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Abstrakt: 

 Předkládaná práce se věnuje nanostrukturovaným tenkým vrstvám nanášeným 

pomocí magnetronového naprašování a plynně agregačních zdrojů nanočástic, a to 

zejména s ohledem na jejich využití pro biolékařské aplikace. 

 Nejprve byla testována možnost využití plazmových polymerů pro přípravu 

antibakteriálních povlaků. Bylo ukázáno, že naprašovaný nylon 6,6 může být 

impregnován antibiotikem. Postupné uvolňování antibiotik z takto připravených 

rezervoárů může být laděno jejich tloušťkou, chemickým složením nebo přidanou 

bariérovou vrstvou. Druhý typ studovaných antibakteriálních vrstev je založen na 

kovových nanočásticích překrytých tenkou vrstvou naprašovaného PTFE. Je ukázáno, 

že vhodnou volbou množství nanočástic a tloušťky fluorouhlíkové překryvové vrstvy 

lze dosáhnout značného antibakteriálního účinku takovýchto nanokompozitních vrstev 

při současném zachování jejich biokompatibility. Bylo ověřeno, že antibakteriální 

účinek nanokompozitních povlaků na bázi kovových nanočástic, zapuštěných 

v plazmovém polymeru, je možno dále zvýšit jejich impregnací antibiotikem.  

 Nanočásticové zdroje byly také využity pro studium dvousložkových vrstev 

s 2D gradientním charakterem. Byl vyvinut jednoduchý analytický model umožňující 

popis a návrh těchto nano-materiálů, přičemž jeho vhodnost byla experimentálně 

ověřena na 2D gradientech kombinujících Ag a Cu nanočástice.  

 V neposlední řadě byl v rámci této práce vyvinut a optimalizován originální 

postup dovolující detekci biomolekul pomocí nanočásticově asistované laserové 

desorpce/ionizace. 

Klíčová slova: nanočástice, nanotechnologie, nanokompozity, nanostruktury, 
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Abstract: 

 Nanostructured thin films deposited by magnetron sputtering and gas 

aggregation sources of nanoparticles are studied especially with regards to their use in 

biomedical applications. 

 The possibility of using plasma polymers for the preparation of antibacterial 

coatings is tested first. It is presented that sputtered nylon 6,6 films may be 

impregnated by antibiotics. The subsequent release of antibiotics from such prepared 

reservoirs may be tuned by their thickness, chemical composition, or by an additional 

barrier layer. The second studied type of antibacterial coatings is based on metallic 

nanoparticles overcoated with sputtered PTFE. It is shown that by a proper choice of 

the number of nanoparticles and thickness of fluorocarbon overlayer, a significant 

antibacterial effect can be achieved while maintaining the biocompatibility of 

produced nanocomposite coatings. The possibility to enhance the antibacterial effect 

by impregnation of plasma polymer/nanoparticle nanocomposites by antibiotics is also 

verified.  

 Nanoparticle sources are used to study two-component films with 2D gradient 

character, too. A simple analytical model is developed allowing description and design 

of such nanomaterials. Its suitability is experimentally verified on 2D gradients 

combining Ag and Cu nanoparticles.  

 Finally, an original method allowing the detection of biomolecules by 

nanoparticle assisted laser desorption/ionization is developed and optimized in this 

work. 
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1 Úvod 

 Tato práce se zabývá vývojem a charakterizací fyzikálně chemických vlastností 

tenkých nanostrukturovaných vrstev pro bioaplikace, a to s motivací v oblasti 

zdravotnictví, tj. biomedicíny či biodetekce. Vzhledem k tomu, že se budeme zabývat 

různorodými tématy, začněme velmi obecně od povlaků s tloušťkou v řádu milimetrů 

a motivací jejich využití. Pokud pokryjeme makroskopický objekt povlakem, můžeme 

diametrálně změnit jeho vlastnosti. Jako možné příklady je možné uvést: 

 Vlastnosti optické, kdy například díky bílému nátěru zdí v obytných 

prostorách zvyšujeme odraz světla, čímž maximalizujeme osvětlení místnosti. 

 Chemicky ochranné vlastnosti mají například protikorozní barvy, které brání 

rezivění železných částí mostních konstrukcí.  

 Mechanické vlastnosti, kdy lze pomocí polyuretanových nátěrů zvýšit 

životnost dřevěných podlah, jelikož tvrdost nátěru je daleko větší, než je 

tvrdost dřeva.  

 Smáčivost, kdy je možno pokrýt kovovou pánev povlakem na bázi 

polytetrafluoretylenu (PTFE), aby bylo možno smažit jídlo téměř bez tuku.  

 Vodivost, kdy je možno vylepšit elektrické spoje pozlacením kontaktů, nebo 

naproti tomu vlastnosti dielektrické, kdy lakováním drátu mědi 

polyuretanem získáme ideální prvek pro tvorbu vinutí cívek.  

Z výše popsaných příkladů je zřejmé, že různorodě povlakované materiály jsou 

běžnou součástí našeho života.  

 Nicméně, v této práci se budeme zabývat tenkými vrstvami, jejichž 

charakteristická tloušťka je výrazně menší – od zlomku několika nanometrů až po 

několik mikrometrů. Tenké vrstvy jsou výhodné nejen díky nižší spotřebě často 

drahých materiálů, ale také díky svým rozměrům, které umožňují výrazně změnit 

vlastnosti povlakovaného objektu při zachování jeho geometrie. Navíc při přechodu 

z makro-škály na mikro-škálu, případně nano-škálu, můžeme využít i zcela nové 

unikátní funkční vlastnosti, které tenké vrstvy nabízejí. 
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 Abychom demonstrovali důležitost tenkovrstvých technologií, vezměme si 

kupříkladu výdobytek moderní techniky - chytrý telefon. Veškeré mikročipy, 

tenko-vrstvé transistory (TFT – z anglického „Thin Film Transistors“) ovládající 

tekuté krystaly v displeji, jeho krycí dotyková průhledná vodivá plocha z indium cín 

oxidu (ITO – z anglického „Indium Tin Oxide“), antireflexní vrstva na čočce 

fotoaparátu a jeho čip, jsou příklady užití funkčních tenkých vrstev; všimněme si, že 

se jedná o komponenty s nejvyšší přidanou hodnotou. 

 V případě tenkých vrstev je však daleko těžší zaručit homogenitu pokrytí, tj. 

místo nátěrů je nutno použít sofistikovanějších depozičních metod, jako je rotační 

nanášení (anglicky „spin coating“), povlakování máčením (anglicky „dip coating“), 

Langmuirova-Blodgetova metoda, polyelektrolytické nanášení vrstvy po vrstvě 

(anglicky „layer-by-layer“). My se budeme věnovat nanášení převážně pomocí 

fyzikální depozice z plynné fáze (PVD – z anglického „Physical Vapor Deposition“). 

Dalšího výrazného rozšíření funkčních vlastností tenkých vrstev je možné 

dosáhnout, jsou-li místo homogenních jednosložkových vrstev použity vrstvy 

heterogenní, tedy vrstvy strukturované, vhodně kombinující dvě, popřípadě i více 

různých složek, tzv. kompozity. Pokud je alespoň jeden rozměr stavebních prvků tenké 

vrstvy menší než 100 nm či dochází-li na této škále ke změně vlastností vrstvy, 

mluvíme o nanokompozitních popřípadě nanostrukturovaných tenkých vrstvách. 

Motivací přechodu z makro-škály či mikro-škály na nano-škálu, kdy se dostáváme do 

rozmezí na škále mezi jednotlivými atomy, molekulami a pevnou látkou, je vznik 

vlastností zcela nových, které můžeme využít v různorodých aplikacích v optice, 

elektronice, katalýze, bio-medicíně či bio-detekci [1]. Námi studované 

nanokompozitní a nanostrukturované povlaky budou založené na nanočásticích 

připravovaných pomocí plynně agregačních zdrojů a případně na jejich kombinaci 

s vhodnou matricí, tj. materiálu, do kterého budou nanočástice vnořeny. U nanočástic 

využijeme jejich tří základních charakteristik (viz obrázek 1): 

a) Velký měrný povrch nanočástic. Díky enormnímu poměru povrchu 

k objemu lze nanočástice využít například v katalýze [2], kde je výhodné mít 

co největší povrch, na němž probíhají katalytické reakce, při co nejmenším 

objemu nanočástic. V rámci této práce bude této vlastnosti nanočástic využito 

pro přípravu povlaků s antibakteriálními vlastnostmi, kdy jsou z povrchu 
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nanočástice po reakci s vodou uvolňovány antibakteriální ionty. Těmto 

povrchům se budeme věnovat v kapitole 1.2. 

b) 3D nano-charakter nanočástic. Nanočástice je možné organizovat různým 

způsobem a tím vytvářet tenké vrstvy s laditelnou morfologií či topografií. 

Tohoto jevu v rámci předkládané práce využijeme pro přípravu povlaků 

s laditelnou drsností a s ní související smáčivostí – viz kapitola 1.3, laditelnost 

morfologie povrchu pak budeme diskutovat v kapitole 1.4. 

c) Plazmonické vlastnosti jsou typickým příkladem unikátních chemicko-

fyzikálních vlastností nanočástic, které jsou velmi odlišné od vlastností 

makroskopických objektů ze stejného materiálu. Pokud je kovový objekt z tzv. 

plazmonických materiálů (obvykle Ag, Au, Cu) mnohem menší, než je vlnová 

délka dopadajícího světla, může dojít k vybuzení lokalizované povrchové 

plazmonové rezonance (LSPR – z anglického „Localized Surface Plasmon 

Resonance“), při které dochází jednak k absorpci světla, jednak k obrovskému 

zesílení elektrického pole v okolí nanočástice [3]. Obě dvě tyto vlastnosti lze 

využít například pro velmi citlivou (bio)detekci molekul, čímž byla 

motivována kapitola 1.5. 

 

Obrázek 1: Aplikace nanostrukturovaných vrstev na bázi nanočástic vycházejí z jejich 

vlastností: a) velkého měrného povrchu, b) 3D nano-charakteru a c) plazmonických 

vlastností. 
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 V následujících kapitolách budou stručně představeny metody používané pro 

přípravu tenkých vrstev, přípravu nanočástic, i pro jejich aplikace, kterými se v této 

práci budeme podrobně zabývat. 

1.1 Tenké vrstvy a nízkoteplotní plazma 

 Jak bylo naznačeno výše, tenké vrstvy jsou velmi široký pojem a existuje velké 

množství technik, které umožňují jejich přípravu. V této práci je použito metod 

vakuových, založených na nízkoteplotním plazmatu, které oproti metodám chemické 

syntézy přináší zásadní výhody – relativní nezávislost depozičního procesu na 

substrátu, možnost vytvářet tenké spojité vrstvy bez nutnosti použití potencionálně 

škodlivých prekursorů a rozpouštědel, dobrou kontrolu nad tloušťkou a vlastnostmi 

nanášených vrstev, relativně nízká teplota během povlakování, která umožňuje 

povlakovat i teplotně citlivé materiály, či možnost kombinace několika vakuových 

depozičních technik v jedné depoziční aparatuře. Základním principem PVD metod 

přípravy tenkých vrstev je uvolnění nanášené látky ze zdrojového terče a přenos 

uvolněného materiálu na povrch objektu, kde dochází k jeho kondenzaci. V našem 

případě bylo pro generaci materiálu a jeho následnou depozici použito magnetronové 

naprašování (anglicky „magnetron sputtering“), viz obrázek 2. 

 Magnetron, viz obrázek 2a, je katoda, ve které je umístěn magnetický obvod 

tak, aby byla vytvořena elektromagnetická past na elektrony s cílem zvýšit jejich 

hustotu v blízkosti naprašovacího terče. Zvýšením této elektronové hustoty 

dosáhneme vyšší depoziční rychlosti oproti standardní elektrodě bez magnetického 

obvodu.  

  Materiálem odprašovaného terče může být kov, slitina, keramika, ale 

například i polymer, kdy mluvíme o plazmové polymeraci, jejíž princip je znázorněn 

na obrázku 3. Polymerní terč se skládá z monomerních jednotek, kdy každá 

monomerní jednotka má určité funkční skupiny. Monomerní jednotky se 

v polymerním řetězci opakují, přičemž jednotlivá polymerní vlákna mohou být navíc 

mezi sebou propojena, kdy mluvíme o síťování polymeru. Pokud do takového 

materiálu dopadne urychlený iont (například argonu), je schopný přeštípnout vazby 

polymerního řetězce. Když tento jev nastane i na druhé straně polymerního řetězce, 

může být vzniklý fragment uvolněn do objemu plazmatu. 
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Obrázek 2: Princip magnetronového naprašování. a) Magnetron je vybaven 

permanentními magnety generujícími pole B a zároveň je na něj přivedeno záporné 

napětí generující oproti stěnám depoziční komory elektrické pole E. b) Pohyb 

elektronů ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli zvaný E x B drift, kdy elektrony 

nemohou uniknout ve směru kolmém k naprašovacímu terči. c) Princip magnetického 

zrcadla, kdy elektrony nemohou opustit elektromagnetickou past ve směru sbíhajících 

se magnetických siločar, tedy ve směru vodorovném k terči. d) Elektrony urychlené na 

rychlost v jsou schopny ionizovat pracovní plyn, jehož ionty jsou urychlovány 

elektrostatickou silou F a bombardují povrch terče, čímž je odprašován materiál. 

K odprašování dochází preferenčně v místech, kde je nad terčem zvýšená elektronová 

hustota, čímž vzniká na terči erozní dráha (žlábek) ve tvaru mezikruží.  

 Tyto polymerní fragmenty, které si mohou, ale nemusí zachovávat své funkční 

skupiny, mohou následně v objemu plazmatu radikálově polymerizovat, dále se 

fragmentovat, nebo kondenzovat/polymerizovat na substrátu umístěném v plazmatu. 

Dle nastavení depozičních podmínek je možno vytvořit tenkou vrstvu jednak 

s vlastnostmi podobnými materiálu terče, jednak i s vlastnostmi zcela novými. Pokud 

například proces probíhá v reaktivní atmosféře nebo za přítomnosti prekurzoru, je 

možno měnit povahu funkčních skupin ve výsledném povlaku. Více podrobností 

o plazmových polymerech je možné nalézt v [4]. V této práci budeme plazmové 

polymery naprašovat z terčů nylonu 6,6 a terčů PTFE, kdy vzniká plazmově polymerní 

vrstva C:H:N:O respektive C:F. 
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Obrázek 3: Plazmová polymerace pomocí magnetronového naprašování. Energetické 

ionty bombardují povrch terče, ze kterého odlétají polymerní fragmenty, které 

polymerují jednak v objemu plazmatu, jednak na povrchu objektů do plazmatu 

vložených. Vzniklá vrstva, tzv. plazmový polymer, je velmi zesíťovaná a neuspořádaná 

struktura, která v závislosti na depozičních podmínkách může být buď svými 

vlastnostmi blízká původnímu polymeru, nebo se od něj může výrazně lišit; například 

se při reaktivním naprašování ve struktuře plazmového polymeru mohou objevovat 

nové funkční skupiny. 

1.1.1 Nanočástice a plynná agregace 

 Nejčastěji používanými metodami pro tvorbu nanočástic jsou přístupy 

založené na chemické syntéze. Chemický přístup skýtá celou řadu výhod. Zde 

jmenujme alespoň tři základní: 

(i) Vysoká škálovatelnost procesu, který je pro tvorbu nanočástic v malé 

zkumavce podobný jako v průmyslovém měřítku. 

(ii) Jednoduchost a nízké náklady na přípravu, kdy lze nanočástice vytvořit 

například pomocí laserové ablace terčíku ve zkumavce [5] či chemickou 

redukcí [6]. 

(iii) Snadná kontrola vlastností výsledných nanočástic. 
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 Nicméně metody chemické syntézy mají i své limity. Mezi nimi je možné 

jmenovat zejména nutnost použití různých, obvykle ne zcela bezpečných, prekurzorů 

a rozpouštědel, a s tím související nutnost následného čištění vytvořených nanočástic. 

Tento nedostatek je možné plně eliminovat použitím fyzikálních metod přípravy 

nanočástic. Jednu z těchto metod, která byla využita i v rámci této práce, představují 

plynně agregační zdroje (GAS – z anglického „Gas Aggregation Source“) nanočástic, 

viz obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Princip funkce nanočásticového zdroje, kdy je do agregační komory jednak 

vložen magnetron, jednak je do ní dodáván chladící plyn, v našem případě argon. 

a) Pokud se srazí dva atomy materiálu, vnikne excitovaná molekula, která se rozpadne. 

b) Pokud se srazí dva atomy materiálu za účasti atomu Ar, který odnese přebytečnou 

vazebnou energii, vznikne stabilní dimer. c) Více pravděpodobný je však proces 

trojsrážky Ar+ iontu se dvěma neutrálními Ar atomy, kdy vzniká stabilní molekulární 

ion Ar2
+. d) Tento ion pak může sloužit jako kondenzační jádro pro další růst 

nanočástice. e) Dále může nanočástice růst připojováním atomů či f) sléváním 

nanočástic.  

 Velmi podobný proces, jako je tvorba nanočástic v plynně agregačních 

zdrojích, pozorujeme i v běžném životě při vzniku oblačnosti, kdy je mrak složen 
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z malých kapiček o rozměru v řádu desítek mikrometrů. Pro tvorbu oblačnosti je nutné 

splnit následující esenciální podmínky: 

(i) Dostupnost materiálu pro tvorbu kapiček – molekul vody. 

(ii) Dostatečně malý poměr teploty a vazebné energie, tak, aby došlo k vytvoření 

supersaturované páry – je třeba mít chladný vzduch. 

(iii)Přítomnost kondenzačních jader, které jsou nutné pro počátek růstu kapiček – 

například prach. 

 Podobné podmínky platí i pro tvorbu nanočástic v nanočásticovém zdroji, kdy 

je nejdříve třeba vytvořit materiál pro jejich tvorbu. Jednou z možností je využít 

magnetronu (obrázek 4) jako zdroje materiálu, kdy mluvíme o tzv. Haberlandově 

uspořádaní [7]. Magnetron má další výhody spojené s generací plazmatu, ve kterém 

dochází jednak k tvorbě iontů, což může výrazně urychlit růst nanočástic, jednak jsou 

větší nanočástice nabíjeny na potenciál plazmatu, a na výstupu nanočásticového zdroje 

tak mohou být hmotnostně selektovány či urychlovány. 

 Samotné velké množství materiálu však nestačí pro tvorbu nanočástic. Je třeba 

mít splněny termodynamické podmínky pro jejich tvorbu, tj. musíme se dostat do 

supersaturovaného stavu. Abychom tomuto procesu pomohli, je dobré využít inertního 

procesního plynu, v našem případě argonu, který je ochlazován srážkami s chlazenou 

agregační komorou. Tento chladný plyn se pak může účastnit nukleačních procesů 

v počátku tvorby nanočástic, viz obrázek 4b, a odnášet vazebnou energii excitovaných 

kovových molekul, které by se jinak rozpadly, viz obrázek 4a. Tyto stabilní dimery 

jsou poté kondenzačními jádry pro další růst nanočástice. Tvorba stabilních dimerů 

pomocí trojsrážky může být popsána rovnicí: 

𝑀 + 𝑀 + 𝐴𝑟 → 𝑀2 + 𝐴𝑟   , (1) 

kde M zastupuje kovový atom. Nicméně daleko pravděpodobnějším procesem pro 

tvorbu kondenzačního jádra je tvorba molekulárního iontu 𝐴𝑟2
+ chladícího interního 

plynu, viz obrázek 4c: 

𝐴𝑟+ + 𝐴𝑟 + 𝐴𝑟 → 𝐴𝑟2
+ + 𝐴𝑟 (2) 

Podrobnější rozbor nukleace je možné nalézt v [8] a [9]. Kromě dimerů či 

molekulárních iontů mohou být kondenzačními jádry také molekulární plyny zbytkové 
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atmosféry, což je nejčastějším jevem ve většině plynně agregačních nanočásticových 

zdrojích, jelikož i koncentrace reaktivních plynů O2 nebo N2 < 0.1 % výrazně ovlivňuje 

depoziční rychlost nanočástic [10]. 

 Na tyto nukleační zárodky se mohou již připojovat další atomy kovů, viz 

obrázek 4d. Nanočástice pak může růst připojováním atomů, viz obrázek 4e, nebo 

sléváním nanočástic, viz obrázek 4f, vše za soustavného odnášení vazebné energie 

chladícím inertním plynem. 

 Agregace v plynné fázi s sebou nese i mnoho nevýhod. Mezi tyto nevýhody 

patří: nízká škálovatelnost, kdy každé zařízení pracuje jinak, složitost a vysoká cena 

použitých depozičních aparatur. Nicméně tyto nevýhody jsou kompenzovány 

následujícími zásadními výhodami: 

(i) Plně vakuový proces přípravy nanočástic bez nutnosti jejich čistění, který je 

možné kombinovat s jinými technologicky vyspělými vakuovými depozičními 

metodami a tím vytvářet různé nanokompozitní a nanostrukturované materiály. 

(ii) Depozice ve formě svazku nanočástic umožňuje s tímto svazkem 

manipulovat, popřípadě za využití statických či pohyblivých masek vytvářet 

nanočásticové vrstvy s různou architekturou (vzorkované povrchy, gradientní 

povrchy). 

(iii)Možnost nanášet nanočástice na jakýkoliv substrát kompatibilní s nízkým 

vakuem včetně polymerů, textilií, biomolekul či vakuově kompatibilních 

kapalin. 

