vzdálenosti od povrchu a za prudšími klesáními budou vznikat stíny. Naopak pokud 

je zpětná vazba příliš silná, bude docházet k

by pak signál vychýlení m l být prakticky ko

zpětné vazby jsou na 
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výběr módu a tlačítko pro spuštění nebo zdvihnutí hrotu, 2 

ovládání mikroskopu v ose z a pohyb s nosníkem, 3 – nastavení osv tlení, pohyb 

vzorkem, nastavení zpětné vazby, nastavení snímání, 4 – pohled optickým 

umístění laserového svazku na fotodiodové pole

Optimalizace zpětné vazby 

naším přístrojem můžeme v rámci kontaktního módu nastavovat 

zpětné vazby. Pro kontaktní mód pak ještě prahovou hodnotu pro 

vychýlení a pro oscilační mód velikost amplitudy a budící frekvenci.

as na změření jedné řádky snímku, který spolu s rozm ry zobrazované 

oblasti ur uje rychlost pohybu hrotu. 

i nastavování zpětné vazby je potřeba si uvědomit následující. Pokud je 

zp tná vazba příliš slabá, hrot nebude dostatečně rychle reagovat na zm nu 

vzdálenosti od povrchu a za prudšími klesáními budou vznikat stíny. Naopak pokud 

je zp tná vazba příliš silná, bude docházet k oscilacím hrotu. Při ideálním nastavení 

by pak signál vychýlení měl být prakticky konstantní. Varianty r zného

 obrázku 14. 

 

výb r módu a tla ítko pro spušt ní nebo zdvihnutí hrotu, 2 – 

nastavení osvětlení, pohyb 

pohled optickým 

ého svazku na fotodiodové pole. 

rámci kontaktního módu nastavovat 

. Pro kontaktní mód pak ješt  prahovou hodnotu pro 

y a budící frekvenci. Měření ještě 

rozměry zobrazované 

i nastavování zp tné vazby je pot eba si uv domit následující. Pokud je 

t nebude dostate  rychle reagovat na změnu 

vzdálenosti od povrchu a za prudšími klesáními budou vznikat stíny. Naopak pokud 

. Při ideálním nastavení 

nstantní. Varianty různého nastavení 



Obrázek 14: Znázornění 

vazby u AFM. Upraveno dle 

Reálné dopady na snímek je možné si prohlédnout na

probíhalo zleva doprava. 

zeslabování zpětné vazby zvyšuje vychýlení hrotu. V

jakýsi trojúhelník. Jeho pravá strana vznikla op tovným zesílením zp tné vazby. Je 

vidět, že hrana dále pokra uje, ale již nedochází k

druhém snímku je pak možné pozorovat, jak postupné zvyšování zp tné vazby 

přechází od poněkud slabší zp tné vazby p es optimální až po oscilaci

končící odskočením hrotu.

28 

Znázornění chování nosníku s hrotem při různých nastavení 

Upraveno dle (Eaton & West, 2010, str. 94). 

Reálné dopady na snímek je možné si prohlédnout na obrázku

probíhalo zleva doprava. Na první dvojici obrázků můžeme vid t, jak postupné 

zeslabování zp tné vazby zvyšuje vychýlení hrotu. V dolní části

jakýsi trojúhelník. Jeho pravá strana vznikla opětovným zesílením zp tné vazby. Je 

vid t, že hrana dále pokračuje, ale již nedochází k vzniku zdánlivého zvýšení.

druhém snímku je pak možné pozorovat, jak postupné zvyšování zp tné vazby 

echází od poněkud slabší zpětné vazby přes optimální až po oscilaci

kon ící odsko ením hrotu. 

 

i r zných nastavení síly zpětné 

obrázku 15. Řádkování 

Na první dvojici obrázk  m žeme vidět, jak postupné 

dolní části dokonce vznikl 

jakýsi trojúhelník. Jeho pravá strana vznikla op tovným zesílením zpětné vazby. Je 

vzniku zdánlivého zvýšení. Na 

druhém snímku je pak možné pozorovat, jak postupné zvyšování zpětné vazby 

echází od pon kud slabší zp tné vazby p es optimální až po oscilaci (jemný rastr) 



Obrázek 15: Chyby zp sobené

vychýlení, vpravo výškový profil. Horní dvojce 

zpětné vazby – postupn  je patrné

dolní dvojici pak dochází k postupnému zv

vychýlení vytrácí (jsme v ideálním stavu pro měření)

odskočí (nedokončený snímek

zlatých nanočástic, viz kapitola

4.4 Zpracování snímků

Soubory uchovávající data z

obrázky klasických přípon jako nap . JPG, PNG. B hem měření pomocí AFM jsou 

zaznamenávány hodnoty z

obrazové body mohou být navíc uchovávány s

formáty běžné. Ovládací 

(a tedy i přípony). Software dodávaný k

k obsluze přístroje a měření umož uje i otevírání a další zpracování naměřených dat. 

Mimo originálního softwaru výrobce 

např. volně šiřitelný program 

metrologickým institutem

než od výrobce ale hrozí riziko 
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Chyby způsobené špatně nastavenou zpětnou vazbou

vychýlení, vpravo výškový profil. Horní dvojce zobrazuje postupné zeslabování 

postupně je patrné, jak vystupují výraznější a výrazn jší 

ici pak dochází k postupnému zvětšování zpětné vazby –

(jsme v ideálním stavu pro měření), pak ale dojd

nedokončený snímek). Pro ukázku jsou zde použity naše AFM 

zlatých nano ástic, viz kapitola Příklady AFM měření a diskuze. 

Zpracování snímků 

Soubory uchovávající data z měření pomocí AFM zpravidla nejsou bitmapové 

klasických přípon jako např. JPG, PNG. Během měření pomocí AFM jsou 

zaznamenávány hodnoty z více kanálů (výška, vychýlení). Hodnoty pro jednotlivé 

mohou být navíc uchovávány s větší přesností než je pro klasické 

formáty b žné. Ovládací software přístrojů většinou využívá vlastní typy soubor

tedy i p ípony). Software dodávaný k přístroji pak zpravidla mimo rozhraní 

obsluze p ístroje a měření umožňuje i otevírání a další zpracování naměřených dat. 

Mimo originálního softwaru výrobce WITec je možné využívat i další software, 

nap . voln  ši itelný program Gwyddion (http://gwyddion.net/)

metrologickým institutem (Nečas & Klapetek, 2012). Při používání jiného softwaru 

než od výrobce ale hrozí riziko nekompatibility. (V našem p ípad  byla data 

 

špatn  nastavenou zp tnou vazbou AFM. Vlevo 

postupné zeslabování 

jak vystupují výrazn jší a výraznější stíny. Na 

– nejprve se 

, pak ale dojde k oscilaci a hrot 

naše AFM snímky 

ěření pomocí AFM zpravidla nejsou bitmapové 

klasických p ípon jako nap . JPG, PNG. B hem měření pomocí AFM jsou 

více kanál  (výška, vychýlení). Hodnoty pro jednotlivé 

tší p esností než je pro klasické 

vlastní typy souborů 

ístroji pak zpravidla mimo rozhraní 

obsluze p ístroje a měření umož uje i otevírání a další zpracování naměřených dat. 

je možné využívat i další software, 

(http://gwyddion.net/) vyvíjený Českým 

. P i používání jiného softwaru 

(V našem případě byla data 



zpracovávána v originálním softwaru k mikroskopu 

v Gwyddionu.) 

Soubor zpravidla obsahuje hlavi ku (

přístroji a nastavení měření

zejména jejich převod do skute ného měřítka (délky, hodnoty vychýlení, fázový 

posun atd.). Kvůli této form  uložení dat m že být tení hodnot p ímo ze souboru 

bez využití specializovaného softwaru 

Na následujících ádcích probereme základní úpravy provád né na získaných 

snímcích. Je ale důležité si uv domit, že jakákoliv úprava originálního snímku m že 

vést ke ztrátě informací a zp tné získání originálu nemusí být možné. Z

důvodu je žádoucí uchovávat originální nezm ný soubor a upravené snímky 

ukládat do nových soubor  stejného formátu nebo exportovat jako bitmapy.

4.4.1 Vyrovnávání
Povrch vzorku nemusí být ideáln  rovnob žný s rovinou, ve které piezoposuvy 

pohybují hrotem. Případn  nemu

Při zobrazování snímk  potom tyto rozdíly výšek zap ují menší výraznost 

studovaných struktur. Software zpravidla obsahuje celou adu nástroj  ke 

kompenzaci těchto nežádoucích posun . Vyrovnávání m že pr

jednotlivých řádků snímku nebo i v

používají zpravidla křivky nebo plo

Obrázek 16: Ukázka efektu vyrovnání snímku na ezu. Vlevo p vodní sníme

vpravo křivka po vyrovnání

obrázek 20 (z kapitoly P íklady AFM měření a diskuze)

Při vyrovnávání na úrovni jednotlivých ádk , m že být využito nap íkl

odečtení polynomu příslušného stupn  proloženého pro každou ádku zvláš  nebo 

nalezení charakteristické výšky ádky (pr r, medián) a srovnání t chto výšek. P i 
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zpracovávána v originálním softwaru k mikroskopu ProjectFour

Soubor zpravidla obsahuje hlavičku (header) s informacemi o použitém 

nastavení měření, též informace pro čtení naměřených hodnot samotných, 

zejména jejich převod do skutečného měřítka (délky, hodnoty vychýlení, fázový 

posun atd.). Kv li této formě uložení dat může být čtení hodnot p ímo ze souboru 

bez využití specializovaného softwaru velmi obtížné (Eaton & West

Na následujících řádcích probereme základní úpravy provád né na získaných 

snímcích. Je ale důležité si uvědomit, že jakákoliv úprava originálního snímku m že 

vést ke ztrát  informací a zpětné získání originálu nemusí být možné. Z

žádoucí uchovávat originální nezměněný soubor a upravené snímky 

ukládat do nových souborů stejného formátu nebo exportovat jako bitmapy.

Vyrovnávání 
Povrch vzorku nemusí být ideálně rovnoběžný s rovinou, ve které piezoposuvy 

pohybují hrotem. Případně nemusí být použitý podklad pod vzorkem ideáln  rovný. 

i zobrazování snímků potom tyto rozdíly výšek zapříčiňují menší výraznost 

studovaných struktur. Software zpravidla obsahuje celou řadu nástroj  ke 

kompenzaci t chto nežádoucích posunů. Vyrovnávání může pr

jednotlivých ádků snímku nebo i v rámci snímku celého. K

používají zpravidla křivky nebo plochy od prvního do třetího řádu.

Ukázka efektu vyrovnání snímku na řezu. Vlevo původní sníme

vpravo k ivka po vyrovnání Pro ilustraci použity AFM snímky nano ástic zlata, viz 

(z kapitoly Příklady AFM měření a diskuze) 

i vyrovnávání na úrovni jednotlivých řádků, může být využito nap íkl

ode tení polynomu příslušného stupně proloženého pro každou řádku zvláš  nebo 

nalezení charakteristické výšky řádky (průměr, medián) a srovnání t chto výšek. P i 

ProjectFour (WITec) a 

informacemi o použitém 

ených hodnot samotných, 

zejména jejich p evod do skute ného měřítka (délky, hodnoty vychýlení, fázový 

posun atd.). Kv li této form  uložení dat m že být tení hodnot přímo ze souboru 

West, str. 105–106). 

Na následujících ádcích probereme základní úpravy prováděné na získaných 

snímcích. Je ale d ležité si uv domit, že jakákoliv úprava originálního snímku může 

vést ke ztrát  informací a zp tné získání originálu nemusí být možné. Z tohoto 

žádoucí uchovávat originální nezm ný soubor a upravené snímky 

ukládat do nových soubor  stejného formátu nebo exportovat jako bitmapy. 

Povrch vzorku nemusí být ideáln  rovnob žný s rovinou, ve které piezoposuvy 

sí být použitý podklad pod vzorkem ideálně rovný. 

i zobrazování snímk  potom tyto rozdíly výšek zap č ňují menší výraznost 

studovaných struktur. Software zpravidla obsahuje celou řadu nástrojů ke 

kompenzaci t chto nežádoucích posun . Vyrovnávání m že probíhat na úrovni 

rámci snímku celého. K vyrovnávání se 

chy od prvního do t etího řádu. 

 

Ukázka efektu vyrovnání snímku na ezu. Vlevo původní snímek, 

Pro ilustraci použity AFM snímky nanočástic zlata, viz 

i vyrovnávání na úrovni jednotlivých ádk , m že být využito například 

ode tení polynomu p íslušného stupn  proloženého pro každou řádku zvlášť nebo 

nalezení charakteristické výšky ádky (pr r, medián) a srovnání těchto výšek. Při 



práci na úrovni snímku pak software od celého snímku ode te plochu proloženou 

příslušným polynomem. Zvláštní je pak postup, kdy uživatel vybere t i body 

podkladu a od snímku je následn  ode tena rovina, která je spojuje

str. 105–107). Příklad efektu vyrovnání m žeme vid t na

4.4.2 Filtrování a 
Získaný snímek m že být zatížený hrubými chybami (nap . do asné odsko ení 

hrotu) nebo šumem. Software pro zpracování m že poskytovat nástroje k

chybných bodů nebo jejich skupin. Chyby lze odstra ovat manuáln , p ípadn

i pomocí algoritmu h

nahrazeny například pr rem okolních hodnot.

K odstranění šumu lze pak využít filtr  využívajících Fourierovy transformace, 

průměrování s okolními body nebo konvoluce s

metody je ale zřejmé, že aplikací filtr  m že dojít ke ztrát  informace o jemn jších 

strukturách (Eaton &

možné vidět na obrázku

Obrázek 17: Efekt prů rování s

snímek, vpravo po filtrování. 

obrázek 20 (z kapitoly

4.4.3 Barvy a prezentace AFM dat
Lidské oko je schopné rozeznat jen omezené rozdíly v

Lineární rozdělení odstín  jedné barvy v

u vzorků s většími výškovými rozdíly ideální. Malé rozdíly výšky na pozo

strukturách odpovídající pouze malým zm nám výšky by nebyly prakticky 

rozpoznatelné. Existuje n kolik základních možností jak se s

vypořádat, navíc je možné p ístupy kombinovat.
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práci na úrovni snímku pak software od celého snímku odečte plochu proloženou 

lynomem. Zvláštní je pak postup, kdy uživatel vybere t i body 

podkladu a od snímku je následně odečtena rovina, která je spojuje

. P íklad efektu vyrovnání můžeme vidět na obrázku 

Filtrování a chyby 
Získaný snímek může být zatížený hrubými chybami (např. do asné odsko ení 

hrotu) nebo šumem. Software pro zpracování může poskytovat nástroje k

chybných bod  nebo jejich skupin. Chyby lze odstraňovat manuáln , p ípadn

pomocí algoritmu hledajícího velké nespojitosti. Tyto body pak mohou být 

nahrazeny nap íklad průměrem okolních hodnot. 

odstran ní šumu lze pak využít filtrů využívajících Fourierovy transformace, 

okolními body nebo konvoluce s Gaussovou funkcí. Z

tody je ale z ejmé, že aplikací filtrů může dojít ke ztrátě informace o jemn jších 

& West, stránky 108-110). Příklad efektu vyhlazení snímku je 

obrázku 17. 

Efekt průměrování s několika sousedními body. Vlevo nefiltrovaný 

snímek, vpravo po filtrování. Pro ilustraci použity AFM snímky nano ástic zlata, viz 

(z kapitoly Příklady AFM měření a diskuze) 

Barvy a prezentace AFM dat 
Lidské oko je schopné rozeznat jen omezené rozdíly v jasu jednotlivých barev. 

Lineární rozd lení odstínů jedné barvy v celém rozsahu výšek vzorku nemusí být 

tšími výškovými rozdíly ideální. Malé rozdíly výšky na pozo

strukturách odpovídající pouze malým změnám výšky by nebyly prakticky 

rozpoznatelné. Existuje několik základních možností jak se s

vypo ádat, navíc je možné přístupy kombinovat. 

práci na úrovni snímku pak software od celého snímku odečte plochu proloženou 

lynomem. Zvláštní je pak postup, kdy uživatel vybere tři body 

podkladu a od snímku je následn  ode tena rovina, která je spojuje (Eaton & West, 

 16. 