(iv) Vysoká flexibilita s ohledem na vlastnosti výsledných nanočástic i materiály, 

ze kterých je možné nanočástice připravit. Pomocí GAS lze nadeponovat 

mnoho nanočástic z různých kovů, například stříbra [11], zlata [12], mědi [13], 

palladia [14], wolframu [15], kobaltu [16] nebo více složkových nanočástic, 

například z oxidů kovu [17], slitin [18], [19], [20], nebo nanočástic na bázi 

jádro-slupka a jádro-slupka-slupka [21]. Pomocí změny volných parametrů 

nanočásticového zdroje můžeme také měnit depoziční rychlost [22], velikost 

[23], [24], složení [25], náboj [26] a tvar nanočástic [27], [28], [29], což jsou 

fyzikálně chemické vlastnosti nanočástic, které předurčují jejich vhodnost pro 

různé aplikace [30], v našem případě bio-aplikace, které budou rozebrány 

v následujících kapitolách. 
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1.2 Antibakteriální povrchy  

 Objev neblahého vlivu štětičkovce na růst bakterií, kdy Alexander Fleming 

poprvé z této houby izoloval penicilin, způsobil revoluci v lékařství a odstartoval éru 

moderních antibiotik. V dnešní době však tento základní pilíř v lékařství velmi rychle 

ztrácíme, kdy kvůli nadužívání antibiotik dochází ke kontaminaci životního prostředí 

[31] a s tím spojené tvorbě rezistentních kmenů bakterií, a to rychleji, než postupuje 

vývoj a syntéza antibiotik nových. Když k tomu připočteme fakt, že antibiotika jsou 

ve větších dávkách pro lidský organismus toxická [32], je jakýkoli prostředek snižující 

jejich užívání velmi žádaným nejen ve vědecké komunitě. 

 Z tohoto důvodu je v posledních desítkách let velmi diskutovaným tématem 

uchovávání a dodávání léčiv ve správný čas na správné místo [33], [34], kdy je možno 

dosáhnout zvýšené efektivity a snížení nežádoucích účinků ve srovnání s konvenčními 

metodami dávkování léčiv. Typickým příkladem systému pro dodávání léčiv jsou 

tablety s kontrolovanou rozpustností, nebo antibakteriální povrch [35], [36], 

nanesený například na tělním implantátu [37], [38], který může zabránit růstu biofilmů 

a tvorbě pooperačních bakteriálních infekcí. Antibakteriální povrchy nalézají mnoho 

dalších uplatnění, například mohou být naneseny na klikách od dveří, madlech, na 

frekventovaně používaných plochách nejen v nemocnicích, na gázách či na jiném 

zdravotnickém materiálu. Nicméně právě antibakteriální povlaky tělních implantátů 

jsou zcela jistě nejpokročilejší motivací, jelikož dokáží přímo ovlivnit život člověka. 

 Pokud je implantát voperován do těla pacienta, může dojít na jeho povrchu 

k tvorbě biofilmu. Ten vzniká postupným usazováním planktonických bakterií, tedy 

bakterií, které jsou v těle již přítomné [39]. Nejčastěji pozorované planktonické 

bakterie, které tvoří biofilmy, jsou Staphylococcus epidermidis a Staphylococcus 

aureus [40], [41], [42], a jejich nebezpečnost tkví právě v jejich odolnosti [43], [44], 

a to jak vůči reakci imunitního systému, tak vůči léčivům, kdy je v těchto případech 

nutné použít opakující se a zvyšující se dávky antibiotik [45], což může vést k vážným 

nežádoucím účinkům [46]. Z těchto důvodů je velmi výhodné povrchy implantátů 

pokrýt tenkou vrstvou, která zabrání růstu těchto biofilmů, čehož je možno dosáhnout 

pomocí správného chemického složení vrstvy [47] a její topografie [48], [49], [50]. 

Druhou možností je vytvořit antibakteriální povlak, který umožní postupné 
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uvolňování antibakteriálních činidel [51], [52], [36], například antibiotik [53], [54] či 

antibakteriálních kovových iontů [13], [11], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], 

[63], [64], [65]. Více o antibakteriálních površích na bázi stříbra je možno nalézt 

v našem revue [66]. Hlavní výhodou oproti konvenčním postupům systémového, tj. 

orálního či nitrožilního dávkování, je lokálnost dávkování antibakteriálních činidel 

z povrchu implantátu, tj. přesně v místě, kde je tomu potřeba, tudíž antibakteriálních 

činidel nepotřebujeme mnoho. Díky tomu lze použít i silná antibiotika či kovové 

nanočástice, které by jinak mohly vést k vážným nežádoucím účinkům. 

 Bez ohledu na použitou metodu pro tvorbu antibakteriálních povlaků je nutné 

splnit několik základních požadavků pro tenkou vrstvu: 

(i) Biokompatibilita, kdy vlastní vrstva nesmí negativně ovlivnit organismus, 

kterému chceme pomoci. Další velkou výhodou je, pokud je antibakteriální 

vrstva i biodegradabilní [67]. 

(ii) Správné dávkování, kdy potřebné množství antibakteriálních činidel musí být 

dodáváno ve správný čas na správné místo. 

(iii) Jednoduchost, ekologie a kompatibilita s jinými postupy přípravy. 

V současnosti je požadavkem tvorba „chytrých“ pokročilých vícesložkových 

antibakteriálních povlaků [35], kdy je výhodou implementovatelnost 

vyvinutých postupů v rámci ostatních, již existujících depozičních metod. 

Metoda by měla jít také aplikovat na větší množství materiálů. 

1.2.1 Antibakteriální povrchy na bázi antibiotik 

 Jednou z možností, jak splnit výše uvedené požadavky kladené na 

antibakteriální povlaky, jsou povlaky na bázi antibiotik. Antibiotika či jiné 

antibakteriální biomolekuly lze imobilizovat přímo na povrchu [68], [69], [70]. 

Například antibakteriální činidla mohou být kovalentně navázaná přes amino, 

hydroxylové, či karboxylové skupiny na plazmově opracovaný povrch, nebo na 

povrch překrytý vhodným plazmovým polymerem. Jako příklad můžeme uvést 

antibakteriální peptidy navázané na plazmově polymerizovaný allyl-glycidyl-ether 

nebo lysozym navázaný na plazmově opracovaný polyetylen [71], antibiotikum 

novobiocin imobilizované na plazmově polymerizovaném n-heptylaminu [36], 

vancomycin navázaný na polyetylen glykolu [72], nebo azidovancomycin navázaný 
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na plazmově polymerizovanou akrylovou kyselinu za pomoci propargylaminu [73]. 

Dále můžeme jmenovat úspěšnou aktivaci povrchu polyvinylchloridu pomocí 

koplanárního plazmového opracování, následovanou roubovací (graftovou) 

kopolymerací akrylové kyseliny a imobilizací biocidu igrasanu [74]. Nevýhoda těchto 

výše zmíněných přístupů je, že množství antibiotik navázaných na substrát je 

limitováno plochou povrchu, viz obrázek 5a. 

 

Obrázek 5: Srovnání přístupů antibakteriálních povrchů založených na antibioticích. 

a) Imobilizace na povrchu, b) imobilizace v objemu porézního substrátu s možným 

překryvem difúzní bariérou. 

 Nicméně, tento základní problém můžeme eliminovat pomocí inkorporace 

antibiotik přímo do objemu tenké porézní nebo savé vrstvy, viz obrázek 5b. Jedním 

z přístupů, jak toho dosáhnout, je inkorporace antibiotik přímo při depozici vrstvy, 

například lze použít sprejovou polymerizaci za použití tekutých bio-prekurzorů 

dodávaných přímo do proudu plazmatu [75], [76], [77], což může za určitých 

podmínek vést i k zapouzdření antibiotik [78], [79], [80]. Další možností je rotačně 

nanést antibiotikum silyciprofloxacin, které je následně stabilizované nanesením tenké 

vrstvy plazmového polymeru [81]. Nicméně antibiotikum je tak při depozici 

stabilizační vrstvy vystaveno vlivům plazmatu, kdy mohou být změněny jeho 

vlastnosti. Z tohoto důvodu je vhodnější využít sorpčních schopností 

porézních/savých materiálů zahrnujících polymery [82], [83], [84], kalcium trifosfát 

[70], [85], [86], nanoporézní hliník [71], polymerní částice [87], epoxidovou vrstvu 

[88], nebo plazmové polymery [89], [90], které můžeme léčivy impregnovat. Navíc 

mohou být tyto rezervoáry léčiv překryty difúzní bariérou, sloužící pro kontrolu jejich 

uvolňování. Jako vhodné difúzní bariéry pro uvolňování antibiotik byly zkoumány 

vrstvy allylaminu [36] nebo polyetylen glykolu [85]. 
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1.2.2 Antibakteriální povrchy na bázi nanočástic 

 Antibakteriální materiály na bázi kovu začaly být jako alternativní 

antibakteriální povlaky zajímavé až v šedesátých letech minulého století, poté, co se 

ukázalo, že určité bakterie mohou být rezistentní vůči frekventovaně používaným 

antibiotikům [91], [92], [93], [94], [95], [96], [97]. Antibakteriální kovy mají 

obrovskou výhodu značného účinku proti Gram pozitivním i Gram negativním 

bakteriím [98]. I když byly provedeny studie, které indikují existenci bakterií 

rezistentních na stříbro [99], [100], je tvorba bakteriální rezistence vůči 

antibakteriálním kovům málo pravděpodobná. Speciálně toto tvrzení platí v případě 

kovových nanočástic, kdy existuje mnoho cest, které vedou k poškození bakterií, viz 

obrázek 6, nicméně musíme konstatovat, že dodnes není přesný princip 

antibakteriálního účinku kovových nanočástic plně prozkoumán. 

 Kovové nanočástice jako takové mohou způsobit tvorbu reaktivních částic 

obsahujících kyslík (ROS – z anglického „Oxygen Reactive Species“) a zároveň 

mohou tvořit bioaktivní kovové ionty. ROS a kovové ionty mohou poté interagovat 

s DNA, s mitochondriální a buněčnou membránou, což může vést k jejich rozrušení a 

uvolnění buněčného obsahu, inhibovat syntézu proteinů a měnit jejich bio-funkční 

vlastnosti. Všechny tyto jevy mohou společně vést k apoptóze či nekróze buňky 

bakterie [100], [101], [102], [103]. Kovové nanočástice a uvolněné kovové ionty však 

nemusí interagovat pouze s bakteriemi, ale mohou při dlouhodobém vystavení také 

narušit tkáňové buňky [68]. Naštěstí zdravotní rizika spojená se systémovou absorpcí 

iontů kovů jsou víceméně nízká [104], což ale nemůžeme říci o samotných 

nanočásticích, které mohou být pro člověka toxické [105]. Aby bylo zabráněno 

vedlejším účinkům spojeným s antibakteriálními nanočásticemi, musí být jednak 

dobře na povrchu zafixovány, jednak musí být uvolňování iontů kovů precizně 

kontrolováno, což jsou klíčové výzvy spojené s vývojem antibakteriálních 

nanokompozitů. 

 Velkou výhodou nanočástic ve srovnání s tenkými vrstvami je jejich velký 

poměr povrchu, ze kterého jsou ionty uvolňovány, k jejich objemu. Díky tomu je 

možno dosáhnout silného antibakteriálního účinku při užití nižšího množství kovu a 

tím redukovat kontaminaci lidského těla těmito antibakteriálními kovy. Aby bylo 



 

14 

 

zabráněno uvolnění toxických nanočástic, je možné je zapustit do matrice [106], [107], 

[108], která slouží zároveň jako difúzní bariéra kontrolující uvolňování iontů. 

 

Obrázek 6: Hrubá představa interakce Ag nanočástic s buňkou. a) Endocytóza 

nanočástic. b) Utvoření lyzozomu, ve kterém nanočástice po kontaktu s vodným 

prostředím tvoří ionty a ROS, které mohou vést k apoptóze buňky. c) Ionty mohou 

penetrovat skrz membránu lyzozomu do cytoplazmy, stejně jako celé Ag nanočástice, 

pokud jsou dostatečně malé. Ag v cytoplazmě může způsobit d) peroxidaci buněčné 

membrány vedoucí k e) proděravění buňky a následné nekróze, nebo f) peroxidaci 

membrány mitochondrie, či g) poškození DNA v jádře. 

 Vlastní uvolňování kovových kationtů z povrchu kovových nanočástic ve 

vodném prostředí je několikastupňový proces. Prvním krokem je autoionizace vody, 

při které vznikají částice nesoucí kladný náboj: 

2𝐻2𝑂(𝑙) ↔  𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑯(𝒂𝒒)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

− ↔  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−  (3) 

Voda je nejdříve disociována na vodíkový kationt a hydroxidový anion, nicméně 

vodíkový kationt je velmi rychle navázán na molekulu vody, s níž vytvoří 

hydroxoniový anion. Pokud tato reakce proběhne v okolí kovu, může vzniklý 

vodíkový kationt následně interagovat za přítomnosti ve vodě rozpuštěného kyslíku 

s tímto kovem (Ag [109] a Cu [110]), což vede k uvolnění kationtu kovu do okolního 

vodného prostředí: 
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4𝐴𝑔(𝑠) + 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑂2(𝑎𝑞) ↔ 4𝐴𝑔(𝑎𝑞)

+ + 2𝐻2𝑂(𝑙) (4) 

2𝐶𝑢(𝑠) + 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑂2(𝑎𝑞) ↔ 2𝐶𝑢(𝑎𝑞)

2+ + 2𝐻2𝑂(𝑙) (5) 

 U mědi, která daleko ochotněji oxiduje, musíme uvážit i reakce1 [110]: 

8𝐶𝑢(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑎𝑞) ↔ 4𝐶𝑢2𝑂 + 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 4𝑒− (6) 

𝐶𝑢2𝑂(𝑎𝑞) + 2𝐻(𝑎𝑞)
+ ↔ 2𝐶𝑢(𝑎𝑞)

2+ + 𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒− (7) 

Výhodou mědi je její nízká cena, nižší toxicita a vyšší biokompatibilita s buňkami ve 

srovnání s ostatními kovy [111]. Navíc je měď metabolizovatelná [112], a proto se 

neusazuje v lidském organismu [113]. 

1.2.3 Antibakteriální povrchy kombinující antibiotika a nanočástice 

 V této práci budou studovány přístupy zabudování výše zmíněných 

antibakteriálních činidel, tedy antibiotik a nanočástic připravených pomocí GAS, do 

plazmově polymerních vrstev nanášených z polymerních terčů nylonu 6,6 a PTFE, viz 

obrázek 7.  

 

Obrázek 7: Schématické znázornění antibakteriálních vrstev řešených v této práci, 

které jsou založeny na uvolňování antibakteriálních činidel, a to na bázi a) uvolňování 

antibiotik, b) uvolňování kovových iontů, c) kombinace uvolňování antibiotik 

i antibakteriálních iontů. 

                                                 

1 Musíme uvážit, že tyto reakce se dějí v čisté vodě (s rozpuštěným kyslíkem), nicméně při 

biotestech, kdy jsou použita různá živná média, mohou být reakce kovů s roztokem mnohem 

různorodější, což je ještě umocněno v případě tělního prostředí. 
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 Hlavním cílem bude ověřit, že tyto materiály mají schopnost jednak účinně 

snižovat množství bakterií v jejich okolí a zabraňovat tvorbě biofilmů, jednak si 

zachovat svoji biokompatibilitu. Bude testována i možnost kombinovat antibiotika a 

kovové nanočástice v jedné vrstvě, kdy je hlavní motivací vytvořit povrch s (i) rychlým 

uvolňováním antibiotika, abychom předešli tvorbě bakteriální rezistence z důvodu 

dlouhodobého působení antibiotik v malých dávkách a zároveň, abychom docílili 

(ii) dlouhodobého uvolňování antibakteriální kovových iontů, kde je tvorba bakteriální 

rezistence velmi málo pravděpodobná. 

1.3 Nanodrsné povrchy a regulace smáčivosti 

 Nanočástice můžeme použít doslova jako základní stavební kameny 

v nanotechnologiích, kdy můžeme plně využít jejich trojrozměrný charakter. 

Typickým příkladem může být například syntéza povlaků s laditelnou porozitou či 

příprava povrchů s kontrolovanou (nano)drsností povrchu a s ní spojenou smáčivostí, 

jak jsme ukázali v práci [114]. V rámci této práce jsme se pokusili problematiku 

smáčivosti rozšířit i o studium schnutí analytů na površích s motivací zesílit signál 

spektroskopických biodetekčních metod. Nicméně nyní uvedeme téma smáčivosti a 

schnutí v širším kontextu. 

 Regulace smáčivosti materiálů nachází mnohá uplatnění, nejen ve vědě, ale i 

v průmyslu. Mezi ústřední a velmi známé aplikace patří hydrofobní membrány 

funkčního oblečení (Gore-Tex), povrchy pro kontaktní sváření plastů, samočistící 

povlaky, povrchy zabraňující namrzání, povrchy proti zamlžování brýlí, nepřilnavé 

povrchy pánví či biokompatibilní povrchy například kontaktních čoček. 

 Nicméně abychom mohli určit, zdali náš povrch bude fungovat tak, jak má, je 

třeba popsat systém fyzikálními parametry, které budeme schopni během depozice 

kontrolovat. Kontaktní úhel kapky přisedlé na hladkém povrchu, viz obrázek 8, se řídí 

Youngovou rovnicí (8), kde jsou dány do vztahu povrchová napětí mezi hladkým 

povrchem a okolním plynem 𝛾𝑆 , povrchem a kapalinou 𝛾𝑆𝐿  a kapalinou a okolním 

plynem 𝛾𝐿. 
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Obrázek 8: Smáčivost a) na hladkém povrchu, b) na zdrsněném povrchu ve Wenzelově 

režimu, c) na zdrsněném povrchu v režimu Cassieho-Baxtera. 

𝛾𝑆 = 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿 cos 𝜃 (8) 

Povrchové napětí vychází z interakcí mezi jednotlivými molekulami kapaliny a jejich 

okolím. Vezměme v úvahu, že přitažlivé a odpudivé interakce mezi jednotlivými 

neutrálními molekulami či atomy stejného typu mohou být aproximovány 

Lennardovým-Jonesovým (L-J) potenciálem, viz rovnice (9), který dobře popisuje 

Londonovu disperzní interakci: 

𝑉𝐿𝐽 = 4 𝜀 [(
𝜎

𝑟
)

12

− (
𝜎

𝑟
)

6

] (9) 

Molekuly kapaliny, které jsou na rozhraní mezi kapalinou a povrchem, jsou 

přitahovány do pevné fáze povrchu, čímž dochází ke zvýšení mezimolekulárních 

vzdáleností v kapalině, tj. vychýlíme se z minima L-J potenciálu. Práce, která byla 

nutná vykonat pro toto vychýlení, dává vznik právě volné povrchové energii [115]. 

Všimněme si, že hloubku potenciálového minima, tj. „sílu interakce“, určuje parametr 

𝜀 , zatímco parametr 𝜎  určuje vzdálenost molekul v rovnovážné poloze. Lorentz a 

Berthelot navrhli následující kombinační pravidla pro konstanty L-J potenciálu pro 

interakci různých typů molekul i, j: 

𝜎𝑖𝑗 =
𝜎𝑗𝑗 + 𝜎𝑖𝑖

2
 (10) 

𝜀𝑖𝑗 = √𝜀𝑖𝑖𝜀𝑗𝑗 (11) 

Vzdálenost molekul σij je v tomto případě modelována jako aritmetický průměr (model 

tuhých koulí) a hloubka potenciálu εij jako průměr geometrický. Vzhledem k tomu, že 

hloubka L-J potenciálu 𝜀  přímo souvisí s disperzní interakcí a tedy s povrchovým 

napětím [116], můžeme uvažovat v případě nepolární kapaliny a nepolárního povrchu, 

že: (i) molekula kapaliny na rozhraní je přitahována směrem k povrchu v analogii 
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s rovnicí (11) silou úměrnou √𝛾𝑆
𝐷𝛾𝐿

𝐷 , tj. geometrickému průměru disperzní části 

povrchové energie 𝛾𝑆
𝐷 a disperzní části povrchového napětí kapaliny 𝛾𝐿

𝐷, směrem do 

kapaliny pak silou úměrnou 𝛾𝐿, (ii) atom pevné látky na rozhraní je vtahován směrem 

ke kapalině silou úměrnou opět √𝛾𝑆
𝐷𝛾𝐿

𝐷 a směrem k povrchu silou úměrnou 𝛾𝑆. Napětí 

mezi pevnou látkou a kapalinou pak bude rovno [115]: 

𝛾𝑆𝐿 =  𝛾𝑆 + 𝛾𝐿 −  2√𝛾𝑆
𝐷𝛾𝐿

𝐷 (12) 

Za předpokladu, že se interakce indukovaný dipól-indukovaný dipól bude chovat 

podobně, jako dipól-dipólová interakce, rozšířili Owens s Wendtem [117] rovnici (12) 

o polární dipól-dipólovou interakci vodíkových můstků vody s povrchem: 

𝛾𝑆𝐿 =  𝛾𝑆 + 𝛾𝐿 −  2√𝛾𝑆
𝐷𝛾𝐿

𝐷 − 2√𝛾𝑆
𝑃𝛾𝐿

𝑃, (13) 

kde 𝛾𝑆
𝑃  je polární část povrchové energie a 𝛾𝐿

𝑃  je polární část povrchového napětí 

kapaliny. Vztah (13) byl sice odvozen pro vodu, ale je vhodný i pro další polární 

kapaliny. Pokud dosadíme vztah (13) do Youngovy rovnice (8) a výslednou rovnici 

upravíme, dostáváme známý vztah (ve tvaru y=ax+b) pro určení polární 𝛾𝑆
𝑃  a 

disperzní části 𝛾𝑆
𝐷 povrchové energie z kontaktních úhlů kapalin: 

𝛾L(cosθ+1)

2√𝛾L
D

=√𝛾S
P

√𝛾L
P

√𝛾L
D

+√𝛾S
D (14) 

 Doposud jsme se zabývali povrchy hladkými, pokud se však kapka nachází na 

zdrsněném povrchu, může dojít ke dvěma případům. V prvním případě se jedná 

o Wenzelův režim [118], kdy je kapalina v kontaktu s celým zdrsněným povrchem, 

viz obrázek 8b, tj. dojde ke zvýšení volné povrchové energie na jednotku plochy a tedy 

ke zvýšení interakční energie mezi povrchem a kapalinou o faktor 
𝑆𝐴

𝑆𝑃
 , kde SA je 

skutečná kontaktní plocha a SP je projekce kontaktní plochy do roviny povrchu. Poté 

Youngova rovnice (8) přechází do tvaru: 

𝛾𝑆

𝑆𝐴

𝑆𝑃
 = 𝛾𝑆𝐿

𝑆𝐴

𝑆𝑃
 + 𝛾𝐿  cos 𝜃∗, (15) 

kde 𝜃∗je naměřený kontaktní úhel na hrubém substrátu.  
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 Pokud porovnáme Youngovu rovnici (8) s rovnicí (15), dostáváme známý 

vztah: 

 cos 𝜃∗ =
𝑆𝐴

𝑆𝑃
cos 𝜃 (16) 

Druhým případem je Cassieho-Baxterovo smáčení, viz obrázek 8c, ve kterém je 

kapalina na substrátu v kontaktu s dvěma typy prostředí, (i) vlastní pevnou látkou S a 

(ii) plynem G uvězněným mezi kapkou a údolími vzorku. Za předpokladu, že vzduch 

spolu s pevnou látkou tvoří virtuální hladkou vrstvu, má Youngova rovnice pak tvar: 

𝑓𝑆𝛾𝑆 + 𝑓𝐺𝛾𝐺 = 𝑓𝑆𝛾𝑆𝐿 + 𝑓𝐺𝛾𝐺𝐿 + 𝛾𝐿  cos 𝜃∗  , (17) 

kde 𝑓𝑆 + 𝑓𝐺 = 1 jsou poměrné části zastoupení smáčení jednotlivých fází povrchu. Po 

úpravě (𝛾𝑆 = 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿 cos 𝜃, 𝛾𝐺 = 𝛾𝐺𝐿 + 𝛾𝐿 cos 180°) dostaneme [119]: 

𝑓𝑆(cos 𝜃 + 1) − 1 =  cos 𝜃∗ (18) 

 Rovnicemi výše je popsáno statické smáčení. Nicméně aplikace smáčivosti, 

jsou většinou dynamickými procesy, například je nám jedno, jaký kontaktní úhel má 

kapka na hydrofobním povrchu nepromokavé bundy, jde nám o to, zdali se tato kapka 

nakonec vsákne, či steče. Nejjednodušším měřením dynamického chování kapky je 

měření postupujícího a ustupujícího kontaktního úhlu, viz obrázek 9. Čím je hystereze 

větší, tím kapka hůře stéká po povrchu. Pokud je naopak hystereze kontaktního úhlu 

nulová, kapka po minimálním naklonění povrchu steče okamžitě, jak je zřejmé 

i z metody měření ustupujícího a postupujícího kontaktního úhlu z náklonu substrátu, 

viz obrázek 9c. 