Získaný snímek m že být zatížený hrubými chybami (např. dočasné odskočení 

hrotu) nebo šumem. Software pro zpracování m že poskytovat nástroje k odstranění 

chybných bod  nebo jejich skupin. Chyby lze odstra ovat manuálně, případně 

ledajícího velké nespojitosti. Tyto body pak mohou být 

odstran ní šumu lze pak využít filtr  využívajících Fourierovy transformace, 

Gaussovou funkcí. Z principu 

tody je ale z ejmé, že aplikací filtr  m že dojít ke ztrát  informace o jemnějších 

. P íklad efektu vyhlazení snímku je 

 

kolika sousedními body. Vlevo nefiltrovaný 

ky nanočástic zlata, viz 

jasu jednotlivých barev. 

celém rozsahu výšek vzorku nemusí být 

tšími výškovými rozdíly ideální. Malé rozdíly výšky na pozorovaných 

strukturách odpovídající pouze malým zm nám výšky by nebyly prakticky 

rozpoznatelné. Existuje n kolik základních možností jak se s tímto problémem 



Jednou z možností je využití histogramu. O íznutím kr

může odpovídat například nezajímavému podkladu, vyhradíme v tší množství 

barevné škály pro rozsah výšek, ve kterém se nachází pozorované struktury. Barvy 

také nemusí být přiřazovány lineárn . Nevýhodou nelineárního p azení je ale 

obtížnější orientace v

Obrázek 18: Srovnání jednotlivých zp sob  prezentace. Vlevo naho e znázorn ní 

výšek odstínem barvy. Vpravo naho e snímek vytvo ený stínováním. Dole pak 

trojrozměrné znázornění s

zlata, viz obrázek 20 

Další možností je pak p idání více barev do barevné škály. P i použití mnoha 

barev v jednom snímku m že ale 

Na závěr je pak pot eba zvolit vhodné zobrazení pro výsledný snímek. 

Zobrazení mapy výšek nemusí být nejvhodn jší zp sob zobrazení získaného snímku, 

protože je obtížnější si z

využití stínování (shading
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z možností je využití histogramu. Oříznutím kraje histogramu, který 

že odpovídat například nezajímavému podkladu, vyhradíme v tší množství 

pro rozsah výšek, ve kterém se nachází pozorované struktury. Barvy 

také nemusí být přiřazovány lineárně. Nevýhodou nelineárního p azení je ale 

tížn jší orientace v měřítku. 

: Srovnání jednotlivých způsobů prezentace. Vlevo naho e znázorn ní 

výšek odstínem barvy. Vpravo nahoře snímek vytvořený stínováním. Dole pak 

trojrozm rné znázornění s nasvícením. Pro ilustraci použity AFM snímky nano ástic 

 (z kapitoly Příklady AFM měření a diskuze) 

Další možností je pak přidání více barev do barevné škály. P i použití mnoha 

jednom snímku může ale dojít velmi snadno k nepřehlednosti.

Na záv r je pak potřeba zvolit vhodné zobrazení pro výsledný snímek. 

Zobrazení mapy výšek nemusí být nejvhodnější způsob zobrazení získaného snímku, 

protože je obtížnější si z něj vytvořit představu o tvaru povrchu. Prv

shading), které představuje osvícení povrchu zdrojem sv tla 

aje histogramu, který 

že odpovídat nap íklad nezajímavému podkladu, vyhradíme větší množství 

pro rozsah výšek, ve kterém se nachází pozorované struktury. Barvy 

také nemusí být p azovány lineárn . Nevýhodou nelineárního přiřazení je ale 

 

: Srovnání jednotlivých zp sob  prezentace. Vlevo nahoře znázornění 

výšek odstínem barvy. Vpravo naho e snímek vytvo ený stínováním. Dole pak 

traci použity AFM snímky nanočástic 

 

Další možností je pak p idání více barev do barevné škály. Při použití mnoha 

nep ehlednosti. 

Na záv r je pak pot eba zvolit vhodné zobrazení pro výsledný snímek. 

Zobrazení mapy výšek nemusí být nejvhodn jší zp sob zobrazení získaného snímku, 

j vytvo it p edstavu o tvaru povrchu. První možností je 

), které p edstavuje osvícení povrchu zdrojem světla 
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z určitého směru. Obdobných výsledků lze dosáhnout i pomocí gradientů. 

Nevýhodou tohoto přístupu je ztráta informace o rozměrech. Druhou možností je pak 

pohled na 3D model z vhodného úhlu (Eaton & West, 2010, str. 110–114). Příklady 

jednoho snímku zpracovaného všemi třemi popsanými postupy je na obrázku 18. 

4.5 Příprava vzorků a funkcionalizace povrchů 

Nyní popíšeme chemické látky a postupy přípravy vzorků, které jsme využívali 

při měření. Pokud není uvedeno jinak, všechny použité chemikálie jsou kvality p. a. 

Jako podložní substrát byla používána slída v kvalitě V1 od firmy Electron 

Microscopy Science ve tvaru čtverce s rozměry 15 mm a tloušťkou 0,15–0,21 mm. 

Odtrhávána byla pomocí oboustranné lepicí pásky a poté přilepena na podložní 

sklíčko. 

4.5.1 Lysozym 
Používali jsme se lysozym z vaječného bílku (Fluka, kat. č. 62971) o relativní 

molekulové hmotnosti 14 600. Na základě publikovaných výsledků v článku 

(Arnaudov a další, 2005) jsme nechali růst fibrily za mírně změněných podmínek. 

Roztok lysozymu o koncentrace 20 mg/ml v 0,1 mol HCl byl ponechán 4,5 dne 

v klidu při pokojové teplotě. Následně byl umístěn do termomixéru od firmy 

Eppendorf do teploty 60 °C bez třepání. Vzorky pro měření byly odebírány po 4 h, 

24 h, 48 h a 72 h. Následně byl odebraný roztok naředěn deionizovanou vodou na 

koncentraci 0,01 mg/ml. Na slídu bylo naneseno 200 µl roztoku a ponecháno 

20 minut. Poté byla přebytečná kapalina odsáta a vzorek vysušen na plotýnce 

s teplotou 60 °C. Měření probíhalo v částech, kde nedosychaly malé kapičky. 

Pro pokusy se zobrazením samotného lysozymu byly vzorky připravovány 

podle (Czajkowsky a další, 2003). Na slídu jsme nanášeli 10 µl 7,5 µmol roztoku 

lysozymu v 35 mmol KCl a 1 mmol HEPES o pH 7,7a poté nechali přirozeně 

vyschnout nebo jsme povrch vysoušeli suchým vzduchem. Následně byly vzorky 

měřeny nebo ještě opláchnuty destilovanou vodou a znovu před měřením přirozeně 

vyschnuty na vzduchu. 

4.5.2 Thyreoglobulin 
Používali jsme hovězí protein ze štítné žlázy – thyreoglubulin (Sigma-Aldrich, 

kat. č. T1001) o relativní molekulové hmotnosti 670 000. Připravili jsme zásobní 

roztok 1 mg/ml v deionizované vodě. Pro zobrazení samotného thyreoglobulinu jsme 
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zásobní roztok dále ředili v poměru 1:100 a 1:150, poté nanesli na slídu 10 µl 

roztoku a ponechali přirozeně vyschnout. 

Dále byl zásobní roztok po 24 hodin ponechán při pokojové teplotě. Během 

této doby došlo k částečnému vysrážení proteinu, roztok se zakalil a na dně byl 

usazený precipitát. Ze zbylé frakce bylo naneseno 10 µl na slídu. 

Druhý způsob přípravy pro zobrazení samotného tyreoglobulinu. Zásobní 

roztok byl 1 mg/ml, z něj byl odebrán roztok pro měření a ten byl naředěn 

deionizovanou vodou na koncentraci 0,01 mg/ml. Na slídu bylo naneseno 200 µl 

roztoku a ponecháno 20 minut. Poté byla přebytečná kapalina odsáta a vzorek 

vysušen na plotýnce s teplotou 60 °C. Měření probíhalo v částech, kde nedosychaly 

malé kapičky. 

4.5.3 γ-globulin 

Používali jsme protein z hovězí krve – γ-globulin (Sigma-Aldrich, kat. 

č. G5009) o  relativní molekulové hmotnost 150 000. Zásobní roztok byl 1 mg/ml, 

z něj byl odebrán roztok pro měření a ten byl naředěn deionizovanou vodou na 

koncentraci 0,01 mg/ml. Na slídu bylo naneseno 200 µl roztoku a ponecháno 

20 minut. Poté byla přebytečná kapalina odsáta a vzorek vysušen na plotýnce 

s teplotou 60 °C. Měření probíhalo v částech, kde nedosychaly malé kapičky. 

4.5.4 DNA 
Používali jsme vektor připravený v laboratoři o délce 4220 bp. DNA jsme se 

pokoušeli na slídu adsorbovat dvěma způsoby s mírnou úpravou dle článku (Liu 

a další, 2005). V prvním případě jsme na slídu nanesli 10 µl roztoku 5 mmol MgCl2. 

Po 10 minutách jsme nanesli 10 µl roztoku s  DNA o koncentraci 1 µg/ml s 5 mmol 

MgCl2. Poté byl vzorek ponechán přirozeně vyschnout nebo byl vysušen suchým 

vzduchem. Při druhém postupu jsme na slídu nanesli 5 µl APTESu ředěného vodou 

1:100 a nechali vyschnout. Následně jsme nanesli 10 µl stejného roztoku DNA jako 

v prvním případě. 
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5 Příklady AFM měření a jejich diskuse 

V této kapitole projde jednotlivá měření na různých typech vzorků. Cílem 

těchto experimentů nebylo detailní studium konkrétních vzorků, ale spíše ověření 

technických možností a limitů daného typu AFM a nalezení vhodných parametrů pro 

měření vzorků různých typů. Výsledky měření proto diskutujeme především z těchto 

hledisek.  

Hodnoty nastavení parametrů měření budeme pro zpřehlednění pro kontaktní 

mód udávat ve tvaru (prahová hodnota – setpoint; P; I; čas na řádku), pro oscilační 

mód pak vypustíme prahovou hodnotu, protože je volena přístrojem. Hodnoty PI 

koeficientů se oproti uvedeným hodnotám během měření daného snímku mohly 

měnit nejvýše o jedna. (Vzhledem k určité empirické povaze těchto nastavení 

a přehlednosti ale konkrétní hodnoty pro jednotlivé části snímku neuvádíme.) 

Hodnoty mohou posloužit jako doporučení pro počáteční nastavení pro podobné 

vzorky, nicméně je třeba jejich hodnoty korigovat pro konkrétní charakter vzorku. 

5.1 Nanočástice zlata 

Pro základní ověření možností přístroje a základního zvládnutí metody AFM 

jsme započali se zobrazováním referenčních nanočástic zlata, připravených metodou 

koloidální litografie, přichycené ke skleněnému povrchu. Jednalo se o vzorky 

vytvořené v rámci práce (Peksa a další, 2016), kde tyto substráty sloužily pro SERS 

měření a po použití nám byly laskavě poskytnuty autory práce. Původní snímky, 

pořízené ihned po přípravě substrátů pomocí AFM, jsou uvedené na obrázku 19. Je 

patrné, že původní výška nanodisků nad povrchem byla ca. 55 nm a jejich šířka 

přibližně 200 nm. V případě nanodiskových dimerů byla výška ~25–30 nm a šířka 

~75 nm s mezerou ~30 nm. Je však třeba vzít v potaz, že substráty byly po dobu 

několika let uloženy v nevhodném prostředí a také s nimi nebylo zacházeno při 

SERS měřeních „vlídně“, je proto vysoce pravděpodobné, že mohlo dojít k jejich 

poškození třením o podklad. 

AFM měření probíhalo pomocí kontaktního módu s hrotem 0,2 N/m, 14 kHz 

(WITec). Nastavení zpětné vazby jsme během měření měnili. Začínali jsme na 

doporučených hodnotách pro přístroj (0,5 V; 5; 5; 2 s) a nejvýše bylo měřeno při 

(0,5 V; 9; 9; 2 s). Obrázky z těchto měření byly již dříve použity pro ilustraci 

nastavení zpětné vazby (obrázek 15, pro ilustraci stínů byla zpětná vazba znatelně 



snížena). AFM snímky 

2016) jsou uvedeny na 

Obrázek 19: AFM snímky nano ástic zlata na sklen ném podkladu. (A) nanodisky, 

(C) dimery nanodisků. P evzato z (Peksa a další, 2016)

Ze znázornění řez  je patrné, že pozorované struktury jsou co do výšky menší 

než na původních snímcích

Šířka je však srovnatelná

a 60 nm pro dimery. Povrch se u našich snímk  zdá lenit jší. Mezery mezi dimery 

se na původních snímcích zdají velmi dob e rozlišitelné

více slévají (~25 nm)

jednak roztékáním zlatých nano ástic

jako pravděpodobné s ohledem na vyšší po et pozorovaných ne istot na volném 

povrchu vzorku. Zúžení mezery v dimerech však m že být zp sobeno 

hrotu, který by byl v tomto p ípad  tup jší

což vede k pozorování m ích 

str. 121–122)  
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nímky zpracované srovnatelně jako v původní práci (Peksa 

jsou uvedeny na obrázku 20 (cf. obrázek 19). 

M snímky nanočástic zlata na skleněném podkladu. (A) nanodisky, 

(C) dimery nanodisků. Převzato z (Peksa a další, 2016) 

řezů je patrné, že pozorované struktury jsou co do výšky menší 

než na p vodních snímcích (ca. 20 nm pro nanodisky, 13 nm pro dimery nanodisk

srovnatelná, přesto poněkud menší – přibližně 150

. Povrch se u našich snímků zdá členitější. Mezery mezi dimery 

se na p vodních snímcích zdají velmi dobře rozlišitelné, zatímco v našem 

nm). Celkové zmenšení pozorovaných struktur m že být dáno 

roztékáním zlatých nanočástic a i mechanickým opotřebením

jako pravd podobné s ohledem na vyšší počet pozorovaných ne istot na volném 

Zúžení mezery v dimerech však může být způsobeno 

hrotu, který by byl v tomto případě tupější než užitý v práci (Peksa 

což vede k pozorování mělčích a užších prohlubní v površích 

v p vodní práci (Peksa a další., 

 

M snímky nano ástic zlata na sklen ném podkladu. (A) nanodisky, 

ez  je patrné, že pozorované struktury jsou co do výšky menší 

o dimery nanodisků). 

ibližn  150 nm pro nanodisky 

. Povrch se u našich snímk  zdá lenit jší. Mezery mezi dimery 

, zatímco v našem případě se 

Celkové zmenšení pozorovaných struktur může být dáno 

i mechanickým opotřebením, které se jeví 

jako pravd podobné s ohledem na vyšší po et pozorovaných nečistot na volném 

Zúžení mezery v dimerech však m že být způsobeno též parametry 

práci (Peksa a další, 2016), 

v površích (Eaton & West, 



Obrázek 20: Snímky nano ástic zlata na sklen ném podkladu měřené pomocí AFM 

WITec – nahoře nanodisky, dole dimery nanodisk . Vlevo jsou uvedeny typické ezy 

jednotlivými nanočásticemi

5.2 Podložní substráty

Abychom charakterizovali základní užíva

v kontaktním módu s hrotem 0,2 N/m, 14 kHz (WITec) 

krycího skla a slídy. Zobrazovali jsme povrch o rozm rech p ibližn

(pomocí optického mikroskopu jsme pro měření zvolili oblasti, na kterých 

patrné nečistoty). Použité nastavení kontaktního módu bylo (0,5

Snímky (viz obr. 21) 

roviny. Nebyly použity metody využívající polynom , aby nedoš

případných křivostí povrchu.

Na krycím skle se vyskytují nerovnosti v

nanometrů na šířku. V

dosahující 12 nm by mohl být zp soben i odskokem hrotu,

ponechán. Většina povrchu podložního skla se pak pohybuje v

2 nm (pološířka v histogramu). Na krycím skle se výrazné nerovnosti jako na 

podložním neobjevují a p evažující pološí ka je p ibližn  0,6
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Snímky nanočástic zlata na skleněném podkladu měřené pomocí AFM 

naho e nanodisky, dole dimery nanodisků. Vlevo jsou uvedeny typické ezy 

jednotlivými nanočásticemi. 

substráty 

Abychom charakterizovali základní užívané substráty v AFM, měřili jsme 

s hrotem 0,2 N/m, 14 kHz (WITec) povrchy podložního skla

krycího skla a slídy. Zobrazovali jsme povrch o rozměrech p ibližn

(pomocí optického mikroskopu jsme pro měření zvolili oblasti, na kterých 

Použité nastavení kontaktního módu bylo (0,5

) byly zpracovány pouze pomocí zarovnání řádk

Nebyly použity metody využívající polynomů, aby nedoš

ípadných k ivostí povrchu. 