 

Obrázek 9: Hystereze kontaktního úhlu. Měření a) ustupujícího kontaktního úhlu 

pomocí „vysávání“ kapky, b) postupujícího kontaktního úhlu pomocí „nafukování“ 

kapky. c) Měření obou úhlů pomocí limitního náklonu, kdy kapka ještě nesteče.  
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 Hysterezní chování má také dalekosáhlé důsledky při schnutí kapek. Schnutí 

kapalin na povrchu je odvětví s mnoha aplikacemi v průmyslu, kdy je řešeno schnutí 

barev a laků na různých materiálech, schnutí miniaturních kapiček o objemu v řádu 

pikolitrů při inkoustovém tisku, či schnutí polovodivých polymerů na substrátech 

s hydrofobními a hydrofilními vzory při výrobě OLED panelů [120]. Nicméně naší 

motivací je pomocí řízeného schnutí co nejvíce zkoncentrovat analyt pro různé 

biodetekční metody, konkrétně Ramanovu spektroskopii a matricově asistovanou 

desorpční ionizační časově průletovou hmotnostní spektrometrii (MALDI-ToF/MS –

z anglického „Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionziation Time of Flight Mass 

Spectrometry“). Obě tyto metody jsou založené na interakci laseru s usušenou kapkou 

biomolekul, kdy je cílem pomocí správného schnutí maximalizovat ozářený objem 

analytu laserem. 

 Abychom mohli vytvořit správné povrchy pro schnutí kapek, musíme nejdříve 

porozumět fyzikálním mechanismům schnutí. Pokud kápneme kapku čisté vody na 

substrát a necháme vodu odpařit, nevznikne nám na povrchu žádný depozit, viz 

obrázek 10a. Pokud však kapalina obsahuje netěkavé mikro-, či nano- objekty, což 

mohou být mikročástice, nanočástice či molekuly analytu, na substrátu se depozit 

vytvoří, viz obrázek 10b. Jak tento depozit bude vypadat, není na první pohled zřejmé. 

Jinými slovy, podmínky při schnutí kapek ovlivňují tvar a homogenitu depozitu.  

 

Obrázek 10: Schnutí a) čisté kapaliny, b) roztoku či suspenze. 

 Samotné schnutí je velmi složitý proces, závisející na mnoha parametrech, jako 

je teplota substrátu, teplota okolního prostředí, jeho vlhkost, viskozita kapaliny a 

mnoho dalších. Nicméně hlavním motorem procesů, které probíhají během schnutí, 
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jsou rozdílné rychlosti vypařování z okraje kapky a z jejího středu [121], viz 

obrázek 11a. Pokud se molekula kapaliny odpaří ze středu kapky, je velká 

pravděpodobnost, že se opět dostane zpět do kapky, pokud se molekula vody odpaří 

z jejího okraje, pravděpodobně dopadne na substrát. Tento efekt způsobí právě 

rozdílnou rychlost vypařování, která vede k teplotnímu gradientu z důvodu 

ochlazování krajů kapky. Tento teplotní gradient dává vznik gradientu povrchového 

napětí, což vede k tzv. Marangoniho proudění [122], které má za důsledek neustálé 

míchání obsahu kapky [123], viz obrázek 11b. 

 

Obrázek 11: a) Vyšší rychlost odpařování ze stran kapky způsobí b) teplotní gradient, 

který je hnacím motorem Marangoniho proudění, které víří obsah kapky. 

 Rozdílná rychlost vypařování vede ale i k dalšímu efektu, což je tvorba 

radiálního toku, viz obrázek 12a. Tím, že se z okraje kapky kapalina odpařuje rychleji, 

kapalina z jejího středu ji má tendenci nahrazovat. Pokud kapka obsahuje materiál 

těžší nežli molekuly kapaliny, je tento materiál táhnut směrem k okrajům kapky, čímž 

vzniká na okraji schnoucí kapky sediment, který v limitním případě tzv. 

„přišpendlené“ kapky, tj. kapky, která během schnutí nemění svůj kontaktní poloměr 

s povrchem, vytváří tzv. kávový kroužek (anglicky „coffee ring“) [124], viz 

obrázek 12b. 

 Radiální i Marangoniho proudění v kapce lze regulovat, stejně tak jako 

přišpendlení okraje kapky [125]. Pokud nabouráme kapilární tok, například pomocí 

přivedení střídavého napětí do kapky [126], nebo pokud zvýšíme Marangoniho tok 

pomocí rozdílu teplot [123], či zabráníme přišpendlení povrchu např. hydrofobním 

povrchem [127], narušíme procesy formující kávový kroužek a dostaneme analyt 

zaschlý preferenčně do homogenního bodu. Naproti tomu, pokud zesílíme radiální tok 

za současného přišpendlení kapky, dostaneme schnutí preferenčně do kávového 

kroužku [124]. 
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Obrázek 12: a) Rychlejší úbytek rozpouštědla ze strany kapky nežli z jejího středu dává 

vzniknout radiálnímu toku, který způsobí hromadění částic na okraji kapky, tím je 

vytvořen kávový kroužek. b) Ilustrace horního pohledu na vzniklý kávový kroužek. 

 Pokud se omezíme na regulaci schnutí kapek pomocí vlastností povrchu, 

dostaneme v podstatě 4 extrémní případy, viz obrázek 13, kdy povrch může být 

hydrofilní či hydrofobní, může být kluzký či lepivý, tj. s nízkou či vysokou hysterezí 

kontaktního úhlu. 

 

Obrázek 13: Depozity schnoucích kapek obsahujících částečky na lepivém 

a) hydrofilním, b) hydrofobním povrchu, kdy je díky přišpendlení okrajů kapky 

k povrchu vytvořen kávový kroužek. Depozity na kluzkém c) hydrofilním, 

d) hydrofobním povrchu kávový kroužek preferenčně netvoří, jelikož okraje kapky jsou 

volné. 



 

23 

 

 V případě povrchů lepivých, tj. s přišpendleným okrajem kapky, dostáváme 

depozici do kávového kroužku, jelikož radiální tok hromadí částečky k tomuto okraji 

kapky, který zůstává po celou dobu na stejném místě. Pokud je povrch hydrofilní, je 

počáteční kontaktní plocha kapaliny s pevnou látkou rozsáhlá, díky čemuž je 

deponován i velký kávový kroužek, viz obrázek 13a. V případě hydrofobního povrchu 

je tato počáteční kontaktní plocha velmi malá, tudíž je deponován i malý 

zkoncentrovaný kávový kroužek, viz obrázek 13b.  

 V případě povrchů kluzkých, kdy kontaktní linka putuje v průběhu schnutí 

kapky za současné depozice materiálu, se kávový kroužek preferenčně netvoří. 

V případě hydrofilního kluzkého povrchu částečky v kapce navíc ochotněji ulpívají na 

povrchu a materiál je deponován po celou dobu schnutí kapky, dostáváme tím depozici 

do velkého kruhu, jehož plocha je srovnatelná s kontaktní plochou původní kapky, viz 

obrázek 13c. V případě, že je povrch kluzký a hydrofobní, jednak začínáme s daleko 

menší kontaktní plochou, jednak nemají částečky tendenci ulpívat na povrchu s nízkou 

volnou povrchovou energií, tudíž se nedeponují průběžně, ale až v konečné fázi 

schnutí, dostáváme tak depozit do velmi zkoncentrované tečky, viz obrázek 13d.  

 Z této naivní, ale směrodatné úvahy je zřejmé, že pro zkoncentrování analytu 

musíme použít hydrofobních povrchů buď co nejvíce kluzkých, nebo co nejvíce 

lepivých. Oba tyto přístupy budou experimentálně řešeny v rámci této práce. 

1.4 Nanočásticové gradienty 

 Gradientní povrchy, tedy povrchy, u nichž se jeden či více parametrů povrchu 

mění spojitě s polohou na vzorku, si získávají čím dál tím větší pozornost. Hlavní 

výhodou takovýchto povrchů s podélně gradientními fyzikálními či chemickými 

vlastnostmi je, že jsou schopny nahradit virtuálně nekonečné množství vzorků [128], 

[129], které jsou nutné pro komplexní analýzu povrchových vlastností. Topografické 

či chemicko-fyzikální gradienty již nalezly uplatnění v různých studiích, například 

v tkáňovém inženýrství pro výzkum interakce buněk s povrchy [130], [131], [132], 

[133], [134], [135], [136], [137], [138], či v nanometrologii [139]. Gradienty jsou 

navíc efektivním nástrojem pro studium makromolekulárních interakcí [140], lze 

pomocí nich ladit parametry pro růst nanodiamantů [141] nebo roubování biomolekul 

[142], [143]. Další uplatnění mají při studiu adsorpce proteinů [144], morfologie 
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povrchů [145] a smáčivosti [146], [147], [148]. V neposlední řadě nacházejí 

nanočásticové gradienty využití pro povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopii 

(SERS – z anglického „Surface Enhanced Raman Spectroscopy“) [149].  

 Právě gradientní povrchy tvořené nanočásticemi reprezentují struktury 

s velkou přidanou hodnotou, jelikož lze využít unikátních vlastností nanoobjektů na 

rozhraní mezi jednotlivými atomy a pevnou látkou. Tyto vlastnosti jsou určeny 

například velikostí a tvarem nanočástic [150], jejich materiálem či jeho rozložením na 

substrátu, jak jsme ukázali například v publikaci [151]. V literatuře lze dohledat 

mnoho přístupů tvorby nanočásticových gradientů, například pomocí kontaktního 

tisku „razítkem“ [152], plazmové kopolymerace [153], depozice polyelektrolytů 

[154], či navazování nanočástic přes amino skupiny [155], [156], iminy [157], nebo 

vodíkové můstky [158]. Pro produkci ve větším měřítku lze pak použít metody 

založené na schnutí z vodné fáze [159].  

 Zatím jsme mluvili o 1D gradientech, tedy substrátech se změnou povrchového 

parametru pouze v jednom směru. Nicméně planární substrát je dvou dimenzionální, 

tudíž je velmi lákavé tuto druhou dimenzi použít pro variaci dalšího nezávislého 

parametru. V případě tvorby 2D gradientů jsme však více omezeni depozičními 

technikami pro jejich výrobu, i přesto byly 2D gradienty připraveny například pomocí 

difúze v plynném skupenství, kdy byly nanočástice navázané na poly(2-

(dimetylamino)ethyl metakrylát) [160], [161]. Produkce nanočásticových gradientních 

povrchů pomocí „mokré“ chemie je na jedné straně jednoduchá a efektivní, na straně 

druhé připravené povrchy často trpí kontaminacemi surfaktanty, nehomogenitou a 

planární anizotropií, což se daleko více projeví v případě 2D gradientních povrchů. 

Tyto nevýhody prakticky diskvalifikují „mokrou“ chemii jako metodu pro tvorbu 

dobře definovaných heterogenních nanočásticových 2D gradientů. Zkrátka, depozice 

více komponentních 2D gradientů je stále výzvou [162]. 

 V této práci se zaměříme právě na vysoce definované 2D gradientní 

nanočásticové vrstvy, jejichž depoziční proceduru jsme podpořili jednoduchým 

matematickým modelem, čímž se nám podařilo získat komplexní nástroj pro tvorbu a 

návrh 2D gradientů s vysokým aplikačním potenciálem. 2D gradienty založené na 

dvou kovech byly připraveny pomocí svazkové depozice nanočástic deponovaných 

pomocí GAS, který byl mimo jiné využit také pro depozici gradientů v pracích [148], 
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[163]. Hlavními výhodami nanočásticové produkce pomocí GAS je čistota procesu a 

úzká distribuce velikostí nanočástic. Navíc můžeme ladit velikost nanočástic [164], 

jejich tvar [27] nebo chemické složení [20]. Naše metoda pro depozici vysoce 

definovaných 2D gradientních dvojsložkových kovových nanočásticových vrstev je 

založena na pohyblivé masce, kdy lze pomocí správné funkce rychlosti masky přesně 

kontrolovat (i) objemovou hustotu pokrytí nanočásticemi a (ii) poměr chemického 

složení na povrchu (x, y). Relevanci navrhované metody jsme demonstrovali na 

2D gradientních nanočásticových vrstvách z nanočástic stříbra a mědi, kdy jsme ladili 

plazmonické vlastnosti těchto vrstev. 

1.5 Povrchy s využitím pro biodetekci 

 V kapitole 1.3 jsme podali úvod ke schnutí roztoků s motivací zkoncentrovat 

analyt. V kapitole 1.4 jsme probrali produkci definovaných nanočásticových 

gradientů. Na tyto dvě kapitoly nyní navážeme tím, že nabyté znalosti využijeme pro 

(bio)detekci pomocí laserové desorpce/ionizace (LDI). Znalost principů schnutí 

roztoků nám ukáže cestu, jak analyt správně zkoncentrovat pro získání co největšího 

signálu, a metodika depozice nanočásticových gradientů nám pomůže s optimalizací 

správného množství nanočástic, kterými budeme nahrazovat v technice MALDI-

ToF/MS konvenční organické matrice. 

 V osmdesátých letech minulého století ve svých 25 letech udělal Kiochi 

Tanaka svojí osudovou chybu, kdy omylem zaměnil aceton za glycerol, který smíchal 

s kobaltovým práškem. O dva roky později, v roce 1987, publikoval na konferenci 2nd 

Japan-China Joint Symposium on Mass Spectrometry ve městě Takarazuka přelomový 

poster, na jehož základě o rok později vydal článek, kde ukázal, že lze pomocí této 

směsi detekovat molekuly o velikostech až m/z 100 000 [165]. V roce 2002 pak byla 

Kiochimu Tanakovi za tento objev, který vedl k vývoji matricí asistované laserové 

desorpce/ionizace (MALDI – z anglického „Matrix Assisted Laser Desorption 

Ionization“), udělena Nobelova cena. Nicméně současně s Tanakou objevil princip 

MALDI i Michael Karas [166]. Od svého objevení se metoda MALDI stala silným 

nástrojem pro (bio)detekci a rozpoznávání nejen (bio)molekul. Bylo dokázáno mnoha 

výzkumnými skupinami, že technika MALDI-ToF/MS je velmi vhodná pro detekci, 

charakterizaci a identifikaci různorodého množství analytů, a to od proteinů [167], 
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lipidů [168], peptidů [169] až po komplexní biologické systémy, jako jsou tkáně [170], 

[171] či dokonce celé mikroorganismy [172], [173], [174]. MALDI-ToF/MS je dnes 

nenahraditelnou technikou v mnoha různorodých odvětvích nejen přírodních věd. 

V klinické chemii přispívá k diagnostice vážných nemocí, například nádorů či 

Alzheimerovy choroby [173], v paleoproteomice MALDI-ToF/MS umožňuje 

identifikaci a charakterizaci proteinů zachovaných v archeologických 

a paleontologických nálezech [175], v potravinářství je tato technika používána pro 

detekci potravinových bakterií [176].  

Prvním krokem při měření MALDI-ToF/MS je smíchání analytu s vhodnou 

matricí. Tato matrice, typicky organického původu, absorbuje energii laserového 

svazku a zajišťuje protonaci laserem desorbovaných molekul analytu bez jejich 

přílišné fragmentace [177]. Poté, co dostane biomolekula většinou jeden náboj, je 

vtažena pomocí vysokého napětí do hmotnostního spektrometru (MS – z anglického 

„Mass Spectrometer“) měřícího čas průletu (ToF – z anglického „Time of Flight“) 

těchto molekul. Kombinace tohoto měkkého ionizačního procesu, který nechává 

analyt téměř neporušený, a ToF detekce, dovoluje analyzovat molekuly do hmotností 

až 500 000 Da [178]. Nicméně užití organických matricí s sebou nese i některá 

omezení.  

 Prvním limitem je nehomogenní distribuce analytu v matrici [179]. 

Z kapitoly 1.3 víme, že schnutí kapky je složitý proces, ve kterém dochází 

k nehomogenní depozici jednotlivých netěkavých složek. To se projeví při zasychání 

kapky rozpouštědla s matricí a analytem vytvořením tzv. „sladkých míst“ (anglicky 

„sweet spots“), kde je vhodná koncentrace, promíchání či krystalizace jednotlivých 

složek [180], tudíž signál z takových míst může být až několika řádově vyšší než na 

zbytku vzorku. Přítomnost těchto „sladkých míst“ výrazně snižuje opakovatelnost 

měření a ztěžuje kvantitativní analýzu, navíc hledání těchto míst je časově náročnější. 

Z tohoto důvodu bylo vyzkoušeno již mnoho různých přístupů pro zlepšení distribuce 

analytu v matrici po zaschnutí kapky, například s použitím elektrospreje [181], mikro-

nanášením [182], chlazením substrátu [183], elektro-smáčením [184], nebo užitím 

právě hydrofobních povrchů [185], kterými se budeme zabývat v této práci. 

 Druhý vážný limit MALDI-ToF/MS detekce je spojen s možností interference 

organických matricí s analytem a jejich příspěvkem k MALDI spektrům, což výrazně 
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snižuje opakovatelnost měření a výrazně ztěžuje interpretaci hmotnostních spekter 

zvláště pro malé molekuly s hmotností m/z < 700 Da. Aby bylo možné předejít 

interferenci s matricí, byly vyvinuty organické matrice s nízkou hmotností, nicméně 

tyto matrice nemohou být univerzálně použity [186]. Navíc organické matrice mohou 

často sublimovat ve vakuu, přičemž tato časová nestabilita může vést k fluktuaci 

signálu. 

 Výše zmíněným limitacím organických matricí můžeme předejít jejich 

nahrazením anorganickými matricemi [187], [188], včetně kovových nanočástic [189], 

jejichž použití dává slibné výsledky. Kovové nanočástice mají obrovský poměr mezi 

povrchem a objemem, jsou stabilní ve vakuu, mají vysokou efektivitu ionizace a téměř 

neinterferují s analytem, a pokud k této interferenci náhodou dojde, pak známe přesné 

hmotnosti, na kterých můžeme tyto kovy detekovat, tudíž se nestane, že bychom se 

zmýlili při interpretaci dat. Další výhodou je, že správně zvolené nanočástice mohou 

selektivně ionizovat molekuly komplexních analytů [190] nebo mohou usnadnit 

hmotnostní 2D mapování (anglicky „imaging“) [191]. Kovové nanočástice ze správně 

zvolených materiálů mohou navíc vykazovat LSPR a tím pádem efektivně absorbovat 

energii laseru – například již bylo ukázáno, že produkce iontů je zvýšena v případě 

naladění podmínek na povrchovou plazmonovou rezonanci [192]. 

 Nahrazení matrice kovovými nanočásticemi (NPs – z anglického „Nano-

Particles“) bylo již provedeno mnoha způsoby, například přidáním nanočástic do 

kapky s analytem před jejím uschnutím [193], rozmícháním nanočástic s rozpuštěným 

analytem a jeho následným zaschnutím na povrchu [190], [194], nebo depozicí 

nanočástic přes zaschlý analyt pomocí spreje [195]. Nejvíce je při měření užíváno 

mono-metalických nanočástic zlata [196], [197], [198], [199] a stříbra [190], [193], 

[194], [195], [200], [201], [202], ale je možno použít například i nanočástice oxidu 

wolframu, oxidu rhenia [203], nebo nanočástice na bázi jádro a slupka [204]. Výše 

uvedené publikace ukazují velký pokrok nanočásticově asistované laserově desorpční 

ionizační hmotnostní spektrometrie (NPs-LDI-ToF/MS – z anglického „Nano-

Particles assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight/Mass Spectrometry“) a 

ukazují její výhody pro pokročilou diagnostiku. Nicméně nedostatečná plošná 

homogenita, způsobená nedefinovaným schnutím roztoku analytu s nanočásticemi, 

brání širšímu použití této techniky. 
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 V této práci se zaměříme na vývoj nového postupu pro opakovatelnou a citlivou 

detekci malých molekul pomocí NPs-LDI-ToF/MS a na vyřešení nedostatků 

spojených s homogenitou distribuce analytu a nanočástic, která je zásadní pro 

reprodukovatelnou, potažmo kvantitativní analýzu. Dále se budeme zabývat 

optimalizací NPs-LDI-ToF/MS z hlediska intenzity signálu. V této práci využijeme 

hydrofobních povrchů na bázi C:F vrstev pro definované schnutí kapek analytu, který 

poté homogenně překryjeme submonovrstvou nanočástic pomocí GAS. 