Na krycím skle se vyskytují nerovnosti v řádu nanometrů na výšku a stovek 

nanometr  na šířku. V principu by se mohlo jednat i o nečistoty. Nejvyšší výstupek 

nm by mohl být způsoben i odskokem hrotu, nicmén  byl ve snímku 

ponechán. V tšina povrchu podložního skla se pak pohybuje v

histogramu). Na krycím skle se výrazné nerovnosti jako na 

podložním neobjevují a převažující pološířka je přibližně 0,6 nm. 

 

Snímky nano ástic zlata na sklen ném podkladu měřené pomocí AFM 

naho e nanodisky, dole dimery nanodisk . Vlevo jsou uvedeny typické řezy 

né substráty v AFM, měřili jsme 

povrchy podložního skla, 

krycího skla a slídy. Zobrazovali jsme povrch o rozm rech přibližně 5×2 µm 

(pomocí optického mikroskopu jsme pro měření zvolili oblasti, na kterých nebyly 

Použité nastavení kontaktního módu bylo (0,5 V; 3; 3; 2 s). 

byly zpracovány pouze pomocí zarovnání řádků a odečtením 

Nebyly použity metody využívající polynom , aby nedošlo ke srovnání 

ádu nanometrů na výšku a stovek 

principu by se mohlo jednat i o ne istoty. Nejvyšší výstupek 

nicméně byl ve snímku 

ponechán. V tšina povrchu podložního skla se pak pohybuje v rozsahu lehce pod 

histogramu). Na krycím skle se výrazné nerovnosti jako na 

 



Obrázek 21: AFM nímky 

zobrazení (vpravo), shora

Je otázka, do jaké míry jsou nerovnosti skute né a do jaké míry jde o p ípadné 

oscilace či šum samo

shodném nastavení velmi hladký povrch bez náznaku oscilací, což nasv uje tomu, 

že by se mohlo jednat o skute né nerovnosti.

jednotlivé monovrstvy. 

zpracování snímku se 

a v kombinaci se špatn  zvoleným zp sobem zarovnání ádk  se povrch jeví jako 

velmi hrubý (viz obrázek

Na obrázku 23

měření. Domníváme se, že by se mohlo jednat 

slídy a manipulace s

vzorek tak, že slída byla na podložním sklí ku a tedy i p i měření oto ena o 90°. 

Opravdu došlo i k 

k otočení o 90°, lze vysv tlit tak, že se jednalo o r zné vzorky a vady ani v

jednoho vzorku nebyly vždy rovnob žn  orientované. 

že se jedná i o artefakt vznikající na základ  nevhodného nastavení parametr  měření 

v kombinaci s nedokonalostmi povrchu. 
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AFM nímky podložních materiálů v intenzitním prům tu (vlevo) a 3D 

zobrazení (vpravo), shora podložní sklo, krycí sklíčko, slída. 

do jaké míry jsou nerovnosti skutečné a do jaké míry jde o p ípadné 

i šum samotného AFM. Měření na slídě však dokázalo zobrazit p i 

shodném nastavení velmi hladký povrch bez náznaku oscilací, což nasv uje tomu, 

že by se mohlo jednat o skutečné nerovnosti. Na snímku slídy jsou velmi dob e vid t 

jednotlivé monovrstvy. Rozsah výšek pro jednu monovrstvu je pod 0,

zpracování snímku se však lze dopustit chyby, kdy od snímku ode teme rovinu 

kombinaci se špatně zvoleným způsobem zarovnání řádků se povrch jeví jako 

obrázek 22). 

23 vidíme vady povrchu slídy, které jsme pozorovali b hem 

ěření. Domníváme se, že by se mohlo jednat o praskliny vzniklé b hem odtrhávání 

manipulace s ní. Abychom tuto domněnku podložili, připravili jsme jed

vzorek tak, že slída byla na podložním sklíčku a tedy i při měření oto ena o 90°. 

 otočení pozorovaných struktur. To, že dle snímk  nedošlo 

oto ení o 90°, lze vysvětlit tak, že se jednalo o různé vzorky a vady ani v

ku nebyly vždy rovnoběžně orientované. Stále však nem žeme vylou it

že se jedná i o artefakt vznikající na základě nevhodného nastavení parametr  měření 

nedokonalostmi povrchu. Měření v oblastech s členitým povrchem 

 

v intenzitním průmětu (vlevo) a 3D 

do jaké míry jsou nerovnosti skute né a do jaké míry jde o případné 

dokázalo zobrazit při 

shodném nastavení velmi hladký povrch bez náznaku oscilací, což nasvědčuje tomu, 

Na snímku slídy jsou velmi dobře vidět 

monovrstvu je pod 0,4 nm. Při 

kdy od snímku odečteme rovinu 

kombinaci se špatn  zvoleným zp sobem zarovnání ádků se povrch jeví jako 

vidíme vady povrchu slídy, které jsme pozorovali během 

praskliny vzniklé během odtrhávání 

ní. Abychom tuto domn nku podložili, připravili jsme jeden 

vzorek tak, že slída byla na podložním sklí ku a tedy i p i měření otočena o 90°. 

oto ení pozorovaných struktur. To, že dle snímků nedošlo 

oto ení o 90°, lze vysv tlit tak, že se jednalo o r zné vzorky a vady ani v rámci 

Stále však nemůžeme vyloučit, 

že se jedná i o artefakt vznikající na základ  nevhodného nastavení parametrů měření 

členitým povrchem 
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jsou problematická, protože členitost může zapříčinit odskok hrotu, ostatně měření 

snímku v pravé části obrázku 23 skončilo odskočením hrotu. 

 

Obrázek 22: Špatně zpracovaný AFM snímek slídy – po odečtení nevhodné roviny. 

 

Obrázek 23: AFM snímek srovnání prasklin na slídě. Vlevo nalepení běžným 

způsobem, vpravo otočení o 90°. 

5.3 Krvinky 

Jako první, relativně velký, biologický objekt jsme zvolili červené krvinky 

(erytrocyty). Jedná se o vzorek, který se často využívá pro ukázkové snímky, 

pravděpodobně díky své snadné dostupnosti a charakteristickému tvaru. (Kapku krve 

laskavě, zcela dobrovolně, poskytla konzultantka.) Krev byla v tenké vrstvě nanesena 

na podložní sklíčko a ponechána k vyschnutí. Poté byly optickým mikroskopem 

nalezeny oblasti s menší hustotou krevních buněk, tak aby mohly být pozorovány 

jednotlivě. Na podložním skle byla nejprve kontaktním módem zobrazena větší 

oblast, která byla vybrána pomocí optického mikroskopu. Následně byly vybírány 

jednotlivé buňky a jejich skupiny a ty byly zobrazovány nejprve pomocí kontaktního 

módu a poté pomocí poklepového. Na krycím sklíčku byl nasnímán přehledový 



snímek a detaily vytvo eny pouze 

již jen detailnější snímky 

Pro kontaktní mód jsme p

14 kHz (WITec), pro detaily byl as zkracován 

bylo používáno nastavení (5; 4; 2

byl opět čas zkracován. Budící frekvence oscila ního módu byla nastavena p ibližn

200 Hz pod experimentáln

Obrázek 24: AFM snímky 

snímek studované oblasti 

zobrazena skupina krvinek, v levém sloupci pak trojice samostatných krvinek 

(v intenzitním plošném pr tu i v 3D zobrazení). Jako detail jednotlivé krvinky pak 

byla studována prostřední z

kontaktním módem, vpravo dole pak poklepovým módem.
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snímek a detaily vytvořeny pouze poklepovým módem, na slídě jsme poté zobrazili 

í snímky poklepovým módem. 