1.6 Cíle práce 

 Cíle práce navazují na řešené tematické okruhy dané vlastnostmi nanočástic, 

viz obrázek 1: 

1. Vytvořit antibakteriální povrch s laditelnými antibakteriálními vlastnostmi 

založený na uvolňování antibakteriálních činidel, konkrétně antibiotik a/nebo 

kovových iontů z povrchu nanočástic. 

2. Vytvořit povlaky jednak s definovanou morfologií, a to včetně 2D struktur, 

pomocí nanášení gradientních tenkých vrstev, jednak s definovanou topografií 

pro kontrolu smáčení a schnutí roztoků s motivací zkoncentrovat analyt pro 

biodetekční metody. 

3. S využitím znalostí získaných z cíle 2 vytvořit metodu pro (bio)detekci 

pomocí nanočásticově asistované laserově desorpční ionizační hmotnostní 

spektroskopie. 

Tyto cíle budou řešeny pomocí vakuových depozičních metod využívajících 

nízkoteplotního plazmatu. 
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2 Experimentální část 

 V této kapitole budou stručně představeny depoziční aparatury, které byly 

v rámci práce použity pro přípravu vzorků, i metody použité pro jejich charakterizaci 

včetně metodik použitých pro určení bioaktivity studovaných vzorků.  

2.1 Depozice tenkých vrstev 

 V rámci této práce byly použity různé vysokovakuové (HV – z anglického 

„High Vacuum“) a ultra vysokovakuové (UHV – z anglického „Ultra-High Vacuum“) 

depoziční systémy. UHV systémy byly plně bezolejové, kdy depoziční komora byla 

čerpána turbomolekulární vývěvou, která byla předčerpávána vývěvou typu šnek 

(anglicky „scroll“). HV systémy byly čerpány difúzní olejovou vývěvou 

s předčerpáváním rotační olejovou vývěvou. Depozice plazmových polymerů byla 

prováděna v HV systémech, zatímco depozice anorganických vrstev byla prováděna 

preferenčně v UHV systémech.  

2.1.1 Depozice plazmových polymerů 

 Experimentální systém pro depozici plazmových polymerů z polymerních 

terčů byl vybaven tří-palcovým rovinným magnetronem chlazeným vodou, viz 

obrázek 14. V případě depozice plazmového polymeru C:H:N:O byl použit ve většině 

případů terč nylonu 6,6 (3 mm, Goodfellow). Plazmově polymerizované C:F vrstvy 

byly pak deponovány z PTFE terče (3 mm, Goodfellow). Naprašování těchto 

nevodivých polymerů probíhalo za použití radiofrekvenčního (RF) generátoru (Comet 

Cito 1310-ACNA-P37A-FF) na frekvenci 13.56 MHz. Komora byla čerpána pomocí 

difúzní olejové vývěvy (Balzers PDI160-w) na tlak nižší než 5.10−4 Pa, který byl měřen 

pomocí měrky tlaku (Pfeifer PKR160-w). Naprašování vrstev C:H:N:O bylo 

prováděno buď v argonové atmosféře, nebo v reaktivní atmosféře, nejčastěji za přidání 

dusíku. Vrstvy C:F byly nanášeny v argonové atmosféře. Průtok plynu byl řízen 

pomocí regulátoru průtoku (MKS 1179A), tlak byl poté nastaven přivřením ventilu 

spojujícího komoru s čerpacím systémem.  
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Obrázek 14: Depoziční systém pro depozice pomocí magnetronového naprašování. Do 

depoziční komory je vložen vodou chlazený magnetron s naprašovacím terčem a držák 

se vzorkem. Depoziční komora je vybavena přechodovou komorou, díky níž není 

potřeba zavzdušňovat depoziční komoru při výměně vzorku. Plyn je napouštěn pomocí 

regulátorů průtoku, tlak je regulován pomocí deskového ventilu a měřen pomocí 

tlakové měrky. 

 Vrstvy C:H:N:O a C:F byly nanášeny na mikroskopické podložní sklo 

(ThermoFischer), nařezané Si (100) destičky (anglicky „wafer“), nebo na nastříhané 

fólie z polymeru polyether ether ketonu (PEEK, Goodfellow), který je považován za 

technologicky pokročilý 3D tisknutelný polymer zvažovaný pro produkci implantátů 

na míru pro pacienta [205]. 

 Aby bylo docíleno dobré opakovatelnosti depozičních procesů, bylo v případě 

plazmového polymeru nutné výboj před depozicí 15 minut stabilizovat. Po depozici 

byly vzorky ponechány minimálně 15 minut pod vakuem při tlaku nižším než 10-2 Pa, 

aby došlo k relaxaci plazmového polymeru za definovaných podmínek, čímž byla 

zvýšena jeho stabilita. V případě plazmových polymerů bylo v rámci práce měněno 

mnoho parametrů, které budou diskutovány ve výsledkové sekci této práce. 
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2.1.2 Depozice indium cín oxidu 

 Depozice ITO byla provedena v depoziční komoře s bezolejovým čerpáním, 

kdy bylo nízkých tlaků dosaženo pomocí turbomolekulární vývěvy (Pffeifer HiPace 

700) předčerpávané šnekovou vývěvou (Edwards XDS35i). Depozice byly provedeny 

pomocí RF (13.56 MHz) magnetronového naprašování, kdy byl na magnetron, 

vybavený třípalcovým a 6 mm tlustým terčem ITO, přiveden výkon 150 W. Depozice 

probíhaly v Ar atmosféře za tlaku 0.5 Pa. Vzdálenost od substrátu byla 20 cm, což 

vedlo k depoziční rychlosti 5 nm.min-1. Před každým experimentem byla UHV 

depoziční komora vyčerpána na tlak nižší než 10-4 Pa, aby bylo dosaženo 

opakovatelných výsledků. V této práci budeme používat ITO pouze jako jednoduchou 

transparentní elektrodu, tudíž nebudou více diskutovány vlastnosti tohoto materiálu, 

které lze například najít v naší publikaci [206]. 

2.1.3 Depozice nanočástic 

 Nanočástice byly deponovány pomocí plynně agregačního zdroje nanočástic 

nazývaného často jako Haberlandův nanočásticový zdroj [7], který je schematicky 

zobrazen na obrázku 15. Nanočástice byly připraveny za zvýšeného tlaku v agregační 

komoře (10-100 Pa). Materiál pro růst nanočástic byl připraven pomocí PVD, 

konkrétně magnetronovým naprašováním z třípalcových Ag či Cu terčů s čistotou 

99.99 %. Vnitřní průměr agregační komory nanočásticového zdroje byl 10 cm. 

Připravené nanočástice byly transportovány pomocí gradientu tlaku z agregační 

komory do komory depoziční skrz kruhovou štěrbinu o průměru 2 mm. Tato 

konfigurace vyústila v tvorbu divergentního svazku, který dovoloval homogenní 

depozici nanočástic na plochu o průměru 4 cm při vzdálenosti 20 cm mezi výstupní 

štěrbinou plynně agregačního zdroje a substrátem. V případě depozice kovových 

nanočástic je důležité upozornit, že se jedná o proces velmi závislý na stavu a historii 

naprašovacího terče [207]. Z tohoto důvodu bylo potřeba monitorovat depoziční 

rychlost nanočástic pomocí křemenných mikrovah (QCM – z anglického „Quartz 

Crystal Microbalance“), které byly umístěny pod držákem vzorků. Depoziční rychlost 

nanočástic byla poté kalibrována ze snímků pořízených skenovacím elektronovým 

mikroskopem (SEM). Nanočástice byly v této práci nanášeny na různé vakuově 

kompatibilní povrchy, včetně zaschlých analytů pro (bio)detekci. 
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Obrázek 15: Experimentální aparatura pro depozici nanočástic a nanočásticových 

gradientů. Magnetron vložený do vodou chlazené agregační komory slouží k produkci 

materiálu, který za vyššího tlaku agreguje ve formě nanočástic, které jsou 

transportovány skrz úzkou štěrbinu do expanzní a poté do depoziční komory. Do 

agregační komory je vpouštěn pracovní plyn pomocí regulátoru průtoku. Tlak je měřen 

pomocí tlakové měrky. Depoziční komora je čerpána pomocí primární vývěvy a je 

vybavena přechodovou komorou pro transport vzorku bez přerušení vakua. Systém je 

vybaven lineárním posuvem s krokovým motorem, který byl řízený počítačem. Lineární 

posuv slouží pro pohyb masky nad vzorkem pro depozici gradientních nanočásticových 

vrstev. 
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2.1.4 Depozice nanočásticových gradientů 

 Depoziční systém na obrázku 15 umožňuje také tvorbu nanočásticových 

gradientů, kdy bylo využito stínění svazku nanočástic pohyblivou maskou, jejíž pohyb 

byl řízen počítačem dle dané funkce rychlosti. Rychlost masky definuje efektivní 

depoziční čas nanočástic na dané místo substrátu, čímž bylo docíleno gradientu pokrytí 

nanočásticemi v podélném směru. V případě depozice nanočásticových gradientů byla 

nejdříve maska nastavena tak, aby zakrývala celý nanočásticový svazek, poté byl 

vložen pod masku vzorek a byl spuštěn krokový motor dle definované funkce 

rychlosti. Při takové depozici bylo však obtížné určit místo počátku gradientu. Proto 

při většině depozic byla maska před depozicí nastavena tak, aby zakrývala většinu 

svazku nanočástic až na několik milimetrů. V této pozici masky bylo nadeponováno 

množství nanočástic viditelné pouhým okem, čímž bylo definováno místo počátku 

gradientu. Poté byla maska rozpohybována a byl deponován vlastní gradient. Po 

depozici gradientu byl vzorek co nejrychleji vytáhnut z depoziční komory2. 

2.2 Materiálová charakterizace 

Deponované vrstvy byly charakterizovány z hlediska materiálových vlastností, 

měřených většinou pomocí interakce elektromagnetického záření s látkou, a to pomocí 

spektroskopické elipsometrie (SE), spektrofotometrie v ultrafialovém až viditelném 

spektru (UV-VIS – z anglického „Ultra Violet – VISible“), infračervené spektroskopie 

(IR – z anglického „Infra Red“) a Rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS – 

z anglického „X-ray Photoelectron Spectroscopy“). Dále byl využit SEM a mikroskop 

atomárních sil (AFM – z anglického „Atomic Force Microscopy“). 

2.2.1 Spektroskopická elipsometrie 

Tloušťka a botnání tenkých plazmově polymerních vrstev byly určovány 

pomocí spektroskopického elipsometru vybaveného kapalinovou celou (Woollam 

M-2000). Elipsometrická data v rozsahu vlnových délek 192-1690 nm byla sbírána na 

                                                 

2 Množství nanočástic nadeponované za čas (< 1 sekunda), který je potřebný pro vytažení 

vzorku z depoziční komory, jsme v práci zanedbali. Pokud by nám tato sekunda vadila, mohli bychom 

pohybovat maskou i na zpět.  
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úhlu 70° v případě použití kapalinové cely, v případě měření vzorku na vzduchu při 

třech různých úhlech (nejčastěji 55°, 65°, 75°). Pro určení tloušťky plazmových 

polymerů byl použit Cauchyho-Urbachův model se započítáním absorpce. Substrátem 

pro SE byla vždy Si destička.  

V případě vzorků s nanočásticemi byla pro určení materiálového zastoupení 

jednotlivých konstituentů ve vzorku použita metoda Bruggemanovy aproximace 

efektivního prostředí (EMA – z anglického „Effective Medium Approximation“). 

V případě samotných kovových nanočástic deponovaných na křemíkovou destičku 

jsme použili dvou konstituentů, materiálu nanočástic a prázdného prostoru („void“). 

V práci bylo užito Ag a Cu nanočástic, kdy jsme v obou případech užili model se třemi 

typy oscilátorů Drude, Tauc-Lorentz a Lorentz. V případě vrstev tvořených dvěma 

typy nanočástic jsme tenkou vrstvu modelovali pomocí EMA se třemi složkami: 

„void“, Cu, Ag. V případě těchto dvojsložkových nanočásticových vrstev byly 

parametry modelu získány pomocí fitování jednosložkových nanočásticových vrstev. 

2.2.2 UV-VIS spektrofotometrie 

Optické vlastnosti vrstev byly zkoumány pomocí UV-VIS spektrofotometru 

(Hitachi U2900 či Shimadzu UV-1800) na vlnových délkách 192-1000 nm. UV-VIS 

spektra jsou prezentována vždy jako sklo s vrstvami, kdy absorpce skla nebyla 

odečítána. Z tohoto důvodu vidíme u spekter obrovský nárůst absorbance pod 320 nm, 

kdy dochází k absorpci světla skleněným substrátem, který byl ve všech případech 

mikroskopické podložní sklo tlusté 1 mm. Při UV-VIS měřeních bylo detekováno 

pouze prošlé světlo, spektrofotometr nebyl vybaven detektorem rozptýleného světla, 

i přesto jsme vynesli data v absorbanci dle následujícího vzorce: 

𝐴 = − log10 𝑇  , (19) 

kde, T je transmitance daná vztahem: 

𝑇 =
𝐼

𝐼0
  , (20) 

kde, I je intenzita prošlého světla vzorkem a I0 intenzita světla, kterým je vzorek 

osvícen. 
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2.2.3 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie 

 Prvkové a chemické složení bylo určováno pomocí XPS. Spektrometr byl 

vybaven rentgenkou Al K (1486.6 eV, XR50, Specs) a hemisférickým elektronovým 

analyzátorem (Phoibos 100, Specs). Nejdříve byla změřena přehledová spektra pro 

vazebné energie v rozsahu 0-1100 eV na průchozí energii (anglicky „pass energy“) 

analyzátorem 40 eV, poté byla měřena spektra s vysokým rozlišením za použití 

průchozí energie 10 eV. Analýza spekter byla provedena v softwaru CASA XPS a 

každé spektrum bylo kalibrováno na alifatický uhlovodíkový pík 285 eV. Chemické 

složení bylo zkoumáno rozkladem píků C1s a N1s. Pro měření XPS byla použita vždy 

křemíková destička. 

2.2.4 Infračervená spektroskopie 

Chemické složení bylo také zkoumáno pomocí IR spektroskopie s Fourierovou 

transformací (FTIR – z anglického „Fourier-Transform Infra Red Spectroscopy“) za 

použití zeslabeného úplného odrazu (ATR – z anglického „Attenuated Total 

Reflection“) na diamantovém krystalu (Nicolet 6700, Thermo Scientific). Pro potřeby 

ATR-FTIR byly tenké vrstvy deponovány na zlatem pokryté Si destičky. V případě 

ATR měření je dobré si uvědomit, že k signálu nejvíce přispívá materiál nejblíže 

u substrátu, navíc je hloubka, ze které je signál získáván, závislá na vlnové délce. 

V případě tenkých vrstev, zvláště vrstev tenčích než je vlnová délka příchozího světla, 

tak dochází ke změně poměrů absolutních intenzit, proto v této práci porovnáváme 

spektra pouze relativně a neprovádíme kvantitativní analýzu. 

2.2.5 Smáčivost 

Smáčivost a povrchová energie vzorků, její polární a disperzní část, byly 

určovány pomocí metody přisedlé kapky. Voda, etylenglykol a 1-bromnaphtalen 

o objemu 2 L byly kapány na připravené vzorky, kontaktní úhly byly pak měřeny za 

použití goniometru vlastní konstrukce, který jsme řešili v rámci práce [208]. 

Goniometr umožňoval snímání dvěma na sebe kolmými CCD kamerami, kdy bylo 

možné určovat mimo kontaktní úhel i kontaktní plochu schnoucích kapek. Substrátem 

pro depozice za účelem měření smáčivosti byla křemíková destička nebo 

mikroskopické podložní sklo. 
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2.2.6 Mikroskopie 

Morfologie vzorků byla zkoumána pomocí SEM (Tescan Mira III či JEOL 

7200-F) nejčastěji při urychlujícím napětí 30 kV, nicméně aby nedošlo takto 

urychlenými elektrony k morfologickým změnám vzorku, byly parametry pro 

zobrazení vždy laděny na místě jiném, než měřeném. V případě, že při tomto napětí 

došlo k morfologickým změnám, bylo toto napětí sníženo a měření bylo provedeno 

znovu na jiném místě. Pro depozice pro SEM byly použity buď vodivé křemíkové 

destičky, nebo skla pokrytá vodivou ITO vrstvou. Topografie vrstev byla zkoumána 

pomocí AFM (Quesant Q-scope 350) za použití přenosek (anglicky „cantilever“, NSC-

16 silicon) s poloměrem hrotu 10 nm (Schaefer Technologie, GmbH). Měření byla 

prováděna v poklepovém (anglicky „tapping“) módu. Vrstvy pro měření AFM byly 

deponovány na křemíkové destičky nebo mikroskopické podložní sklo. 

2.3 Imobilizace antibiotik 

 Připravené plazmově polymerní vrstvy musely být nejdříve obohaceny 

o antibiotikum, což bylo provedeno procedurou, která je zobrazena na obrázku 16. 

Vzorky byly po depozici, viz obrázek 16a, vloženy do Petriho misek naplněných 

roztokem ampicilinu (čistota > 95 %, Sigma Aldrich) rozpuštěným v deionizované 

vodě, nebo roztokem ciprofloxacinu (čistota > 98 %, Sigma Aldrich) rozpuštěným 

v 0.1 mol HCl, viz obrázek 16b. Strukturní vzorec chemického složení obou antibiotik 

je vidět na obrázku 17. Z důvodu horší teplotní stability antibiotik byla použita teplota 

pro impregnaci 25 °C, kdy byla impregnace prováděna v místnosti s automatickou 

tepelnou regulací. Roztoky antibiotik byly před impregnací ponechány dostatečně 

dlouhou dobu při pokojové teplotě, aby byla jejich teplota stabilizována.  

 Veškerá voda použitá v experimentech byla získána pokročilým systémem pro 

čištění a deionizaci vody (Smart2Pure, Thermo Scientific). Vzorky s imobilizovaným 

antibiotikem byly poté opláchnuty alkoholem (isopropanol nebo bezvodý etanol), ve 

kterém byla použitá antibiotika nerozpustná, viz obrázek 16c. Tím bylo zabráněno 

vzniku makroskopických sedimentů, vykrystalizovaných ze zbylého roztoku 

antibiotika na povrchu vzorku. Nakonec byly vzorky usušeny za pokojové teploty, viz 

obrázek 16d. Tímto způsobem bylo docíleno přípravy vzorků s imobilizovaným 

antibiotikem pouze v objemu plazmového polymeru a ne na jeho povrchu. 



 

37 

 

 

Obrázek 16: a) Vzorky byly po depozici b) vloženy do roztoku antibiotika, 

c) opláchnuty v alkoholu, d) usušeny. Oplach v alkoholu je nutný pro dosažení dobré 

opakovatelnosti experimentu, alkohol nahradí kapku vody s rozpuštěným antibiotikem 

z povrchu vzorku, pak antibiotikum zůstává pouze v objemu vzorku, ne na jeho 

povrchu. 

 

Obrázek 17: Strukturní vzorce antibiotik použitých pro impregnaci. Kladně nabitá 

amino skupina je vyznačena oranžově, zatímco záporně nabitá karboxylová skupina je 

vyznačena zeleně. 

2.4 Měření uvolňování antibiotik 

 Po přípravě vzorků obohacených o antibiotika bylo také třeba kvantifikovat 

jejich funkčnost, což jsme provedli pomocí měření uvolňování antibiotik do vodného 

prostředí pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií 

(LC-MS/MS – z anglického „Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry“), 

viz obrázek 18.  
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Obrázek 18: Vzorky byly nejdříve a) vloženy do velkých lahviček s vodným roztokem 

vnitřního standardu umbeliferonu. b) V daných časových intervalech byl tento roztok 

přepipetován do lahviček malých, jejichž obsah byl c) měřen pomocí metody 

LC-MS/MS. 

 Nejdříve byly připravené vzorky obohacené antibiotikem vloženy do velkých 

lahviček a třepány rychlostí 150 otáček za minutu, viz obrázek 18a. Uvolňování 

antibiotik bylo provedeno při pokojové teplotě v roztoku 10 mL vody s 10 g 

rozpuštěného umbeliferonu (čistota > 99 %, Sigma Aldrich), který byl použit jako 

vnitřní standard pro chromatografická měření. Aby byla změřena kinetika uvolňování 

antibiotika ze vzorků, bylo z lahviček se vzorkem odebíráno v určených časových 

intervalech 500 L roztoku, který byl přepipetován do lahviček malých, viz 

obrázek 18b. Obsah těchto malých lahviček byl měřen pomocí LC-MS/MS, viz 

obrázek 18c. Použitý chromatograf (Ultimate 3000 RSLC, Thermo Scientific) byl 

spojen s lineární iontovou pastí (Velos Pro, Thermo Scientific) a o ionizaci kapalného 

analytu se staral vyhřívaný elektrosprejový ionizační zdroj (Thermo Scientific).  
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 V každém experimentu zaměřeném na studium uvolňování antibiotik byla 

použita negativní kontrola, kdy byla testována imobilizace a uvolňování antibiotik 

pouze substrátem bez nadeponované vrstvy plazmového polymeru. S tímto substrátem 

byly však provedeny veškeré kroky, které byly prováděny se vzorky, tj. se substráty 

s vrstvami. Stejně tak jsme používali pozitivní kontrolu, která nám sloužila k ověření 

stability antibiotika. Pozitivní kontrola byla ve formě velké lahvičky s 10 mL roztoku 

antibiotika o koncentraci 50 g.L-1. Do lahvičky s pozitivní kontrolou nebyl vložen 

žádný vzorek, nicméně lahvička byla třepána spolu s ostatními lahvičkami. 

 Jednotlivé analyty byly identifikovány na základě jejich retenčních časů 

a poměru m/z jejich charakteristických iontových produktů (fragmentů). Sběr dat byl 

prováděn v módu mnohonásobného reakčního monitoringu, kdy byl vybrán iont na 

m/z 350 [M + H]+ pro ampicilin, m/z 332 [M + H]+ pro ciprofloxacin a m/z 163 [M + 

H]+ pro umbeliferon. Pro kvantitativní analýzu byla integrována plocha 

chromatografických píků získaných extrakcí iontových fragmentů na m/z 160 pro 

ampicilin, m/z 288 pro ciprofloxacin a m/z 119 pro umbeliferon. Před každým 

měřením byla provedena desetibodová kalibrace mezi koncentracemi 0.1 μg.L−1 až 

100 μg.L−1. Metoda LC-MS/MS byla vyladěna na co nejnižší limit detekce 

0.007 μg.L−1 pro ampicilin a 0.002 μg.L−1 pro ciprofloxacin, aby bylo možno měřit 

analyt přímo bez nutnosti ho před měřením zkoncentrovat. Správnost metody byla 

určena jako poměr množství analytu detekovaného přístrojem k množství analytu 

vstupujícího do přístroje. Přesnost metody je pak vyjádřena jako směrodatná odchylka. 

Správnost a přesnost byly určeny pro 3 různé koncentrace ampicilinu: 1 μg.L−1 

(správnost 104.1 %, přesnost 3.7 %), 10 μg.L−1 (správnost 101.7 %, přesnost 2.1 %), 

100 μg.L−1 (správnost 98.6 %, přesnost 1.5 %) a 3 různé koncentrace ciprofloxacinu: 

1 μg.L−1 (správnost 95 %, přesnost 5.1 %), 10 μg.L−1 (správnost 100 %, přesnost 

2.9 %), 100 μg.L−1 (správnost 100 %, přesnost 1.0 %). Vývoj metody pro imobilizaci 

a měření ciprofloxacinu jsme řešili také v rámci práce [209], kde je možno nalézt více 

informací o použitých metodách z hlediska analytické chemie. Tyto výsledky validace 

metod pro detekci ampicilinu a ciprofloxacinu implikují, že metoda je vhodná pro 

měření velmi malých odchylek v koncentraci analytu. Dále je nutné poznamenat, že 

metoda LC-MS/MS měří přímo hmotnost molekul, díky čemuž je, například oproti 

metodě UV-VIS, schopna rozlišit, zda je antibiotikum degradováno či nikoli. 
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2.5 Biotesty 

 V rámci této práce byly prováděny antibakteriální biotesty se vzorky a testy 

minimální inhibiční koncentrace antibiotik na bakteriích Staphylococcus epidermidis 

(kmen RP62A, ATCC35984) a Escherichia coli (kmen Seattle 1946, ATCC 25922). 

Testy biokompatibility byly provedeny za použití kostních buněk (kmen MG-63). Pro 

zjišťování aktuálního stavu bakterií či buněk byly použity dvě metody: 

(i) Měření životaschopnosti buněk pomocí metabolické aktivity, kdy byl 

k bakteriím či kostním buňkám přidán redoxní indikátor (AlamarBlue Cell 

Viability Reagent, Thermo Fischer Scientific) v objemu 1/10 původního 

množství bakteriální suspenze. Při inkubaci je činidlo AlamarBlue 

metabolizované živými buňkami na fluorescenčně detekovatelný produkt. Po 

inkubaci buněk s tímto reagentem při teplotě 37 °C tak bylo možno pomocí 

měření fluorescenčního signálu (Synergy H1 microplate reader, BioTek) při 

použití excitační vlnové délky 550 nm kvantifikovat metabolickou aktivitu 

buněk na emisní vlnové délce 590 nm. Tato technika měření metabolismu 

buněk udává „zdraví žijících buněk“ [210]. 

(ii) Počítání bakterií schopných tvořit kolonie (CFU – z anglického „Colony 

Forming Units“), kdy po inkubaci se vzorky byla bakteriální suspenze zředěna 

desítkovou řadou a vyseta na agarové plotny. Poté byly počítány jednotlivé 

kolonie bakterií, které na těchto agarových plotnách vyrostly. Výsledná 

koncentrace bakterií byla určena jako množství kolonií vynásobené daným 

ředěním. Tato technika udává „schopnost buněk dělit se“. 

 Před vlastními bio-experimenty bylo nutné připravit zásobní roztoky bakterií a 

kostních buněk. Bakterie S. epidermidis a E. coli byly namnoženy přes noc v médiu 

z kaseinu a sóji (CASO – z anglického „CAsein-peptone SOymeal-peptone“) při 

teplotě 37 °C a za konstantního míchání rychlostí 150 otáček za minutu. Koncentrace 

bakteriálních buněk byla poté určena pomocí mikroskopie. Naproti tomu kostní 

rakovinové buňky MG-63 byly napěstovány v médiu RPMI (pojmenovaném po 

institutu Roswell Park Memorial, kde bylo vyvinuto) s dodáním 10% hovězího 

fetálního séra (BOFES – z anglického „BOvine FEtal Serum”) doplněného 

o antibiotika, antimykotika, L-alanyl-L-glutamin a β-mercaptoethanol. S těmito 
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zásobními roztoky byly poté prováděny vlastní experimenty, kdy byla zjišťována 

(i) minimální inhibiční koncentrace antibiotik, (ii) antibakteriální efekt tenkých vrstev 

a jejich (iii) biokompatibilita. Pro každý typ antibakteriálních testů a pro každý typ 

vzorků byla vyvinuta metoda zvlášť tak, abychom mohli porovnávat antibakteriální 

efekt, tj. aby po inkubaci se vzorky přežily alespoň nějaké bakterie3.  

2.5.1 Minimální inhibiční koncentrace antibiotik 

 Jak bylo zmíněno výše, funkčnost tenkých vrstev měříme pomocí LC-MS/MS, 

máme tedy přesný údaj o množství uvolněného antibiotika. Pro vlastní aplikaci nás 

zajímá, zdali jsme schopni uvolněným množstvím antibiotika inhibovat bakteriální 

růst. Za tímto účelem jsme měřili minimální inhibiční koncentraci (MIC – 

z anglického „Minimum Inhibitory Concentration“) antibiotik. MIC byla určena na 

základě měření metabolické aktivity bakterií E. coli a S. epidermidis. Připravené 

bakterie byly zředěny na koncentraci 2 x 105 bakterií.mL-1 v Dulbeccem 

modifikovaném Eaglovu médiu (DMEM, Biowest) doplněném o 10% BOFES. Poté 

bylo 100 µL této bakteriální suspenze nasazeno do 96 jamkového panelu za 

přítomnosti různé koncentrace antibiotik ampicilinu a ciprofloxacinu v rozmezí 

10 ng.mL-1 až 100 µg.mL-1. Negativní kontrolou byly jamky neobsahující antibiotika. 

Slepým (anglicky „blank“) vzorkem bylo čisté médium bez bakterií a antibiotik. 

Bakterie byly inkubovány 4 hodiny za teploty 37 °C v atmosféře s 5 % CO2. Poté bylo 

přidáno 10 L reagentu AlamarBlue a byla změřena metabolická aktivita s dobou 

inkubace 3 hodiny. 

2.5.2 Antibakteriální efekt tenkých vrstev 

 Vzorky, tj. substráty s tenkými vrstvami, byly po sterilizaci UV zářením 

vloženy do 12 jamkových panelů určených pro růst tkáňových kultur. Každý z těchto 

vzorků byl zalit zředěným bakteriálním roztokem, viz obrázek 19, který byl v případě: 

                                                 

3  Pokud bychom například inkubovali bakterie s dvěma vzorky s různým (dostatečným) 

množstvím nanočástic po dobu 24 hodin místo 6 hodin (jak bude uvedeno dále v práci), naměřili 

bychom velmi silný antibakteriální efekt, nicméně bychom neviděli žádný rozdíl mezi oběma vzorky, 

jelikož ani u jednoho z nich bychom nedetekovali žádné přeživší bakterie. 
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(i) Vzorků s nanočásticemi zředěn na koncentraci 1 x 104 buněk.mL-1 

v pufrovaném fyziologickém roztoku (PBS – z anglického „Phosphate 

Buffered Saline“) doplněném o 1% živné médium z lyzogenního vývaru (LB – 

z anglického „Lysogeny Broth“, Invitrogen). Do každé jamky bylo vpraveno 

2 mL roztoku bakterií, kdy inkubace se vzorky probíhala na vzduchu. 

(ii) Vzorků obohacených antibiotikem zředěn na koncentraci 

1 x 103 buněk.mL-1 v DMEM médiu doplněném o 10% fetální telecí sérum 

(FCS –z anglického „Fetal Calf Serum“). Do každé jamky bylo vpraveno 

0.8 mL roztoku bakterií, které byly se vzorky inkubovány v atmosféře s 5 % 

CO2. 

 

Obrázek 19: Bakterie byly nejdříve připraveny zředěním v živném médiu. Tímto 

roztokem obsahujícím bakterie byly zality vzorky i jejich kontroly. Po inkubaci se 

vzorky bylo a) odebráno médium, které bylo měřeno pomocí metody CFU a měření 

metabolické aktivity. b) Samotné vzorky byly opláchnuty roztokem PBS, poté bylo 

přidáno nové médium spolu s reagentem AlamarBlue a byla změřena metabolická 

aktivita. 

 Vzorky, stejně tak jako negativní kontroly (např. substráty bez vrstvy, či vrstvy 

bez antibakteriálních složek) a pozitivní kontroly (např. jamky bez vzorků s přidaným 

antibiotikem) byly v tomto roztoku kultivovány při teplotě 37 °C. Srovnáním s těmito 

kontrolami je mimo jiné možné odhadnout horní a spodní limit metod pro testování 

antibakteriálního efektu. Po uplynutí času inkubace se vzorky byl určován 

antibakteriální efekt proti: 
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a) Planktonickým bakteriím, které byly přítomny v objemu roztoku nad 

vzorkem. Odebraný vzorek média byl měřen metodami CFU nebo měřením 

metabolické aktivity, viz obrázek 19a. 

b) Biofilmu, tedy bakteriím, které byly adherovány na povrchu vzorku. V tomto 

případě byly vzorky vyjmuty z panelu, opláchnuty sterilním PBS a vloženy do 

nového média spolu s reagentem AlamarBlue, kdy byla měřena metabolická 

aktivita, viz obrázek 19b. 

2.5.3 Biokompatibilita 

Testování biokompatibility vzorků za použití kostních buněk MG-63 probíhalo 

pomocí měření metabolické aktivity. Vzorky byly vloženy do 24 jamkového panelu a 

každý z těchto vzorků byl zalit 500 µL suspenze kostních buněk o koncentraci 

1.2 x 105 buněk.mL-1 v médiu RPMI s přidáním 10 % BOFES. Poté byly kostní buňky 

inkubovány se vzorky po dobu 3 dnů za teploty 37 °C v atmosféře s 5 % CO2. Po 

inkubaci byly vzorky opláchnuty pomocí sterilního PBS, aby na vzorcích zůstaly 

pouze adherované kostní buňky. Poté bylo přidáno nové médium a byla změřena 

metabolická aktivita.  

2.6 Laserově desorpční ionizační hmotnostní spektrometrie 

 Laserově desorpční ionizační časově průletová hmotnostní spektra (LDI-

ToF/MS) byla snímána za použití přístroje Bruker Autoflex vybaveného Nd:YAG 

laserem s vlnovou délkou 355 nm a celkovým výkonem4 6 mW. Připravené vzorky 

byly ozářeny sekvencí 500 výstřelů laseru o délce trvání 3 ns v režimu náhodné 

procházky. Fluence laseru byla upravena atenuátorem, který, pokud nebude řečeno 

jinak, byl nastaven na hodnotu 38 %. Nabité molekuly byly poté urychleny směrem ke 

štěrbině ToF hmotnostního spektrometru pomocí napětí 16.3 kV mezi elektricky 

vodivým ITO substrátem a štěrbinou. Každé spektrum bylo získáno průměrováním 

signálu z 500 náhodných míst na ploše 50 µm x 50 µm, přičemž průměr laserového 

svazku byl přibližně 2.5 µm. 

                                                 

4 Je třeba brát v úvahu, že výkon laseru používáním přístroje klesá, z tohoto důvodu je i přes 

znalost nastavení atenuátoru velmi těžké určit konkrétní hodnoty fluence laseru. 
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2.7 Statistické zpracování 

Měřené veličiny, u kterých byla očekávaná chyba měření daleko větší, než je 

chyba použitých měřících přístrojů (biotesty, měření uvolňování antibiotik, kontaktní 

úhel), byly vždy měřeny minimálně jako triplikáty. Prezentované hodnoty jsou 

aritmetickým průměrem statistického vzorku, a chybové úsečky ukazují směrodatnou 

odchylku dle vzorce:  

𝑠 = √
1

𝑁−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑎𝑣𝑔)2𝑁

𝑖=1    , (21) 

kde N je množství vzorků, xi je naměřená hodnota a xavg je aritmetický průměr. 
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3 Výsledky a diskuze 

Tato práce se zabývá aplikacemi nanočástic, nanokompozitních vrstev a 

plazmových polymerů. Nejdříve se budeme zabývat v kapitole 3.1 výsledky ohledně 

antibakteriálních tenkých vrstev založených na plazmových polymerech, do kterých 

byly inkorporovány různá antibakteriální činidla, antibiotika a nanočástice, kdy bylo 

finálním cílem tyto dva přístupy zkombinovat. Poté se budeme zabývat definovanou 

depozicí nanočástic ve formě nanočásticových gradientů v kapitole 3.2 s motivací 

jejich využití pro ladění plazmonických vlastností tenkých vrstev. Dále budeme 

v kapitole 3.3 studovat smáčivost povrchů, abychom takové povrchy využili pro 

definované schnutí analytů, které budeme detekovat pomocí metody 

NPs-LDI-ToF/MS, kde využijeme také nanočásticových gradientů pro optimalizaci 

parametrů nanočásticových vrstev deponovaných přes tyto zaschlé kapky analytů. 

3.1 Antibakteriální povlaky 

3.1.1 Plazmové polymery s antibiotiky 

 Antibakteriální tenké vrstvy založené na imobilizaci antibiotik byly připraveny 

postupem založeným na třech po sobě jdoucích krocích, viz obrázek 20. Nejdříve je 

nanesena vrstva plazmového polymeru, viz obrázek 20a. Ve druhém kroku jsou vrstvy 

impregnovány antibiotikem, viz obrázek 20b, nakonec je volitelně deponována difúzní 

bariéra viz obrázek 20c. 

 Prvním krokem při přípravě antibakteriálních vrstev na bázi antibiotik bylo 

najít správný plazmový polymer pro jejich imobilizaci. Prvotní testy, kdy byly 

nanesené materiály testovány z hlediska (i) schopnosti uvolňovat antibiotikum 

ampicilin a (ii) stability ve vodných roztocích, ukázaly pro danou aplikaci vhodnost 

vrstev C:H:N:O naprašovaných z terče nylonu 5  6,6. Kromě vrstev C:H:N:O byly 

testovány i vrstvy připravené jednak pomocí PECVD z plazmově polymerizované 

                                                 

5 Jako materiál terče pro depozici C:H:N:O polymerů byl vyzkoušen nejdříve nylon 6, kdy se 

ukázalo, že vlastnosti tohoto materiálu, především jeho nízká teplota tání 220 °C, nebyly vhodné pro 

danou aplikaci, jelikož při naprašování docházelo také k vypařování materiálu, což mělo neblahý vliv 

na stabilitu depozičního procesu. Z tohoto důvodu byl použit nylon 6,6 s vyšší teplotou tání 269 °C. 
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akrylové kyseliny či polyetylen oxidu, jednak pomocí PVD, kdy byly magnetronem 

naprašovány materiály C:H z terče polyetylenu a C:F z terče PTFE. Tyto vrstvy však 

buď ukázaly nedostatečnou stabilitu ve vodných roztocích, nebo nebyly schopné 

antibiotikum imobilizovat či uvolnit po styku s vodou. Není však vyloučeno, že by 

některé z těchto materiálů fungovaly při správně zvolených depozičních podmínkách 

či při nanášení v reaktivní atmosféře, nicméně vzhledem k úspěchu s vrstvami 

C:H:N:O jsme se rozhodli další experimenty provádět pouze s tímto materiálem.  

 

Obrázek 20: Obecné schéma metody pro přípravu a charakterizaci antibakteriálních 

tenkých vrstev na bázi antibiotik. a) Depozice plazmového polymeru. b) Imobilizace 

vrstev plazmového polymeru antibiotikem. c) Volitelná depozice difúzní bariéry pro 

zpomalení uvolňování antibiotik. 

 Na základě předběžných pokusů byl pro další experimenty kromě materiálu 

terče zvolen proud pracovního plynu 20 SCCM, který představuje kompromis mezi 

spotřebou plynu, mírou zátěže čerpacího systému a čistoty procesu, tlak 2.5 Pa, který 

byl dostatečně vysoký pro plazmovou polymeraci a zároveň umožnil dobrou regulaci 

depozičního procesu, a dodávaný výkon 30 W, který umožňuje na jednu stranu 

dostatečně zesíťovat nanášené vrstvy C:H:N:O a na druhou stranu je dostatečně nízký, 

aby nedocházelo ke karbonizaci terče. Experimentální podmínky 6  pro depozici 

připravovaných vrstev C:H:N:O jsou shrnuty v tabulce 1. 

                                                 

6 Tlak a výkon budou mírně upraveny v jedné z následujících kapitol a bude na ně upozorněno. 
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Parametr Hodnota Poznámka 

Terč Nylon 6,6 3-palcový, tloušťka 3 mm 

Průtok plynu 20 SCCM Rozsah průtokoměru 10-1000 SCCM 

Tlak 2.5 Pa Mezní tlak << 10-2 Pa 

Vzdálenost substrátu 12 cm Průměr vakuové komory 0.5 m 

Výkon 30 W RF na frekvenci 13.56 MHz 

Tabulka 1: Výchozí depoziční podmínky pro depozici vrstev C:H:N:O. 

 Nicméně ladění dalších parametrů si vyžádalo hlubšího zkoumání. Tyto laděné 

proměnné parametry jsou zapsány v tabulce 2, ve sloupci s názvem Výchozí jsou pak 

zapsány hodnoty těchto parametrů, které byly použity, pokud nebude uvedeno jinak. 

V posledním sloupci je uvedena motivace pro ladění těchto nezávislých parametrů. 

Proměnný parametr Výchozí Motivace pro změnu proměnné 

Substrát Si destička Nezávislost procesu na substrátu 

Pracovní plyn Argon Tvorba funkčních skupin pomocí N2 

Tloušťka vrstvy 230 nm Důkaz objemové imobilizace 

ATB Koncentrace 1 g.L-1 Ladění množství uvolněného ATB 

Čas impregnace 30 min Ladění množství uvolněného ATB 

Tabulka 2: Volné parametry pro depozici vrstev C:H:N:O a jejich imobilizaci 

antibiotikem. Nastavení těchto proměnných parametrů bylo předmětem výzkumu, kdy 

je v tabulce vedle výchozí hodnoty udána i motivace pro změnu těchto parametrů. 

Pokud nebude v textu řečeno jinak, budou použity výchozí experimentální parametry. 

3.1.1.1 Botnání vrstev C:H:N:O  

 Základním předpokladem pro imobilizaci a uvolňování antibiotik z tenkých 

vrstev jsou jejich vhodné materiálové vlastnosti zvláště při styku s kapalinou. Z tohoto 

důvodu bylo nejdříve zkoumáno botnání vrstvy a její stabilita ve vodném prostředí, tj. 

ve vodě a v roztoku s ampicilinem. Počáteční tloušťka deponovaných vrstev C:H:N:O, 

jejich botnání i změna tloušťky při jejich sušení byla měřena „in-situ“ pomocí 

spektroskopického elipsometru vybaveného kapalinovou celou. Na obrázku 21 je vidět 

relativní změna tloušťky vrstvy normovaná na její počáteční tloušťku (230 ± 12) nm 
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během 2 hodin máčení v (i) destilované vodě a (ii) roztoku antibiotika o koncentraci 

1 g.L-1 následovaném 20 hodinovým sušením na vzduchu. 
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Obrázek 21: Botnání vrstev C:H:N:O ve vodě a v roztoku ampicilinu následované 

schnutím vzorků na vzduchu. Z grafu je zřejmé, že abychom mohli zanedbat vliv změny 

tloušťky v čase, musíme impregnovat déle než 10 minut a sušit vzorky déle než 4 hodiny 

v případě použití vzorků pro další depoziční procesy. 

 Z grafu je vidět, že tloušťka vrstvy po 2 hodinách máčení ve vodě vzrostla 

o 16 %, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v prvních minutách od namočení 

vzorku. Při schnutí byl největší pokles dosažen během prvních 4 hodin, při dalším 

sušení vzorek postupně dosáhnul počáteční hodnoty tloušťky. Dosažení počáteční 

hodnoty tloušťky jasně ukazuje na dobrou stabilitu vrstev C:H:N:O, kdy nedochází 

k jejich rozpouštění, což je jeden z častých problémů hydrofilních plazmových 

polymerů [211]. Je vidět, že chování vrstvy ve vodě a v roztoku ampicilinu je velmi 

podobné: to, že byla po namočení tloušťka vrstvy ve vodě obohacené o ampicilin 

mírně větší, je nejspíše způsobeno nepřesností metody depozice či metody měření, a 

zřejmě nemá širší fyzikální podtext.  