Pro kontaktní mód jsme použili nastavení (0,5 V; 5; 5; 2 s)

, pro detaily byl čas zkracován až na 1 s. Pro poklepový

bylo používáno nastavení (5; 4; 2 s) s hrotem 2,8 N/m, 75 kHz (WITec) 

byl op t as zkracován. Budící frekvence oscilačního módu byla nastavena p ibližn

experimentálně určenou vlastní frekvenci hrotu (ca. 73

nímky získané na podložním sklíčku. Vlevo n

studované oblasti z optického mikroskopu. V horním řádku je pomocí AFM 

zobrazena skupina krvinek, v levém sloupci pak trojice samostatných krvinek 

intenzitním plošném průmětu i v 3D zobrazení). Jako detail jednotlivé krvinky pak 

prostřední z nich. AFM snímek vpravo uprostřed byl po ízen 

kontaktním módem, vpravo dole pak poklepovým módem. 

módem, na slídě jsme poté zobrazili 

) s hrotem 0,2 N/m, 

poklepový AFM  mód 

kHz (WITec) – pro detaily 

byl op t as zkracován. Budící frekvence oscila ního módu byla nastavena přibližně 

73 kHz). 

 

Vlevo nahoře se nachází 

. V horním řádku je pomocí AFM 

zobrazena skupina krvinek, v levém sloupci pak trojice samostatných krvinek 

intenzitním plošném pr tu i v 3D zobrazení). Jako detail jednotlivé krvinky pak 

nich. AFM snímek vpravo uprostřed byl pořízen 



Obrázek 25: AFM snímky 

Horní snímky představují 

– dvojice krvinek a samostatná bu ka 

Na podložních materiálech

mikroskopu patrné rozhraní, mezi místy 

materiálu. Lze tedy p edpokládat, že ne

pokrývající vzorek. Při měření jednotlivých bun k byly rozdíly mezi kontaktním 

a poklepovým módem 

u sebe (kontaktní mód) m l p ístroj v

s ohledem na relativní skok ve výšce vzorku

poklepovým módem byl

vyžadoval opravu řady odskok  a chyb

vypořádal lépe, může to ale být dáno i rozm ry zobrazené oblasti.

Pozorované buňky mají 

obr 24 a 25). To je o

Průměrné hodnoty rozm

0,8 a 0,9 µm. Také je na snímcích v

erytrocytů, který je v
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AFM snímky získané na podložním sklíčku pomocí kontaktního módu

Horní snímky p edstavují rozsáhlejší oblast, ze které jsou pak níže zobrazené detaily 

amostatná buňka (zcela vlevo na původním snímku).

Na podložních materiálech bylo po zaschnutí pouhým okem i v

mikroskopu patrné rozhraní, mezi místy potřísněnými krví a čistou ástí podložního 

Lze tedy předpokládat, že nebuněčná frakce krve vytvo ila vrstvi ku 

Při měření jednotlivých buněk byly rozdíly mezi kontaktním 

módem prakticky minimální (viz obrázek 24). Při měření více bun k 

sebe (kontaktní mód) měl přístroj v mezerách mezi buňkami velké problémy

ohledem na relativní skok ve výšce vzorku. Přehledový snímek po ízený 

módem byl kvalitnější než pořízený v kontaktním mód

vyžadoval opravu řady odskoků a chyb. Zdá se, že oscilační mód se s

vypo ádal lépe, může to ale být dáno i rozměry zobrazené oblasti. 

Pozorované buňky mají rozměry mezi 5 a 10 µm a výšku do 0,7

To je o něco méně, než je pozorováno v (O'Railly

rozměrů určené v článku se pohybují mezi 8 a 

Také je na snímcích v článku dobře patrný charakteristický t

, který je v našem případě spíše naznačen. Postup autor  je shodný 

 

pomocí kontaktního módu. 

jsou pak níže zobrazené detaily 

(zcela vlevo na p vodním snímku). 

pouhým okem i v optickém 

í a čistou částí podložního 

frakce krve vytvořila vrstvičku 

i měření jednotlivých bun k byly rozdíly mezi kontaktním 

). Při měření více buněk 

mezerách mezi buňkami velké problémy 

ehledový snímek pořízený 

kontaktním módu, který 

. Zdá se, že oscila ní mód se s nerovnostmi 

  

m a výšku do 0,7 µm (viz 

(O'Railly a další, 2001). 

lánku se pohybují mezi 8 a 9 µm a výška mezi 

lánku dob e patrný charakteristický tvar 

našem p ípad  spíše nazna en. Postup autorů je shodný 



s naším, s tím rozdílem

a ztráta charakteristického tvaru, m že být zp sobena p ítomností nebuněčné krevní 

frakce, která pokryje povrch 

na krvinkách. Tento jev by mohlo p imíchání 

omezovat. Na změně tvaru se samoz ejm  mohou podílet i nefyziologické podmínky

ve kterých se buňky vysk

navíc s větší řádkovací 

přístroje. 

Obrázek 26: Detailnější AFM snímky krevních bun k po ízené na slíd . V horním 

případě se pravděpodobn  jedná o bílou krvinku, ostatní pak p edstavují klasické 

červené krvinky. 

Poněkud atypické jsou 

případě se zřejmě jednalo o bílou krvinku

červenou krvinku nezvyklého tvaru

v povrchu buněk tak podložních substrát . V

površích, domníváme se, že by se mohlo jedna

unikající ze zasychající
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tím rozdílem že do vzorku přidávají antikoagulant. Snížení 

ztráta charakteristického tvaru, může být způsobena přítomností nebuněčné krevní 

erá pokryje povrch (a sníží tím relativní výšku) a může i 

na krvinkách. Tento jev by mohlo přimíchání antikoagulant

Na změ ě tvaru se samozřejmě mohou podílet i nefyziologické podmínky

ve kterých se buňky vyskytují. Autoři také zobrazovali buňky kontaktním módem 

ádkovací frekvencí a na větší ploše, to ale může 

Detailnější AFM snímky krevních buněk pořízené na slíd . V horním 

 se pravděpodobně jedná o bílou krvinku, ostatní pak představují klasické 

Pon kud atypické jsou objekty pozorované na slídě (viz obr. 

se z ejmě jednalo o bílou krvinku, v druhém případě pozorujeme z ejm

ervenou krvinku nezvyklého tvaru. Obecně zajímavé jsou pozorované 

bun k tak podložních substrátů. Vzhledem k tomu, že se objevily

domníváme se, že by se mohlo jednat o pozůstatky 

kající ze zasychající krve, které při vysychání praskly. 

ant. Snížení výšky buňky 

ztráta charakteristického tvaru, m že být zp sobena p ítomností nebuněčné krevní 

 zahladit nerovnosti 

antikoagulantu do určité míry 

Na zm  tvaru se samoz ejm  mohou podílet i nefyziologické podmínky, 

Auto i také zobrazovali buňky kontaktním módem 

frekvencí a na v tší ploše, to ale může dáno možnostmi 

 

Detailn jší AFM snímky krevních bun k po ízené na slídě. V horním 

 se pravd podobn  jedná o bílou krvinku, ostatní pak představují klasické 

(viz obr. 26). V prvním 

pozorujeme zřejmě 

pozorované důlky jak 

tomu, že se objevily na všech 

o pozůstatky bublinek plynu 
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Obrázek 27: Snímek zelené řasy Desmodesmus quadricauda. Nahoře signál T–B 

s vyznačením oblastí detailněji studovaných níže na obr. 28, vlevo dole 3D 

znázornění topografie. Vpravo dole pak snímek z optického mikroskopu pro 

porovnání možností pozorování detailů. 

5.4 Řasy 

Dalším buněčným vzorkem byly řasy druhu Desmodesmus quadricauda, které 

jsou typické vytvářením charakteristických kolonií – čtveřic buněk (Hegewald & 

Braband, 2017). Vzorek byl studován v kontaktním módu v nastavení (0,5; 5; 5; 2) 

s hrotem 0,2 N/m, 14 kHz (WITec). Na tomto experimentu můžeme ilustrovat 

schopnost AFM zobrazit objekty na hraně viditelnosti optického mikroskopu a také 

získávání detailů na větším snímku. Na obrázku 27 vidíme snímky jedné kolonie. Na 

snímku z optického mikroskopu je jasně patrná čtveřice buněk s ostrými výběžky po 

stranách – což odpovídá běžnému taxonomickému popisu (Hegwald a další, 2017). 