3.1.1.2 Morfologie vrstev C:H:N:O před a po impregnaci 

 Mimo kinetiku botnání a sušení byly určeny také další fyzikálně-chemické 

vlastnosti vzorků. Na obrázku 22 jsou AFM obrázky 230 nm tlustých vrstev C:H:N:O 
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před a po impregnaci ampicilinem, které ukazují, že topografie vzorků nebyla 

impregnací změněna. Střední kvadratická hodnota (RMS – z anglického „Root Mean 

Square“) drsnosti je v obou případech < 0.5 nm, současně na povrchu impregnovaného 

vzorku nebyly pozorovány žádné známky po sedimentech ampicilinu. Na podobnost 

obou vzorků ukazuje také stejný průběh výškově-výškové korelační funkce (HHCF – 

z anglického „Height-Height Correlation Function“), s podobným parametrem 

korelační délky ξ  50 nm. 

 

Obrázek 22: Topografie vzorků před a po impregnaci: a) AFM obrázek nadeponované 

vrstvy C:H:N:O, b) AFM obrázek vrstvy C:H:N:O impregnované ampicilinem (AMP), 

c) výškově-výšková korelační funkce spočítaná z obou obrázků. 

3.1.1.3 Chemické složení vrstev C:H:N:O před a po impregnaci 

Měření XPS, viz tabulka 3, ukázala, že prvkové složení připravených vrstev se 

mírně liší od teoretických hodnot prvkového složení naprašovacího terče, tedy 

nylonu 6,6, které bylo odvozeno z jeho chemického vzorce (C12H22N2O2)n. Důležitější 

je fakt, že prvkové složení nebylo změněno po impregnaci antibiotikem. 

V přehledových spektrech po impregnaci nebyl detekován pík síry, která je 

v ampicilinu přítomna, což může být způsobeno velmi nízkou koncentrací ampicilinu 

v nejsvrchnější vrstvě, protože alkohol použitý pro oplach vzorků po impregnaci může 

vymýt ampicilin z několika svrchních nanometrů naprašovaného nylonu, i když je 

ampicilin v alkoholu nerozpustný. Tato měření ukazují, že buď se žádné antibiotikum 

do vzorků nedostalo, anebo že se ampicilin ukládá v objemu tenké vrstvy, a ne na jejím 

povrchu a tudíž není detekovatelný povrchově citlivou metodou XPS. 
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Vzorek Uhlík (%) Dusík (%) Kyslík (%) 

Nylon 6,6 (teoreticky) 75  12.5 12.5 

C:H:N:O 71.8 9.6 18.6 

C:H:N:O po impregnaci ampicilinem 73.1 9.1 17.2 

Tabulka 3: XPS měření vrstvy C:H:N:O a vrstvy C:H:N:O po impregnaci ve srovnání 

s teoretickými hodnotami procentuálního zastoupení uhlíku, dusíku a kyslíku 

v materiálu terče - nylonu 6,6. Předpokládaná chyba měření XPS je < 10 %. 

Kromě přehledových XPS spekter byla také provedena měření XPS spekter vysokého 

rozlišení, která dokazují, že poměr jednotlivých komponent C1s píku zůstal po 

impregnaci nezměněn, viz obrázek 23. Rozklad C1s spektra byl proveden dle 

publikace [212], a to pomocí tří komponent: 

(i) 285 eV příslušící vazbám C-C, C-H, C=C 

(ii) 286.5 eV příslušící příspěvku od C=N, C-N, C-O vazeb  

(iii)288.1 eV příslušící vazbám N-C=O a C=O 

 

Obrázek 23: Rozklad C1s píku. Vrstva C:H:N:O a) před, b) po impregnaci. Vzhledem 

k velmi podobným poměrům jednotlivých složek píků můžeme říci, že po impregnaci 

nedošlo k výrazné změně chemického složení vrstvy.  

3.1.1.4 Smáčivost vrstev C:H:N:O před a po impregnaci 

Poslední testovanou vlastností vzorků před a po impregnaci antibiotiky byla 

jejich smáčivost. Nicméně i zde se ukázalo, že ani v tomto případě nedošlo k žádné 

změně po impregnaci vzorku antibiotikem, viz obrázek 24. Naměřený kontaktní úhel 
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v obou případech vyšel (52 ± 0.5)°, přičemž toto zjištění koresponduje s podobnou 

drsností obou povrchů a jejich nezměněným chemickým složením. Můžeme tedy 

shrnout, že naprašované vrstvy nylonu jsou hladké, středně hydrofilní, a mírně botnají 

ve vodném prostředí. Impregnace těchto vrstev ampicilinem výrazně nezměnila jejich 

topografii, chemické složení ani smáčivost, což ukazuje, že ampicilin byl kompletně 

opláchnut z povrchu vzorků a proto nezměnil jejich povrchové vlastnosti. 

 

Obrázek 24: Příklady měření kontaktního úhlu vody při smáčení vrstev C:H:N:O 

a) před a b) po impregnaci. 

3.1.1.5 Uvolňování antibiotik z impregnovaných vrstev C:H:N:O  

 Na základě předchozích výsledků botnání a sušení, viz obrázek 21, byl pro další 

experimenty zvolen výchozí čas pro impregnaci 30 minut a pro sušení před dalšími 

depozičními procesy 4 hodiny. Tyto časy byly zvoleny s rezervou tak, abychom mohli 

zanedbat vliv změny tloušťky při botnání či sušení. Jako každý fyzikální proces, 

i impregnace antibiotikem má nějakou dobu trvání, v našem případě bylo nutno ověřit, 

zdali je 30 minutová doba impregnace dostatečná k tomu, aby se vzorek plně nasytil 

antibiotikem. Proto jsme provedli experiment, kdy jsme měnili čas impregnace 

roztokem ampicilinu o koncentraci 1 g.L-1 od 10 minut do 30 minut. 

Z grafu na obrázku 25 je zřejmé, že po 30 minutách impregnace je již vzorek 

plně saturovaný antibiotikem. Jelikož se jednalo o testovací experiment, nebyla 

provedena chromatografická kalibrace, proto je množství uvolněného antibiotika 

ukázáno relativně v procentech. Zjištěný výsledek nás utvrdil ve faktu, že 30 minut 

impregnace je vhodně zvolený a dostatečně dlouhý čas, který zaručuje maximální 

impregnaci povlaků C:H:N:O ampicilinem. 
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Obrázek 25: Uvolňování ampicilinu z magnetronově naprašované vrstvy C:H:N:O 

o tloušťce (200 ± 50) nm v závislosti na čase impregnace roztokem ampicilinu 

o koncentraci 1 g.L-1. 

3.1.1.6 Vliv tloušťky vrstvy na množství uvolněného antibiotika 

 Experimenty zaměřené na stanovení vlastností vrstev C:H:N:O před a po jejich 

impregnaci spolu s prvními měřeními uvolňování antibiotik jasně naznačovaly, že 

zřejmě dochází k imobilizaci antibiotik v objemu plazmového polymeru. Pro ověření 

tohoto předpokladu byly nadeponovány vrstvy C:H:N:O s různou tloušťkou od 12 nm 

do 1800 nm a tyto vrstvy byly následně impregnovány ampicilinem o koncentraci 

1 g.L-1. Změřená kinetika uvolňování ampicilinu jako funkce tloušťky vrstvy C:H:N:O 

je vidět na obrázku 26a. Ačkoli ampicilin nebyl uvolněn okamžitě, jeho větší část byla 

uvolněna ze vzorků do jedné hodiny po vložení do vody. Z kinetiky uvolňování je 

zřejmé, že k uvolnění téměř veškerého antibiotika došlo do 24 hodin od ponoření 

vzorků do vody. Na základě výsledků na obrázku 26b dále můžeme konstatovat, že 

celkové množství uvolněného antibiotika po 24 hodinách je přímo úměrné tloušťce 

vrstvy, a to přes 3 řády. Tento výsledek je velmi důležitý, protože kromě potvrzení 

objemové imobilizace antibiotik ukazuje, že byl vyvinut rezervoár antibiotika 

s možností ladění jeho uvolněného množství pomocí tloušťky vrstvy C:H:N:O, tj. 

změnou objemu tohoto rezervoáru.  
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Obrázek 26: Kinetika uvolňování antibiotik vyjádřená jako hmotnost uvolněného 

ampicilinu na cm2. a) Kumulativní uvolňování ampicilinu z různě tlustých vrstev 

C:H:N:O v závislosti na čase, b) hodnoty kumulativního uvolňování ampicilinu po 

24 hodinách jako funkce tloušťky vrstvy. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že byly 

provedeny i experimenty s čistými Si substráty, které byly „impregnovány“ 

ampicilinem o koncentraci 1 g.L-1 stejným způsobem jako vzorky s povlakem C:H:N:O. 

U těchto vzorků nebylo detekováno téměř žádné uvolněné antibiotikum: měřené 

hodnoty uvolnění antibiotika přepočtené na centimetr čtvereční vzorku byly po jednom 

dni uvolňování nižší než 0.5 ng.cm−2, což je hodnota blízká detekčnímu limitu námi 

použitých metod. Tímto způsobem se podařilo ověřit, že veškeré uvolněné 

antibiotikum, které je pozorováno při použití impregnovaných vzorků s vrstvami 

C:H:N:O, je uvolňováno právě z těchto vrstev. 

Z celkového množství uvolněného antibiotika po 24 hodinách a znalosti 

rozměrů vrstev můžeme odhadnout i dolní hranici koncentrace imobilizovaného 

antibiotika přímo ve vrstvě. Výsledná hodnota této koncentrace vyšla (3.2 ± 0.3) g.L−1, 

což je hodnota více než trojnásobně vyšší nežli koncentrace antibiotika použitá pro 

impregnaci, což implikuje existenci vazby antibiotika na plazmově polymerní matrici. 

Nicméně, tato hodnota je zřejmě podceněná, jelikož jsme detekovali pouze 
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antibiotikum uvolněné relativně rychle, což nemusí platit ohledně antibiotika 

navázaného silnějšími chemickými vazbami, kdy antibiotikum může být uvolňováno 

ve velmi dlouhých časových intervalech, či nemusí být uvolněno vůbec. 

3.1.1.7 Mechanismus imobilizace a uvolňování antibiotika 

 Na základě odhadu dolního limitu množství uloženého antibiotika jsme 

provedli experiment, kdy jsme měnili koncentraci antibiotika použitého pro 

impregnaci od 0.2 g.L−1 do 5 g.L−1, jak je vidět na obrázku 27.  
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Obrázek 27: Závislost množství uvolněného ampicilinu z vrstvy C:H:N:O o tloušťce 

(200 ± 50) nm na jeho koncentraci v impregnačním roztoku. Uvolněná množství 

ampicilinu byla vztažena k vzorku impregnovanému v roztoku o koncentraci 5 g.L-1. 

 Pokud by byl mechanismus imobilizace difúzního charakteru bez vazby na 

polymerní matrici, dalo by se předpokládat, že množství uvolněného antibiotika bude 

proporcionální k jeho koncentraci v roztoku pro impregnaci. Ačkoliv bylo zjištěno, že 

se zvyšujícím se množstvím antibiotika v impregnačním roztoku se množství 

uvolněného antibiotika zvyšuje, je zřejmé, že pro vyšší koncentrace dochází k saturaci: 

při pětinásobném nárůstu koncentrace z 0.2 g.L−1 na 1 g.L−1 dojde 

k téměř trojnásobnému nárůstu uvolněného antibiotika, zatímco při zvýšení 

z hodnoty 1 g.L−1 na 5 g.L−1 dojde jen méně než k dvojnásobnému zvýšení množství 
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uvolněného antibiotika. Toto chování by mohlo být vysvětleno existencí (slabých) 

vazebných míst mezi molekulami ampicilinu a matricí C:H:N:O. Na druhou stranu, 

pokud by mechanismus byl spojen jen s vazebnými místy přítomnými ve vrstvě 

C:H:N:O, množství uvolněného antibiotika by bylo konstantní7. Impregnace musí být 

tedy kombinovaným procesem difúze a fyzikálně-chemické vazby. 

 Takový proces kombinující difúzi a chemickou vazbu bude vzhledem k jeho 

složitosti jen těžko popsatelný analytickou funkcí, nicméně nám nic nebrání zkusit 

data proložit nejjednodušší funkcí, která prochází nulou a popisuje saturaci: 

𝑦 = 𝐴. (1 − 𝑒−
𝑥
𝐵) (22) 

Z fitu s výsledkem A = (101 ± 7) %, B = (1.1 ± 0.2) je zřejmé, že nemá smysl dále 

zvyšovat množství antibiotika v impregnačním roztoku. Navíc se s koncentrací 5 g.L−1 

zároveň přibližujeme i mezi rozpustnosti ampicilinu 10 g.L−1, kdy by docházelo 

k nežádoucí tvorbě krystalků ampicilinu v impregnačním roztoku. 

 Výše popisované výsledky naznačují, že dochází k částečné vazbě antibiotika 

na polymerní matrici. Nicméně pokud by byla tato vazba příliš silná, například 

kovalentní, nemohlo by být antibiotikum z vrstvy následně uvolněno. Z tohoto důvodu 

se musí jednat o slabé vazby, které jsou na úrovni sil působících vlivem teplotního 

pohybu molekul vody. Z tohoto důvodu je tedy možné předpokládat, že uvolňování 

antibiotik se bude řídit zákony popisujícími difúzi, což jsme se rozhodli dokázat 

fitováním kinetiky uvolňování pomocí Korsmeyerovy-Peppasovy rovnice [213], 

[214]: 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝑘 𝑡𝑛, (23) 

kde 𝑀𝑡  je hmotnost uvolněného léčiva v čase t, 𝑀∞  je celková hmotnost léčiva 

schopná se ze vzorku uvolnit, k je konstanta závislá na geometrii a strukturním 

charakteru vzorku, a n je parametr určující transportní mechanismus léčiva. Pokud je 

                                                 

7 V impregnačním roztoku byla používána nejnižší koncentrace 0.2 g.L-1. Pokud vezmeme 

v úvahu přibližnou hustotu ampicilinu v krystalickém stavu 1.5 g.cm-3 a objem impregnační kapaliny 

10 mL, máme v impregnačním roztoku 1.3 µL „sušiny“. Naše nejobjemnější vrstva 1.5 cm x 1.5 cm x 

1.8 µm s objemem 0.04 µL tudíž nemůže výrazně snížit množství antibiotika v impregnačním roztoku. 
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hmotnost uvolněného léčiva menší než 40 % hmotnosti uloženého léčiva schopného 

se uvolnit, tj. je-li splněna podmínka: 

𝑀𝑡

𝑀∞
< 0.4  , (24) 

je možné v tomto intervalu data kumulativního uvolňování léčiv nafitovat rovnicí (23) 

a zjistit mechanismus uvolňování léčiva dle parametru n. Například pro planární 

geometrii, což je i náš případ, můžeme určit, že transportní mechanismus pro:  

(i) n = 0.5 je řízen Fickovskou difúzí 

(ii) 0.5 < n < 1 koresponduje s anomálním transportem 

(iii) n = 1 odpovídá botnání polymeru [214] 

Aby byl podchycen případ Mt/M∞ < 0.4, musely být provedeny experimenty, ve 

kterých bylo uvolňování měřeno pro relativně krátké časové intervaly od 30 sekund 

do 8 minut, jak je vidět na obrázku 28. Fit rovnicí (23) ukazuje, že n = 0.49 ± 0.03, což 

přesně odpovídá difúznímu mechanizmu uvolňování ampicilinu. 
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Obrázek 28: Kinetika kumulativního uvolňování antibiotika v krátkých časových 

intervalech spolu s fitem Korsmeyerovou-Peppasovou semiempirickou rovnicí. Fit 

ukazuje mechanismus uvolňování pomocí Fickovské difúze. Množství uvolněného 

antibiotika je přepočteno na cm2 vzorku. 
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3.1.1.8 Nezávislost metody na použitém substrátu 

Jednou z často zmiňovaných výhod plazmových polymerů je nezávislost jejich 

vlastností na materiálu substrátu, na který jsou nanášeny. Pro ověření tohoto 

předpokladu jsme nadeponovali 1.8 µm tlustou vrstvu také na neporézní substráty 

PEEK a srovnali kinetiku uvolňování s vrstvami na křemíku, jak je ukázáno na 

obrázku 29. 
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Obrázek 29: Kinetika kumulativního uvolňování ampicilinu z 1.8 µm tlusté vrstvy 

nadeponované na Si waferu a PEEK fólii o velikosti 1.5 cm x 1.5 cm. 

Je zřejmé, že v rámci experimentální chyby množství uvolněného antibiotika i 

kinetika jeho uvolňování mají stejný charakter pro oba substráty. Jinými slovy tato 

data ukazují, že je možno použít námi testovanou metodu přípravy antibakteriálních 

povlaků založenou na impregnaci vrstev C:H:N:O antibiotiky pro různé substráty.  

3.1.1.9 Antibakteriální efekt vrstev C:H:N:O s ampicilinem 

V následujícím kroku byly provedeny biotesty s cílem ověřit vliv ampicilinu 

uvolněného z tenké vrstvy na růst bakterií. Pro tyto experimenty jsme zvolili gram-

pozitivní bakterie Staphylococcus epidermidis. Antibakteriální experiment, viz 
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obrázek 30, byl proveden s vrstvou o tloušťce 1.8 m impregnovanou ampicilinem 

pomocí metody měření metabolické aktivity, která byla popsána v kapitole 2.5.2. 
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Obrázek 30: Měření metabolické aktivity bakterií inkubovaných (i) v médiu, 

(ii) v médiu se vzorky pokrytými vrstvou C:H:N:O, (iii) v médiu s vrstvou C:H:N:O 

impregnovanou antibiotikem a (iv) v médiu s rozpuštěnou efektivní dávkou ampicilinu. 

Měření metabolické aktivity byla nanormována na růst bakterií v médiu bez antibiotik. 

Biotesty ukázaly očekávaný výsledek, že vrstvy C:H:N:O bez přidaného 

antibiotika antibakteriální nejsou, jinými slovy metabolická aktivita bakterií 

inkubovaných s těmito vrstvami byla srovnatelná s kontrolou, tedy bakteriemi 

inkubovanými bez vzorku. Na druhou stranu, vrstvy C:H:N:O impregnované 

antibiotikem byly schopny redukovat bakteriální metabolickou aktivitu až na hodnotu 

referenční kontroly, tedy bakterií s přidanou efektivní dávkou ampicilinu. Nízká 

naměřená metabolická aktivita odpovídá bazální aktivitě bakterií8. Z těchto výsledků 

jasně vyplývá, že impregnované vzorky C:H:N:O vykázaly antibakteriální charakter 

srovnatelný s konvenčně užívanými bakteriostatickými koncentracemi ampicilinu. 

                                                 

8  Jelikož ampicilin je bakteriostatické, ne bakteriocidní antibiotikum, nedochází k redukci 

počtu bakterií, ale je zastaven „pouze“ jejich růst. 
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3.1.1.10 Difúzní bariéry pro kontrolu kinetiky uvolňování antibiotik 

Další výzkumný krok byl zaměřen na možnost kontrolovat kinetiku uvolňování 

antibiotik pomocí difúzních bariér. V grafu na obrázku 31 je vidět srovnání 

kumulativního uvolňování antibiotik z impregnovaných vrstev C:H:N:O bez a 

s difúzními bariérami o tloušťkách 30 nm až 230 nm. 
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Obrázek 31: Kinetika uvolňování antibiotika kontrolovaná pomocí difúzní bariéry 

C:H:N:O o různé tloušťce nadeponované přes vrstvu C:H:N:O imobilizovanou 

antibiotikem. Difúzní bariéra zpomaluje rychlost uvolňování antibiotika a snižuje jeho 

uvolněné množství v daných časech. Uvolněná množství ampicilinu byla vztažena 

k množství uvolněného antibiotika z nepřekryté vrstvy za 24 h. 

Je zřejmé, že se v případě užití difúzní bariéry rychlost uvolňování antibiotika 

výrazně zpomaluje: po 24 hodinách bylo ze vzorků překrytých 30 nm vrstvou 

uvolněno (49 ± 11) % antibiotik, zatímco po překrytí 230 nm tlustou vrstvou C:H:N:O 

bylo uvolněno pouze (26 ± 5) % ve srovnání s nepřekrytým vzorkem. Je důležité 

poznamenat, že ampicilin při styku s vodou degraduje, díky čemuž je těžší provádět 

měření uvolňování ampicilinu v časech delších nežli 1 den. Dalším důležitým 

zjištěním je, že nedošlo k významné degradaci ampicilinu při styku s plazmatem při 

depozici difúzní bariéry, což je nejspíše dáno tím, že ampicilin je uložen v objemu 

plazmového polymeru, ne na jeho povrchu, a tudíž nepřichází během depozice 

bariérové vrstvy přímo do styku s plazmatem. 
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3.1.1.11 Vliv přidaného dusíku na vlastnosti vrstev C:H:N:O  

Dalším parametrem, který může výrazným způsobem ovlivnit schopnost vrstev 

plazmových polymerů imobilizovat a uvolňovat antibiotikum, je chemická struktura 

povlaků C:H:N:O. Jednou z možností, jak dosáhnout změny chemického složení 

vrstev nanášených pomocí magnetronového naprašování, je změna pracovního plynu. 

V naší studii jsme se rozhodli zkoumat efekt přidání dusíku do procesního plynu, a to 

s důrazem na vlastnosti výsledných tenkých vrstev i jejich schopnost 

uchovávat/uvolňovat ampicilin. V rámci těchto experimentů byly deponovány vzorky 

s různým poměrem argonu a dusíku, Ar:N = 100:0 (Ar), Ar:N = 50:50 (Ar/N2), 

Ar:N = 0:100 (N2) za tlaku 2.7 Pa a výkonu 40 W, depoziční podmínky byly mírně 

upraveny tak, abychom dostali lepší stabilitu vrstev deponovaných v dusíku. 

Změřené prvkové složení těchto vrstev pomocí XPS je spolu s teoretickým 

chemickým složením nylonu 6,6 zapsáno v tabulce 4. 

Materiál N (%) O (%) C (%) N/C (%) 

Nylon 6,6 (teoreticky) 12.5 12.5 75.0 0.17 

Ar 10.4 18.5 71.1 0.15 

Ar/N2 27.9 16.9 55.2 0.51 

N 31.6 16.8 51.6 0.61 

Tabulka 4: Prvkové složení vrstev C:H:N:O změřené pomocí XPS. Poměr N/C ukazuje 

začlenění dusíku do těchto vrstev. Hodnoty byly změřeny s přesností < 10 %. 