Nicméně, tenká vlákna vybíhající po horní a dolní straně kolonie jsou na hranici 

viditelnosti, zatímco na snímku z AFM jsou výborně patrná. Jejich velikost je v řádu 
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stovek nanometrů avšak menší než 500 nm a tedy na hranici difrakční podmínky 

(viz obr. 27, 28). Zobrazování detailů vybraných oblastí z přehledového AFM 

snímku umožňuje získat snímky s vyšším rozlišením bez nutnosti podrobného 

skenování celé plochy, které by bylo velmi časově náročné. Představuje tak analogii 

k větším zvětšením v optické mikroskopii, zatímco v AFM tento pojem ztrácí smysl. 

Pozorované jemné vláknité struktury se jeví jako velmi zajímavé pro další studium, 

protože u řas rodu Desmodesmus jsou pozorovány pomocí elektronové mikroskopie 

tzv. trny, coby svazky vláknitých struktur (Hegwald a další, 2017). Zde však 

pozorujeme pomocí AFM poměrně dlouhé, tenké a křehké vláknité struktury, které 

mohly být ztraceny při přípravě vzorku pro elektronovou mikroskopii a zůstávají 

z nich zachovány pouze báze v podobě trnů. 

 

Obrázek 28: Detailní AFM snímky vybraných oblastí z obrázku 27. 

5.5 Proteiny a proteinové fibrily 

Velikosti proteinů se pohybují v nanometrech. Přibližný odhad na velikost 

proteinu R v závislosti na jeho molekulové hmotnosti můžeme získat ze vztahu: 

0,066  ,   (1) 

kde M je relativní molekulová hmotnost daného proteinu (Ericskon, 2009). 
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První pokusy jsme prováděli s proteinem lysozymem s relativní molekulovou 

hmotností 14600. Dle vztahu (1) lze pak očekávat velikost přibližně 1,6 nm. 

Šum AFM signálu byl ale srovnatelný s očekávanou velikostí lysozymu (ca. ±1 nm) 

a zobrazení proteinových vzorků z různých příprav se nezdařilo. Šum jsme se snažili 

snížit vypnutím všech přístrojů v laboratoři (coby možných zdrojů vibrací), jejichž 

běh nebyl nezbytně nutný a omezením pohybu pracovníku v laboratoři. Dále jsme 

v rámci možností zamezili kontaktům přístroje s jeho skříní například pomocí kabelů 

a vlnovodů, abychom zamezili případnému přenášení vibrací. Po těchto opatřeních se 

šum subjektivně snížil. Při objektivním srovnání, tj. srovnání parametrů proložené 

Gaussovy funkce tvaru: 

 exp  2  , 
ale ke zlepšení nedošlo. 

Jako ilustraci použijeme dva snímky, které jsou na obrázku 29. Snímek před 

pokusy o snížení šumu byl vzorek s DNA, snímek po snížení je jeden ze vzorků 

thyreoglobulinu (viz dále). Předpokládáme, že použitý vzorek by neměl mát vliv, 

protože nepozorujeme žádné struktury nad úroveň šumu. Příslušné funkce jsou 

(vypočtené nejistoty koeficientů pod 1 %): 

 0,87 exp 2,52 2 0,45 ,  0,82 exp 3,12 2 0,48     . 
Z uvedených čísel nás zajímají pouze parametry σ a ty se prakticky shodují. 

Obdobné hodnoty jsme dostali i při zpracování dalších podobných snímků. Lze tedy 

očekávat, že objekty velikostí srovnatelné s 4σ menší budou jen velmi obtížně 

pozorovatelné. 

Objektivně se nám podařilo pouze potvrdit nutnost omezení pohybu osob 

v laboratoři, neboť otřesy jím vyvolané jsou vždy jasně patrné v rámci AFM měření s 

vysokým rozlišením. Obecným zdrojem pozorovaného šumu mohou být některé 

podněty z okolí (např. mechanické chvění ventilátorů dvou spektrometrů umístěných 

na horní ploše skříně mikroskopu), omezení piezoposuvů přístroje a také větší 

náchylnost k vibracím díky delšímu rameni přístroje (tj. spoje mezi vzorkem 

a aparátem hrotu), které je dáno technickým řešení přístroje. 
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Obrázek 29: Srovnání AFM šumu před minimalizací rušivých vlivů (vlevo) a po 

něm (vpravo). Nahoře histogramy proložené Gaussovou funkcí, dole snímky. 

 

Obrázek 30: Napravo AFM snímek vznikajících jader fibril lysozymu. Červenými 

kroužky označena jednotlivá zrna. Bílá čára ukazuje umístění řezu jednoho ze zrn, 

tento řez je znázorněn vpravo 

5.5.1 Fibrily lysozymu 
Jako další objekty s rozměry v řádu nanometrů jsme zvolily fibrily lysozymu. 

Příprava vzorků je popsána kapitole 4.5. Při měření vzorku odebraného 

z termomixéru po 4 hodinách nebyly pozorovány žádné struktury. Na vzorku 

odebraném po 24 hodinách byla pozorována zrna. Na několika snímcích byla zrna 
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označena a spočtena, z plochy snímků byl vypočten odhad hustoty 

r = (2,7 ± 0,5) µm-2. Chyba byla odhadnuta na základě zrn na hranici, tato metoda 

odečtu je do značné míry subjektivní. Dále byla pomocí nástrojů v softwaru 

Gwyddion určeny výšky a šířky vrcholů, pro šířku byl uvažován maximální rozměr. 

Střední výška byla určena na h = (3 ± 2) nm a pološířka w = (14 ± 4) nm. Velká 

chyba u výšky je dána velkým rozdělením výšek jednotlivých vrcholů. Příklad 

jednoho ze snímků s vyznačenými zrny a řez jedním ze zrn je na obrázku 30. 

 

Obrázek 31: AFM snímky fibril lysozymu po 48 hodinách. Snímky vlevo nahoře, 

vpravo nahoře a vlevo dole jsou postupně ve větším zvětšení, oblast dalšího snímku 

je naznačena červeným čtvercem. Vpravo dole je pak ukázán řez fibrilou v místě 

naznačeném červenou čárou na snímku vpravo nahoře. 

Další měření bylo provedeno na vzorku odebraném po 48 hodinách. Při 

zobrazení tohoto vzorku již bylo možné pozorovat vláknité struktury odpovídající 

proteinovým fibrilám. Jeden ze snímků je uveden na obrázku 31. Ze snímků je dobře 

patrné, že při zmenšující se skenovací oblasti se nám nedaří získávat snímky, které 

by přinášeli lepší zobrazení detailů. Délka fibril se pohybuje od 100 nm až po 

1,5 µm. Výšky se pak pohybují mezi 3 a 10 nm, šířky v řádu desítek nanometrů, což 
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je plně v souhlasu s distribucemi velikostí popsanými v (Arnaudov & de Vries, 

2005). 

Na obrázku 32 vidíme srovnání AFM snímků fibril dle časového vývoje. 

Snímek po 4 hodinách není uveden, protože neobsahoval žádné pozorovatelné 

struktury. Na snímku získaném po 72 hodinách je již patrné, že na ploše se vyskytuje 

mnohem větší množství fibril (dle předpokladu v souhlasu s prací Arnaudov & de 

Vries, 2005)), zdá se ale, že jsou kratší. To je dáno pravděpodobně tím, že vznikají 

shluky, které jsou větší co do plochy i do výšky, což může zapříčinit, že jednotlivá 

vlákna jsou hůře viditelná. Zdá se, že některé dobře pozorovatelné úseky jsou spolu 

spojené a tvoří tak pravděpodobně fibrily dlouhé již několik mikrometrů.  

 

Obrázek 32: Srovnání pozorovaných fibril lysozymu podle času. 

5.5.2 Zobrazení thyreoglobulinu 
Ve snaze nalézt velikostní limit pro zobrazení pomocí našeho AFM, jsme 

hledali vhodný vzorek co do velikosti mezi zlatými nanočásticemi s rozměry v řádu 

desítek nanometrů a proteiny s velikostí 1–2 nm. Jako dostupný velký modelový 
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protein jsme zvolili thyreoglobulin. Jeho molekulová hmotnost je 670 000, 

což ze vztahu (1) dává odhad na velikost 5,8 nm. Nejprve jsme se jej pokoušeli 

zobrazit přímo, výsledkem byly ale jen snímky se vzorem odpovídajícím šumu 

(obdobné jako na obrázku 29). Příčinou neúspěchu byl pravděpodobně nevhodný 

postup přípravy vzorku, kdy během vysychání došlo ke koncentraci proteinu do tzv. 

kávového kroužku. (Deegan, 1997). 