 Z tabulky je vidět, že množství dusíku přidaného do pracovního plynu téměř 

neovlivňuje množství kyslíku v tenké vrstvě, zatímco koncentrace dusíku ve vrstvě se 

mění výrazně. Koncentrace atomů dusíku ve vrstvě deponované v plně dusíkové 

atmosféře byla dvakrát větší ve srovnání s jeho zastoupením v materiálu terče, 

nylonu 6,6. Jak je uvedeno v článku [215], dusík, který je přítomný v pracovním plynu, 

je navazován na radikály uhlíku, což nejen zvyšuje depoziční rychlost, ale ústí 

v preferenční začlenění dusíku na konce polymerních řetězců, což vede k formování 

C-N-H2 a C2-N-H vazeb. Navázání dusíku na uhlík navíc vede k nižšímu sesíťování 

plazmového polymeru, což může mít za následek rozpouštění těchto plazmově 

polymerních vrstev ve vodném prostředí. Pokud porovnáme vzorek Ar deponovaný za 
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40 W a 2.7 Pa se vzorkem C:H:N:O deponovaným za 30 W a 2.5 Pa, viz tabulka 4, 

vidíme, že i přes mírnou změnu depozičních podmínek zůstává prvkové složení téměř 

shodné.  

 Dále byla provedena analýza XPS spekter s vysokým rozlišením, kdy byly 

provedeny rozklady píků vysokého rozlišení C1s a N1s pro různé složení pracovního 

plynu, viz obrázek 32. C1s spektra byla nafitována, stejně jako tomu bylo u spekter na 

obrázku 23, dle publikace [212] pomocí třech komponent (285 eV, 286.5 eV, 

288.1 eV). Z obrázků 32a,b,c, je zřejmé, že přidání dusíku do procesu zvyšuje 

množství chemických vazeb spojených s dusíkem na úkor C-C a C-H vazeb. 

Na obrázcích 32d,e,f pak vidíme rozklad N1s píku pomocí 3 komponent [216]: 

(i) 399.0 eV pro vazby N-C, C=N 

(ii) 399.97 eV pro vazby -C≡N, -N-C=O, -N-CO-N- 

(iii)400.89 eV pro vazby -O-CO-N-, -CO-N-CO- a R-NH3 

Z grafů na obrázcích 32d,e,f je patrné, že s přídavkem dusíku do procesu roste pouze 

pík složený z protonovaných aminů, což naznačuje, že v případě impregnace 

antibiotikem by mohlo docházet k elektrostatické interakci -COOH skupin 

v antibiotiku a -NH2 amino skupin v plazmovém polymeru obohaceném o dusík. 

Výsledky XPS korelují s infračervenou ATR spektroskopií, viz obrázek 33, 

kde bylo provedeno přiřazení píků v infračerveném spektru chemickým vazbám dle 

[217], [218]. Výsledky infračervené spektroskopie ukazují, že se množství dusíkatých 

vazeb zvyšuje s přidáním dusíku do procesu. Konkrétně se jedná o píky příslušící 

valenčním vibracím NH a NH2 na 3320 cm-1 a 3190 cm-1, deformačním vibracím N-H 

na 1560 cm-1, s tím, že pík na 1377 cm-1 může být přiřazen CH3 nebo NH skupinám. 

Na druhou stranu signál příslušící vazbám uhlíku s vodíkem se s přídavkem dusíku do 

procesu snižuje, jedná se o píky valenčních vibrací CH3 na 2960 cm-1 a 2873 cm-1, a 

valenčních vibrací CH2 na 2927 cm-1 a 2853 cm-1. Pík příslušící C=O vazbě na 

1670 cm-1 zůstává přibližně na stejné intenzitě, což koresponduje s přibližně stejným 

obsahem kyslíku určeným pomocí XPS. Ve spektru můžeme najít také pík na 

3300 cm-1, který je typický pro OH vibrace, které mohou být dány jak vzdušnou 

vlhkostí, tak i vlastnostmi materiálu. 
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Obrázek 32: Rozklad C1s píku vrstev C:H:N:O deponovaných v a) čistě argonové 

atmosféře, b) v mixu Ar:N2=1:1 a c) v čistě dusíkové atmosféře pomocí 3 komponent 

(285 eV C-C, C-H, C=C, 286.5 eV C=N, C-N, C-O, 288 eV N-C=O, C=O). 

Dekonvoluce N1s píků je pak ukázána na obrázcích d) pro čistý Ar, e) pro mix Ar:N2 

a f) pro čistý N2, kde byly použity také 3 komponenty (399.0 eV N-C, C=N, 

399.97 eV -C≡N, -N-C=O, -N-CO-N-, 400.89 eV –O-CO-N-, -CO-N-CO-, R-NH3). 
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Obrázek 33: ATR-FTIR spektra deponovaných vrstev C:H:N:O. Čárkované zelené 

šipky indikují vzrůstající množství dusíku ve vrstvě, zatímco červená čára značí úbytek 

vazeb uhlíku s vodíkem. Černé čáry zobrazují chemické vazby, které nebyly ovlivněny 

s přidáním dusíku do procesu. 

Výsledky získané pomocí metod XPS a ATR-FTIR jasně naznačují zvýšené 

navázání dusíku na uhlík s přídavkem dusíku do procesu, kdy se ve spektru objevila 

i valenční vibrace NH na 3190 cm-1 a pík příslušící deformační vibraci aminu na 

1560 cm-1. Společně s faktem, že nárůst množství primárních amino skupin ve 

vrstvách nanášených magnetronovým naprašováním při zvyšujícím se podílu dusíku 

v pracovní směsi byl již dříve pozorován pomocí derivatizace [215], můžeme 

konstatovat, že množství kladně nabitých amino skupin vzrůstá po přidání dusíku do 

depozičního procesu.  

Při zvýšeném obsahu dusíku ve vrstvách C:H:N:O předpokládáme nižší 

sesíťování, čímž může být výrazně ovlivněna stabilita připravených vrstev ve vodném 

prostředí. Proto bylo jejich botnání a schnutí zkoumáno pomocí spektroskopické 

elipsometrie, jak je vidět na obrázku 34. Tloušťka vrstev byla zkoumána po dobu 

22 hodin (stejným způsobem, jako tomu bylo na obrázku 21), kdy byly vzorky první 

2 hodiny máčeny a poté 20 hodin sušeny na vzduchu. V první, zhruba 30 minutové 

fázi, vzorky prudce botnají, tj. dochází k prudkému nárůstu jejich tloušťky, poté se 
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tloušťka vzorků postupně stabilizuje. Po dvou hodinách máčení byly vzorky vyňaty 

z vody a sušeny. Je vidět, že během sušení došlo k největšímu poklesu tloušťky během 

prvních několika minut. Mírná změna depozičních podmínek oproti obrázku 21 

neměla vliv na dobrou stabilitu vrstev C:H:N:O deponovaných v argonu. Nicméně 

stabilita vrstev C:H:N:O s přidaným dusíkem byla snížena, jelikož tloušťka vrstev po 

vystavení vodnému prostředí byla nižší nežli po depozici, viz přerušované čáry na 

obrázku 34. Vrstva C:H:N:O deponovaná pouze v dusíkové atmosféře podléhala velmi 

rychlému rozpouštění, které bylo znatelné již při jejím botnání. 
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Obrázek 34: Časová závislost tloušťky vrstev C:H:N:O byla měřena pomocí 

spektroskopické elipsometrie. Botnání vrstev bylo pozorováno po vložení vzorků do 

destilované vody. Snížení tloušťky pod počáteční hodnotu naměřenou ihned po 

depozici, která je v grafu označena jako 100 %, ukazuje na rozpouštění plazmově 

polymerní vrstvy, což bylo pozorováno u vzorků s přidaným dusíkem. 

Z naměřených dat je možné určit objemovou frakci nabotnalé polymerní sítě 

φ, definovanou jako poměr mezi tloušťkou vrstvy po vysušení 𝑇𝑑𝑟𝑦 , k rovnovážné 

poloze v nabotnalém stavu po vložení do vody 𝑇𝑠𝑤𝑒𝑙𝑙: 

φ =
𝑇𝑑𝑟𝑦

𝑇𝑠𝑤𝑒𝑙𝑙
 (25) 
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Z obrázku 34 je zřejmé, že parametr φ klesá se vzrůstajícím množstvím N2 v procesním 

plynu, a to z 0.85 pro vrstvu C:H:N:O deponovanou v čistém argonu až k 0.66 pro 

plazmový polymer deponovaný v čistém dusíku. Tento efekt ukazuje na vzrůstající 

stupeň botnání se zvyšujícím se obsahem dusíku v procesním plynu, potažmo ve 

vrstvě. Tento trend může být vysvětlen navázáním dusíku na karbonové radikály, čímž 

je sníženo sesíťování polymeru. Tato hypotéza o změně sesíťování je v souladu s XPS 

daty, kdy rozklad C1s píku na 285 eV ukazuje, že se s přidáním dusíku do procesu 

snižují píky příslušící chemickým vazbám čistého uhlíku C=C, C-C a uhlovodíku C-H. 

Chemická struktura vrstev C:H:N:O má velký vliv na smáčivost a volnou 

povrchovou energii (SFE – z anglického „Surface Free Energy“). Volná povrchová 

energie připravených vrstev roste s přidáním dusíku do procesu, viz obrázek 35. Tento 

výsledek nejpravděpodobněji souvisí se vzrůstající polární částí povrchové energie, 

která je spojena s množstvím polárních dusíkatých funkčních skupin ve vrstvě. Je 

důležité zmínit, že vrstvy C:H:N:O deponované v argonové atmosféře mají podobnou 

povrchovou energii jako materiál naprašovacího terče nylon 6,6, 47 mJ.m-2 [117]. 
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Obrázek 35: Volná povrchová energie v závislosti na množství dusíku v procesním 

plynu. Disperzní část volné povrchové energie zůstává konstantní, zatímco polární 

část s přidáním dusíku vzrůstá. Toto chování může být spojeno s dodáním polárních 

amino skupin do vrstvy C:H:N:O. Poznamenejme, že vrstvy C:H:N:O připravené 

v čistém argonu dosahují shodné volné povrchové energie jako nylon 6,6 – materiál 

naprašovacího terče. 
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3.1.1.12 Uvolňování antibiotik z vrstev C:H:N:O s přidaným dusíkem 

V předchozí kapitole jsme zjistili, jakým způsobem můžeme měnit chemickou 

strukturu vrstev C:H:N:O pomocí přidaného dusíku do pracovní směsi. Na obrázku 36 

vidíme vliv různého množství přidaného dusíku na schopnost vrstev imobilizovat a 

uvolňovat antibiotika, kdy byly vrstvy imobilizovány roztokem ampicilinu 

o koncentraci 5 g.L-1. Získané výsledky ukazují, že s přidáním dusíku do procesu 

množství uvolněného ampicilinu výrazně roste. V případě vzorků deponovaných 

v čistě dusíkové atmosféře je uvolněno po 24 hodinách pětinásobné množství 

ampicilinu ve srovnání s vrstvami připravenými v čistém argonu. Většina antibiotik 

byla uvolněna ze všech vrstev během jednoho dne, toto uvolňování bychom mohli 

zpomalit difúzní bariérou, viz obrázek 31. Mechanismus uvolňování antibiotik lze opět 

odhadnout pomocí Korsmeyerovy-Peppasovy rovnice (23), kdy musíme vzít v potaz 

podmínku (24), která platí u měření na obrázku 36 pouze pro první tři body, a to pro 

15 minut, 30 minut a 1 hodinu. Všimněme si, že tyto tři body leží na přímce, přičemž 

máme logaritmickou osu x, což znamená, že koeficient n v rovnici (23) bude okolo 

0.5, což koresponduje s difúzním mechanizmem uvolňování antibiotik. 
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Obrázek 36: Kumulativní uvolňování antibiotik v závislosti na čase. Přerušované čáry 

představují fity prvních třech bodů pomocí Korsmeyerovy-Peppasovy rovnice, které 

nám indikují opět difúzní mechanismus uvolňování antibiotik. 
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Nejpřímějším vysvětlením rostoucího množství uvolněného antibiotika by 

bylo, že zvýšené botnání, které bylo naměřeno pro vrstvy C:H:N:O s vyšším obsahem 

dusíku, zlepšuje penetraci roztoku antibiotik do objemu plazmově polymerních vrstev. 

Nicméně hypotéza založená pouze na mechanismu botnání nemůže vysvětlit velké 

množství uvolněného antibiotika po 24 hodinách, které odpovídá koncentraci 

antibiotik v tenké vrstvě > 19 mg.mL-1. Tato hodnota je navíc dolní odhad, jelikož 

nebylo uvolněno všechno antibiotikum. Koncentrace antibiotik v tenké vrstvě je tedy 

daleko větší, než koncentrace použitá při impregnaci 5 mg.mL-1, což je důkazem toho, 

že se ampicilin ve vrstvě hromadí, a to nad hranici jeho rozpustnosti 10 mg.mL-1. 

K tomuto jevu může přispět elektrostatická interakce antibiotik s funkčními 

skupinami obsahujícími dusík přítomnými v plazmovém polymeru. Z ATR-FTIR 

spekter můžeme předpokládat, že dusík je v plazmovém polymeru inkorporován ve 

formě N-H skupin s kladným nábojem, což je podpořeno i měřením volné povrchové 

energie, jejíž polární část roste s přidáváním dusíku do vrstvy, zatímco její disperzní 

část zůstává konstantní na hodnotě (22 ± 1) mJ.m-2, viz obrázek 35. Podobné chování 

jsme viděli i v případě plazmově polymerizovaného nylonu 6,6 [219] a PTFE [220] 

deponovaných v Ar:N2:C2H2 atmosféře, kdy při dodávání funkčních skupin 

obsahujících dusík do tenké vrstvy klesal kontaktní úhel.  

V případě ampicilinu máme k dispozici jak pozitivní, tak negativní funkční 

skupiny, jak je vidět ze strukturního vzorce na obrázku 17. Díky tomu můžeme 

předpokládat dva typy elektrostatické interakce: (i) přitažlivou mezi záporně nabitými 

karboxylovými skupinami v ampicilinu a pozitivně nabitými skupinami v plazmovém 

polymeru a (ii) odpudivou mezi pozitivně nabitými primárními amino skupinami 

v ampicilinu a pozitivně nabitými skupinami ve vrstvě. Poté, co se antibiotikum 

dostane do vrstvy, slabá přitažlivá nebo odpudivá síla (spolu s disperzními silami) 

může antibiotikum chvíli udržet ve vrstvě. Takový mechanismus by mohl způsobit 

zkoncentrování antibiotika ve vrstvě, a tudíž vysvětlit fakt, že množství antibiotika ve 

vrstvě je > 19 g.L-1, zatímco pro impregnaci byla použita koncentrace 5 g.L-1.  

Abychom naše hypotézy podpořili, otestovali jsme také antibiotikum 

ciprofloxacin, tj. antibiotikum srovnatelné velikostí s ampicilinem, ale s jinou 

chemickou strukturou. Pro srovnání obou antibiotik v časech 15 minut, 1 hodina a 

1 den jsme nadeponovali vzorky v pracovním plynu Ar/N2. Z grafu na obrázku 37 je 
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zřejmé, že množství uvolněného ciprofloxacinu je zhruba o jeden řád nižší, než 

v případě ampicilinu. Tato značně nižší hodnota pro ciprofloxacin může být 

vysvětlena absencí polárních amino skupin v molekule ciprofloxacinu, tudíž je 

redukována elektrostatická interakce mezi molekulou ciprofloxacinu a matricí. 

Ciprofloxacin také vykazuje pomalejší uvolňování, které může být způsobeno jeho 

velmi nízkou rozpustností ve vodě. 
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Obrázek 37: Srovnání kumulativního uvolňování ampicilinu a ciprofloxacinu z vrstev 

C:H:N:O deponovaných v pracovním plynu Ar:N = 1:1. Nižší množství uvolněného 

ciprofloxacinu můžeme přičíst jeho nižší rozpustnosti ve vodě a absenci -NH2 skupin. 

3.1.1.13 Určení antibakteriálního efektu dusíkatých vrstev C:H:N:O  

U antibiotik je nutné docílit určité koncentrace, tj. minimální inhibiční 

koncentrace, aby začalo být antibiotikum účinné. Pokud dále zvyšujeme koncentraci 

antibiotika nad tuto mez, již nedochází k výrazné změně antibakteriálního účinku. 

Přechod mezi žádným a úplným antibakteriálním účinkem je obvykle velmi ostrý. 

Pokud tedy provedeme biotesty na vzorcích, z nichž jedna sada uvolní do určitého 

objemu množství antibiotika nad MIC a druhá sada několikanásobně větší množství, 

dojdeme k velmi podobným výsledkům antibakteriální aktivity. Vzhledem k tomu, že 

měříme molekuly ampicilinu a ciprofloxacinu přímo pomocí chromatografie a umíme 
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určit přesnou koncentraci antibiotik v roztoku, můžeme zvolit trochu jiný přístup 

určování antibakteriální aktivity. Z měření na obrázku 37 známe přesně určené 

množství uvolněného antibiotika, které můžeme porovnat s měřením MIC, viz 

obrázek 38.  
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Obrázek 38: Minimální inhibiční koncentrace ampicilinu a ciprofloxacinu proti E. coli 

a S. epidermidis. Osa x ukazuje koncentraci antibiotik, zatímco osa y ukazuje 

fluorescenční signál úměrný metabolické aktivitě buněk. Ciprofloxacin je 100 násobně 

účinnější proti S. epidermidis, a 1000 násobně účinnější proti E. coli, ve srovnání 

s ampicilinem. 

Může se zdát, že tenké vrstvy imobilizované ciprofloxacinem budou mít horší 

antibakteriální vlastnosti, jelikož tohoto antibiotika bylo uvolněno výrazně méně. To 

ale není náš případ, jelikož ciprofloxacin je typicky antibakteriální v mnohem menších 

koncentracích v porovnání s ampicilinem [221]. Tento fakt byl také experimentálně 

ověřen našimi měřeními pro (i) gram-pozitivní bakterie S. epidermidis, kde bylo 

dosaženo 100 násobně menší MIC pro ciprofloxacin ve srovnání s ampicilinem a pro 

(ii) gram-negativní bakterie E. coli, kdy byla MIC pro ciprofloxacin téměř 1000 

násobně nižší než u ampicilinu.  
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Antibakteriální efekt může být ilustrován na příkladu substrátu o rozměrech 

1.5 cm x 1.5 cm a tloušťce vrstvy 2.5 µm deponované v čistě dusíkové atmosféře. 

V tomto případě je možné do vzorku imobilizovat přibližně 10 µg ampicilinu, což by 

bylo dostatečné pro zabránění růstu bakterií E. coli nebo S. epidermidis v objemu 

1 mL. Vzorek se stejnými rozměry deponovaný v atmosféře Ar/N2 by byl schopný 

uvolnit 0.17 µg ciprofloxacinu s podobným antibakteriálním účinkem, ale s přidanou 

hodnotou lepší stability deponovaných vrstev.  

3.1.1.14 Biokompatibilita vrstev C:H:N:O  

Abychom vyloučili možný vliv připravených plazmových polymerů (bez 

antibiotik) na růst buněk, změřili jsme biokompatibilitu těchto vrstev pomocí inkubace 

s kostními buňkami MG-63, jak je vidět na obrázku 39. Metabolická aktivita buněk 

inkubovaných spolu se vzorky s vrstvami C:H:N:O byla srovnatelná s kontrolou, tedy 

s metabolickou aktivitou buněk inkubovaných spolu se substrátem bez vrstvy, můžeme 

tedy říci, že připravené plazmové polymery byly biokompatibilní. 
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Obrázek 39: Měření biokompatibility: fluorescenční signál úměrný metabolické 

aktivitě kostních buněk MG-63 na různých tenkých vrstvách. 
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3.1.2 Antibakteriální nanokompozity založené na kovových nanočásticích 

 V předchozí kapitole jsme našli způsob, jak imobilizovat antibiotika do 

tenkých vrstev a řídit jejich uvolňování. Podařilo se nám změnit chemickou strukturu 

materiálu, abychom imobilizovali antibiotik více. V této kapitole shrneme výsledky 

zaměřené na otestování možnosti využití jiného antibakteriálního činidla – kovových 

nanočástic. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že zatímco antibiotikum bylo 

dodáváno do vzorků až po depozici vrstvy, v případě nanočástic tomu bylo naopak, 

viz obrázek 40.  

 

Obrázek 40: Dvou kroková depoziční metoda pro přípravu Cu/PTFE nanokompozitů. 

a) Nejdříve byly nadeponovány měděné nanočástice na PEEK fólii, b) poté byly 

překryty plazmově polymerizovaným PTFE, tj. vrstvou C:F. 

Příprava antibakteriálních nanokompozitů byla dále na rozdíl od vrstev 

s antibiotiky plně vakuovým procesem. Nanokompozitní tenké vrstvy na bázi mědi a 

C:F byly deponovány pomocí dvou krokového depozičního procesu. Nejdříve byly 

nadeponovány nanočástice pomocí GAS na polymerní PEEK fólie, viz obrázek 40a, 

v druhém kroku probíhala depozice plazmového polymeru C:F, viz obrázek 40b. 

Depoziční parametry těchto vrstev jsou zapsány v tabulce 5. 

Připravované vrstvy jsme nejdříve charakterizovali pomocí SEM. V prvním 

kroku bylo potřeba určit depoziční rychlost a distribuci velikostí Cu nanočástic, což 

jsme udělali ze snímků povrchů s nižším pokrytím nanočásticemi deponovanými 
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1 minutu, viz obrázek 41. Spočítali jsme, že střední velikost nanočástic byla 

(14.9 ± 5.1) nm, s tím, že pokrytí povrchu po jedné minutě depozice bylo 11 %. Vlastní 

depoziční rychlost nanočástic jsme určili jako (713 ± 13) NPs.m-2.min-1, což bylo 

srovnatelné s ostatními depozičními GAS systémy [222], [223]. 