 

Obrázek 33: AFM snímky vysráženého thyreoglobulinu. Vlevo před 

centrifugováním, dole detail červeně vyznačené části. Vpravo po centrifugování. 

Po vysrážení proteinu byl zobrazován získaný roztok nad precipitátem. 

K měření bylo použito nastavení (0,5 V; 5; 5; 1 s) v kontaktním módu s hrotem 

0,2 N/m, 14 kHz (WITec). Pořízené snímky jsou na obrázku 33. V obou případech 

pozorujeme objety řádově nanometry vysoké a desítky až sto nanometrů široké. 

Pravděpodobně se jedná o hustě pokrytou plochu agregovaným thyreoglobulinem. 

Důležité je poznamenat, že pozorované objekty jsou konvolucí hrotu se vzorkem. 

Tímto dostáváme určitý odhad na hranici velikosti, kterou je přístroj schopný 

zobrazit – pravděpodobná hranice pro zobrazení leží u 2 nm a objekty vyšší než 3 nm 

by mělo již být možné relativně snadno zobrazovat. 
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Posledním experimentem s thyreoglobulinem byl druhý pokus o zobrazení jeho 

samostatných molekul. Provedli jsme optimalizaci ředění – nejprve jsme studovali 

ředění zásobního roztoku 1:10, které vedlo ke kompletnímu pokrytí povrchu. Teprve 

ředění 1:100 umožnilo studium jednotlivých molekul proteinu. Tentokrát jsme 

získali vrcholy s výškou v řádu nanometrů a šířkou řádu desítek nanometrů, což 

odpovídá očekávané velikosti jednotlivých molekul. (Snímek a řez jedním 

vrcholem/proteinem je na obrázku 34.) Rovněž jsme ale opět pozorovali i větší 

útvary, které odpovídají agregovanému proteinu. To odpovídá našemu empirickému 

pozorování, že daný protein tíhl k postupnému vysrážení z roztoku v řádu hodin (při 

pokojové teplotě), tudíž se pozorování agregátů pomocí AFM jeví jako přirozené. 

 

Obrázek 34: AFM snímek thyreoglobulinu připravený způsobem s delším 

inkubováním a vyšším stupněm ředění. Napravo je řez jedním z menších vrcholů. 

5.5.3 γ-globulin 
Posledním studovaným vzorkem byl protein z hovězí krve – γ-globulin 

s molekulární hmotností 150000, což dle vztahu (1) znamená odhad velikosti 

3,5 nm. Tento protein je tedy menší než thyreoglobulin, ale stále s jistotou větší než 

hladina šumu. Cílem jeho zobrazování bylo další zpřesnění hraniční velikosti, kterou 

je přístroj schopný dobře zobrazit. Získaný snímek a řez jeho částí jsou na 

obrázku 35. Požité nastavení bylo pro kontaktní mód (0,5 V; 5; 5; 0,8 s) s hrotem 

0,2 N/m, 14 kHz (WITec). Na snímku je vidět, že celý povrch je pokrytý malými 

objekty. Že se nejedná o šum, je dobře patrné z vytvořeného řezu, který je záměrně 

veden mimo velkými vrcholy. Na řezu jsou dobře patrné jednotlivé vrcholy. 

Pravděpodobně je tedy užitá koncentrace proteinu stále příliš vysoká a dochází 

k téměř úplnému pokrytí povrchu. Velké vrcholy, jejichž výška přesahuje rozměry 



51 

proteinu, napovídají, že i zde dochází k agregaci proteinu jako v předchozím případě 

u thyreoglobulinu. 

 

Obrázek 35: AFM snímek γ-globulinu, vpravo je uveden řez, který je naznačen 

červenou čárou v AFM snímku. 

5.5.4 DNA 
Při zobrazení vzorků připravovaných oběma způsoby jsme žádné struktury 

odpovídající DNA nepozorovali. Výšky vlákna DNA je dle (Mou a další. 2001) 

přibližně 2 nm a pozorovaná šířka pak ještě o několik nanometrů vyšší v závislosti na 

použité metodě. Při srovnání s pozorovanými útvary tvořenými lysozymem, 

thyreoglobulinem a γ-globulinem se jeví, že by vlákna DNA měla být pozorovatelná 

na hranici možností přístroje. Problémem v případě DNA je její adsorbování ke slídě. 

Je možné, že se nám postup přípravy vzorků nepodařilo ovládnout a proto se nám 

nezdařilo DNA zobrazit. Druhou možností je pak nedostatečné zvládnutí AFM 

zobrazení, protože se velikostně již pohybujeme na hranici technických možností 

přístroje ve stávajícím uspořádání.  
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Závěr 

V rámci práce byly v prvních dvou kapitolách popsány základní principy 

metody a měření pomocí AFM. Následně jsme v kapitole 3 uvedli, vzhledem 

k široké paletě využití této metody, pouze stručný přehled bioaplikací AFM. V rámci 

práce jsme zvládli praktickou obsluhu a AFM měření na testovaném přístroji – Alpha 

300 od firmy WITec – Ramanovském mikroskopu s přídavným AFM/SNOM 

modulem (obsluha přístroje krok za krokem, příprava vzorků a způsob zpracování 

dat jsou popsány v kapitole 4).  

V rámci praktických experimentů (uvedených v kapitole 5) jsme postupovali 

od modelových vzorků zlatých, nanočástic, které nám umožnili dobře zvládnout 

techniku měření AFM k biologickým vzorkům. Demonstrovali jsme schopnost 

přístroje studovat objekty buněčné velikosti, tj. s rozměry řádu mikrometrů, 

uchycené na skleněném podkladu – v našem případě se jednalo o červené krvinky 

a zelenou řasu Desmodesmus quadricauda. Bylo tedy zřejmé, že testovaný AFM 

přístroj umožňuje bezproblémově zobrazovat objekty od velikosti desítek nm až po 

µm. V další práci jsme se zaměřili na studium biomolekul a nalezení přibližné 

dostupné hranice velikosti studovaných objektů. Úspěšně jsme zvládli techniku 

přípravy vzorků proteinů na slídovém pokladu. Podařilo se nám pomocí AFM 

pozorovat postupný růst fibril proteinu lysozymu v průběhu dní – od rozměrů jader 

(s výškou ~3 nm a pološířkou 14 nm) až po samotné fibrily (o výšce 3–10 nm a délce 

100 nm až po 1,5 µm). Následně jsme pozorovali jednotlivé molekuly proteinu 

thyreoglobulinu (o průměru ~6 nm) a též γ-globulinu (s průměrem ~3 nm). Tento 

představoval nejmenší námi jednotlivě zobrazený objekt pomocí užívaného AFM. 

Jednotlivé molekuly proteinu lysozymu (o průměru ca. 1 nm) se nám již zobrazit 

nepodařilo. Pokusy o zobrazení molekul DNA (výška ca. 2 nm) taktéž selhaly, 

přestože by její zobrazení mělo pravděpodobně být v možnostech přístroje. Je 

možné, že důvodem v případě DNA je nezvládnutí komplikovanější přípravy vzorků, 

což je dáno jejími fyzikálními vlastnostmi a interakcí s povrchem. Z hlediska poměru 

signál/šum se však jeví jako možné zobrazovat daným přístrojem objekty až do 

velikosti 2 nm. Obecně lze říci, že další posun hranice pozorovaného k menším 

biomolekulám je teoreticky možný jemnějším laděním při AFM měření, lepší volbou 

hrotů a AFM metody (pro konkrétní typ vzorku), a odstraněním rušivých vlivů 

z okolí přístroje.  
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Seznam zkratek 

AFM (atomic force microscopy)– mikroskopie atomárních sil 

L–R (left–right) – vychýlení nosníku v horizontálním směru. 

SEM (scanning electron microscopy) – rastrovací elektronová mikroskopie 

SNOM (near field scanning optical microscopy) – optická skenovací mikroskopie 

  v blízkém poli 

STM (scanning tunneling microscope)– řádkovací tunelový mikroskop 

TEM (transmission elektron microscopy) – transmisní elektronová mikroskopie 

T–B (top–bottom) – vychýlení nosníku ve vertikálním směru 