Parametr Hodnota Poznámka 

Plazmový polymer 

Terč PTFE 3-palcový, tloušťka 3 mm 

Výkon 40 W RF na frekvenci 13.56 MHz 

Pracovní plyn Ar Čistota 99.999 % 

Průtok plynu 20 SCCM Rozsah průtokoměru 10-1000 SCCM 

Tlak 2.5 Pa Mezní tlak << 10-2 Pa 

Vzdálenost substrátu 6 cm Průměr vakuové komory 0.5 m 

Nanočástice 

Terč Cu 3-palcový, tloušťka 3 mm 

Proud 0.4 A  

Pracovní plyn Ar 99.999 %  

Tlak 40 Pa Regulován průtokem plynu 

Tabulka 5: Depoziční parametry pro přípravu antibakteriálních nanokompozitů. 

 Pokud vezmeme v úvahu sférický tvar nanočástic, jejich celkový povrch 

deponovaný 1 minutu na 1 mm2 je 0.51 ± 0.05 mm2. Pokud zdvojnásobíme depoziční 

čas na 2 minuty, povrch nanočástic bude srovnatelný s hladkou vrstvou mědi s tou 

výhodou, že v případě depozice difúzní bariéry přes nanočástice je plazmově 

polymerní C:F vrstva v kontaktu nejen s mědí, ale i s polymerním substrátem, kdy 

může být na tuto vrstvu chemicko-fyzikálně navázána. Navíc je umožněna 

škálovatelnost systému do výšky, kdy je možno tvořit vícevrstvé nanočásticové 

struktury, jak bylo ověřeno v [224]. Jak bude ukázáno dále, pokrytí povrchu Cu 

nanočásticemi deponovanými 120 sekund, viz obrázek 42a, je dostatečné pro zajištění 

antibakteriálního efektu: po 24 hodinové inkubaci takovýchto vzorků v roztoku 

s bakteriemi nebyla pozorována žádná metabolická aktivita bakterií, tj. Cu nanočástice 

o dané koncentraci vykazovaly výrazný antibakteriální účinek. 
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Obrázek 41: Distribuce velikostí nanočástic deponovaných 60 sekund spočítaná ze 

SEM snímku o ploše 0.5 µm2. Distribuce je proložena log-normálním rozdělením. 

 

Obrázek 42: SEM snímky nanočástic deponovaných 120 sekund a) bez překryvu, 

b) s překryvem 10 nm, c) 40 nm. d), e), f) SEM snímky vrstev po vložení do vody. 
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 Nicméně, jedním z faktů, který musíme vzít v úvahu při nanášení Cu 

nanočástic pomocí plynně agregačních zdrojů, je skutečnost, že nanočástice dopadají 

na substrát s malou kinetickou energií (anglicky „soft-landing“), a tudíž mají malou 

adhezi k povrchu [225]. Z tohoto důvodu jsou nanočástice velmi snadno uvolněny a 

smyty z povrchu po namočení vzorku do vodného prostředí, což je vidět na 

obrázku 42d. Tento jev je z hlediska zamýšlených aplikací velmi nežádoucí, jelikož 

by tímto způsobem docházelo k nekontrolovatelnému uvolňování nanočástic do těla 

pacienta, což by mohlo vést k nežádoucím účinkům. Pro zajištění fixace nanočástic na 

povrchu PEEK fólií byla vrstva nanočástic překryta tenkou vrstvou C:F. Fluorovaný 

plazmový polymer byl vybrán z důvodu dobré stability takovýchto hydrofobních 

plazmových polymerů ve vodném prostředí [226]. Ze SEM snímků na obrázcích 42b,e 

je zřejmé, že 10 nm tenká vrstva C:F je již dostatečná pro stabilizaci nanočástic, jelikož 

po namočení do vody a usušení nebyly pozorovány žádné viditelné změny morfologie 

povrchu, viz obrázky 42e,f. 

 Stabilita nanokompozitů byla také zkoumána pomocí UV-VIS 

spektrofotometrie, viz obrázek 43.  
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Obrázek 43: Stabilita nanokompozitů změřená pomocí UV-VIS. a) Nanočástice bez 

překryvu nejsou stabilní ve vodě. b) Nanočástice s překryvem 10 nm C:F a 

c) nanočástice s překryvem 40 nm C:F byly zafixovány dostatečně. 

Přítomnost nanočástic je spojena s LSPR píkem, který v případě mědi leží okolo 

625 nm. V případě nepřekryté vrstvy po máčení ve vodě tento pík zmizel téměř úplně, 

viz obrázek 43a, což koresponduje i se SEM měřeními a oplachem nanočástic ze 

substrátu. Na druhou stranu, v případě překrytých vzorků byla pozorována jen mírná 
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změna intenzity i tvaru LSPR píku, viz obrázek 43b,c. Tato změna plazmonických 

vlastností je zřejmě zapříčiněna částečnou oxidací nebo rozpouštěním Cu nanočástic 

způsobeným kontaktem s vodou, což indikuje penetraci vody do objemu nanostruktury 

skrz C:F bariérovou vrstvu. To je důležitý výsledek, jelikož penetrace vody je zásadní 

podmínkou pro uvolňování antibakteriálních kovových iontů z nanokompozitu do 

okolního vodného prostředí, viz rovnice (5),(6),(7). 

 Antibakteriální testy ukázaly, že i Cu/C:F vrstvy vykazují antibakteriální efekt, 

přičemž antibakteriální účinek klesá se zvyšující se tloušťkou překryvu, viz 

obrázek 44. Nicméně i pro vzorek s 10nm difúzní bariérou, která byla dostatečná pro 

stabilizaci nanočástic, bylo za 6 hodin inkubace docíleno stále výrazné redukce počtu 

bakterií (přibližně o dva řády). Navíc pomocí měření metabolické aktivity bylo 

zjištěno, že tyto nanokompozity zabraňují formování biofilmu na PEEK substrátu. 

Naproti tomu nanokompozity s tloušťkou překryvové vrstvy 40 nm ukázaly pouze 

bakteriostatický charakter, kdy nebyla pozorována změna metabolické aktivity ani 

redukce množství bakterií ve srovnání s nepokrytým PEEK substrátem či PEEK 

substrátem pokrytým pouze C:F vrstvou bez Cu nanočástic 
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Obrázek 44: Antibakteriální vlastnosti Cu/C:F nanokompozitů v závislosti na tloušťce 

C:F vrstvy překrývající nanočástice deponované 120 sekund. Výsledky byly změřeny 

pomocí metod CFU a měření metabolické aktivity na bakterii E. coli. Biokompatibilita 

byl změřena na kostních buňkách MG-63. 
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 Tyto výsledky naznačují omezenou difúzi vody skrz hydrófobní C:F vrstvu, 

což je v souladu s předešlými výsledky obdrženými pro Ag/C:F vrstvy se stejnou 

architekturou [11]. Dalším typem experimentu bylo ladění počtu měděných 

nanočástic, které byly zabudovány v nanokompozitu. Překryvová C:F vrstva byla 

držena na konstantní tloušťce 10 nm. Motivací bylo určit minimální množství Cu 

v nanokompozitu potřebné pro docílení antibakteriálního efektu. Obě metody CFU a 

měření metabolické aktivity ukázaly klesající antibakteriální aktivitu se snižováním 

počtu nanočástic, jak je ukázáno na obrázku 45. V tomto případě hustota nanočástic 

(713 ± 13) NPs.m-2 pro 60s depozici nanočástic ukázala bakteriostatický efekt a 

mírné snížení metabolické aktivity, zatímco nanokompozity s množstvím nanočástic 

350 NPs.m-2 odpovídající 30 sekundové depozici neukázaly pokles metabolické 

aktivity bakterie E. coli a počet životaschopných bakterií monotónně rostl 

s inkubačním časem. Oba dva nanokompozity, které byly schopné snížit metabolickou 

aktivitu, tedy vrstvy s nanočásticemi deponovanými 120 sekund a 60 sekund s 10 nm 

překryvem ukázaly biokompatibilitu s buňkami MG-63 srovnatelnou s kontrolním 

povrchem bez nanočástic, viz obrázek 45. Jinými slovy, pomocí ladění množství 

nanočástic a tloušťky překryvové vrstvy je možno připravit vrstvu, která je zároveň 

antibakteriální a biokompatibilní. 
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Obrázek 45: Antibakteriální vlastnosti Cu/C:F nanokompozitů určené metodou měření 

metabolické aktivity na bakterii E. coli, kdy bylo porovnáváno médium i biofilm. 

Biokompatibilita byla změřena na kostních buňkách MG-63. 



 

77 

 

Na závěr této kapitoly je vhodné poznamenat, že podobných výsledků, tj. 

stabilizace nanočástic překryvovou vrstvou a poklesu antibakteriálního účinku 

s klesajícím množstvím nanočástic i rostoucí tloušťkou překryvové vrstvy, bylo 

dosaženo i pro kombinaci Ag/C:F [11]. Nicméně, tyto výsledky byly již podrobně 

diskutovány v disertační práci A. Kuzminové [227], a navíc jsme se Ag/C:F 

nanokompozitům věnovali v rámci diplomové práce [224]. Z tohoto důvodu 

nanokompozity tohoto typu nebyly zahrnuty do této práce.  

3.1.3 Tenké vrstvy kombinující nanočástice a antibiotika 

 Již jsme ukázali, že jsme schopni připravit tenké vrstvy s laditelným 

antibakteriálním účinkem na bázi nanočástic a antibiotik. Nyní pojďme tyto dva 

přístupy spojit v rámci jedné funkční vrstvy.  

 Vzorky byly připravovány dle depoziční procedury uvedené na obrázku 46. 

Nejdříve byly nadeponovány rezervoáry antibiotika, tedy vrstvy C:H:N:O, poté byly 

naneseny stříbrné nanočástice. V dalším kroku byly nanočástice překryty kvůli 

stabilizaci tenkou vrstvou C:H:N:O a v posledním kroku byl celý nanokompozit 

impregnován antibiotikem. Použité depoziční parametry pro přípravu těchto vrstev 

jsou zapsány v tabulce 6. 

 

Obrázek 46: Metoda přípravy antibakteriálních nanokompozitů s dvěma 

antibakteriálními činidly, imobilizovanými nanočásticemi a antibiotikem. a) Depozice 

vrstvy C:H:N:O, b) depozice Ag nanočástic, c) depozice překryvové vrstvy stabilizující 

nanočástice, d) impregnace nanokompozitů antibiotikem. 
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Parametr Hodnota Poznámka 

C:H:N:O 

Terč Nylon 6,6 3-palcový, tloušťka 3 mm 

Výkon 50 W Předpětí 210 V 

Plyn Ar 99.999 % 

Průtok 20 SCCM  

Tlak 3 Pa Průtok 20 SCCM 

Vzdálenost substrátu 6 cm Byla použita přechodová komora 

Ag nanočástice 

Terč Ag 3-palcový, tloušťka 3 mm 

Proud 0.2 A Napětí 251 V 

Plyn Ar 99.999 % 

Tlak 30 Pa Regulován průtokem plynu 

Štěrbina 2 mm Kruhový profil 

Impregnace 

Koncentrace 5 g.L-1 Ampicilin 

Tabulka 6: Depoziční parametry pro přípravu nanokompozitů na bázi Ag nanočástic 

a antibiotik. 

 Pro určení, zda kombinace kovových nanočástic a antibiotik poskytuje vyšší 

antibakteriální účinek než vrstvy obsahující jen kovové nanočástice nebo jen 

antibiotikum, jsme připravili 4 různé sady vzorků: 

(i) 2µm vrstvu C:H:N:O impregnovanou antibiotikem 

(ii) 2µm vrstvu C:H:N:O s Ag NPs nanášenými 2 min překrytými 20nm C:H:N:O 

(iii)vzorek z bodu (ii) následně impregnovaný antibiotikem 

(iv) 2µm vrstvu C:H:N:O bez antibakteriálního činidla jako referenci 

U všech vzorků jsme následně určili metabolickou aktivitu bakterií S. epidermidis po 

3 hodinové inkubaci s těmito vzorky. Z grafu na obrázku 47 je zřejmé, že všechny 

vrstvy s antibakteriálními činidly vykázaly antibakteriální efekt. Nejméně byla účinná 

vrstva pouze s ampicilinem, účinnější byla vrstva s nanočásticemi a nejlépe dopadla 

kombinace obou antibakteriálních činidel. Tímto experimentem jsme dokázali, že lze 
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imobilizovat nanokompozity na bázi kov/plazmový polymer a že se jedná o zajímavý 

směr dalšího výzkumu, kdy by bylo velmi zajímavé provádět časově rozlišená měření 

se simulací proudění kapaliny nad vzorkem, abychom dokázali rychlý antibakteriální 

účinek v prvním dni po namočení vzorku způsobený antibiotikem a dlouhodobý 

antibakteriální účinek pozvolněji se uvolňujících antibakteriálních iontů. 
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Obrázek 47: Antibakteriální efekt nanokompozitů na bázi vrstev Ag/C:H:N:O 

impregnovaných ampicilinem (AMP) 

3.1.4 Shrnutí výsledků ohledně antibakteriálních povrchů 

V této kapitole jsme se zabývali různými strategiemi pro přípravu 

antibakteriálních povlaků s využitím plazmových technologií.  

Nejprve jsme se zabývali strategií pro přípravu plazmově polymerních vrstev 

vhodných pro kontrolované uvolňování antibiotik. Námi studovaná metoda je 

založena na magnetronovém naprašování vrstev C:H:N:O, které jsou následně 

impregnovány antibiotiky, v našem případě ampicilinem a ciprofloxacinem. Na 

základě provedených experimentů bylo zjištěno několik důležitých faktů:  

 Antibiotika mohou být imobilizována v objemu plazmově polymerní matrice 

C:H:N:O, kdy bylo ukázáno, že množství uvolněného antibiotika je přímo 
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úměrné tloušťce vrstvy přes 3 řády. Tloušťka vrstvy tudíž umožňuje ladit 

množství uvolněného antibiotika v závislosti na konkrétní aplikaci.  

 Kinetiku uvolňování antibiotika je možno kontrolovat pomocí depozice difúzní 

bariéry přes tento rezervoár antibiotika, tedy přes vrstvu C:H:N:O 

impregnovanou antibiotikem.  

 Množství antibiotika uvolněného z vrstev C:H:N:O v jednotlivých časech lze 

určit pomocí Korsmeyerovy-Peppasovy rovnice (23), jelikož se dynamika 

uvolňování antibiotik řídí Fickovým zákonem, kdy jsme ukázali, že vlastní 

botnání vrstev bez přidaného dusíku výrazně neovlivňuje kinetiku uvolňování 

ampicilinu.  

 Byl zjištěn pozitivní vliv reaktivního naprašování vrstev C:H:N:O v dusíkové 

atmosféře na množství uvolněného antibiotika z těchto povlaků, kdy je pomocí 

změny chemické struktury vrstev C:H:N:O možné zvýšit množství uvolněného 

antibiotika až pětinásobně. Tento jev přisuzujeme jednak rozdílnému 

mechanismu botnání, jednak možné interakci polárních skupin, přítomných 

v antibioticích, s amino skupinami vytvořenými ve vrstvách C:H:N:O 

s přidaným dusíkem. Interakce funkčních skupin hraje zřejmě spolu s různou 

rozpustností významnou roli v rozdílné charakteristice uvolňování antibiotik 

obsahujících různé funkční skupiny – ampicilinu a ciprofloxacinu.  

 Bylo ověřeno, že ciprofloxacin má mnohonásobně vyšší antibakteriální 

aktivitu než ampicilin, a tudíž by měl být schopen zamezit růstu bakterií i 

přesto, že ho bylo ze vzorků uvolněno menší množství. Antibakteriální efekt 

připravených vzorků byl prokázán na bakterii S. epidermidis. 

 Následně bylo ověřeno, že kromě antibiotik lze použít jako antibakteriální 

činidlo kovové nanočástice zapuštěné do C:F plazmově polymerní matrice. Bylo 

zjištěno, že přesná kontrola množství měděných nanočástic a tloušťky C:F překryvové 

vrstvy nám umožňuje ladit stabilitu vrstev ve vodném prostředí, antibakteriální efekt 

vzorků i biokompatibilitu výsledných nanokompozitních povlaků. Jinými slovy, 

správné množství nanočástic s vhodně zvolenou tloušťkou difúzní bariéry nám 

dovoluje docílit zároveň jak antibakteriálního, tak biokompatibilního povrchu.  

V neposlední řadě se podařilo na pilotních experimentech dokázat, že obě 

studované strategie jsou kompatibilní, a dovolují kombinovat antibiotika 
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s nanočásticemi z antibakteriálních kovů. Toto zjištění otvírá další možnosti pro 

přípravu nových vícestupňových antibakteriálních povlaků s lepším antibakteriálním 

účinkem. Můžeme předpokládat, že tyto dvoufázové a dobře kontrolovatelné 

antibakteriální povlaky mají potenciál vhodně kombinovat rychlé a intenzivní 

působení antibiotik s dlouhodobějším uvolňováním kovových iontů, na které bakterie 

jen těžko získají rezistenci. 

Navíc je vhodné zdůraznit, že depozice jak C:H:N:O, tak i Cu/C:F 

nanokompozitních vrstev nepoužívá žádné zdraví škodlivé látky či rozpouštědla, a je 

prováděna za nízké teploty, což umožňuje pokrývat velké množství různých substrátů 

včetně teplotně nestabilních materiálů, například termoplastů či tkanin. Z těchto 

důvodů by mohla být prezentovaná metoda pro výrobu antibakteriálních tenkých 

vrstev s laditelným uvolňováním antibakteriálních činidel použita v mnoha různých 

oborech od vývoje pokročilých implantátů, tkanin, až po balící potřeby pro potraviny. 

Výsledky shrnuté v této kapitole se staly podkladem pro 3 již vyšlé články 

v mezinárodních impaktovaných časopisech [53], [54], [13]. 

3.2 Nanočásticové gradienty 

 Nanokompozitní vrstvy na bázi nanočástic mohou mít kromě antibakteriálního 

efektu také další uplatnění vycházející z vlastností nanočástic. Nanočástice mohou být 

použity pro svůj 3D charakter pro topografické změny povrchu nezávisle na 

chemickém složení, jak jsme ukázali v publikaci [114], s aplikačním potenciálem 

například pro separaci oleje a vody, viz naše publikace [228]. Tímto způsobem 

nanostrukturování lze pokrýt široký obor smáčivosti, jak jsme ukázali v [229], a to až 

po super hydrofobní velmi kluzké povrchy založené na dvou typech nanočástic, viz 

naše práce [230]. Nebo lze použít plazmonických vlastností nanočástic, jako například 

jejich anomální optické absorpce, kdy jsme například v [151] ukázali metodu 

přípravy vzorků s dvoupíkovou plazmonovou rezonancí založenou na aplikaci dvou 

typů nanočástic. Zvýšené elektrické pole v okolí plazmonických nanočástic má 

obrovský aplikační potenciál pro LSPR detekci [150], nebo pro SERS, jak jsme ukázali 

v publikaci [231].  
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 Nicméně ladění povrchových vlastností pro výše zmíněné aplikace vyžaduje 

obrovské množství vzorků, kde, jak bylo zmíněno v úvodu, nachází uplatnění 

nanočásticové gradienty.  

 V této kapitole popíšeme tvorbu a vlastnosti nanočásticových gradientů, které 

později využijeme pro optimalizaci NPs-LDI-ToF/MS. Pojďme se tedy věnovat 

gradientům jako takovým. Gradienty můžeme rozdělit dle dimenze (1D, 2D, 3D) nebo 

směru, například 2D gradient může být jednosložkový radiální, dvojsložkový 

pravoúhlý, trojsložkový trojúhelníkový. V této práci se budeme nejdříve zabývat 

nejjednodušším případem, a to 1D gradienty, poté 2D gradienty. Gradientní vrstvy 

byly připraveny opět pomocí plynně agregačního zdroje nanočástic [7], viz 

obrázek 15. 

 Při tvorbě nanočásticových gradientů byly použity depoziční parametry, které 

jsou zapsány v tabulce 7. Při depozici stříbrných gradientů byl použit nižší 

magnetronový proud oproti depozici mědi s cílem dosažení shodné objemové 

depoziční rychlosti nanočástic obou materiálů, která byla kalibrována (po přepočtení 

na hmotnostní depoziční rychlost) pomocí QCM. Ostatní depoziční parametry Cu a 

Ag byly shodné. 

Parametr Hodnota Poznámka 

Cu nanočástice 

Terč Cu 3 palcový, tloušťka 3 mm 

Proud 0.4 A Napětí 344 V 

Pracovní plyn Ar Čistota 99.999 % 

Tlak 40 Pa Regulován průtokem plynu 

Ag nanočástice 

Terč Ag 3 palcový, tloušťka 3 mm 

Proud 0.15 A Napětí 281 V 

Pracovní plyn Ar 99.999 %  

Tlak 40 Pa Regulován průtokem plynu 

Tabulka 7: Depoziční podmínky pro přípravu nanočásticových gradientů. 
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3.2.1 1D gradienty 

Nejjednodušší typ nanočásticových gradientů představují 1D gradienty 

s proměnným množstvím nanočástic v určitém směru na substrátu. V této práci byly 

studovány 1D gradienty tvořené nanočásticemi mědi a 1D gradienty z nanočástic 

stříbra. Podobné gradienty využijeme pro jiné aplikace v další kapitole, ale nyní nám 

budou sloužit jako reference pro studium 2D gradientů. 

Princip přípravy 1D gradientu je zakreslen na obrázku 48 a spočívá v umístění 

pohyblivé masky mezi výstup plynně agregačního zdroje nanočástic a substrát, na 

který jsou nanočástice nanášeny. V našem případě byly 1D gradienty s lineárně 

rostoucím množstvím nanočástic deponovány 10 minut, což si vyžádalo konstantní 

rychlost pohybující se masky 0.25 cm.min-1 pro depozici gradientu o délce 2.5 cm na 

substrát o velikosti 2.5 cm x 2.5 cm. Abychom dokázali gradientní charakter vrstvy, 

změřili jsme několika různými metodami (elipsometrie, SEM, UV-VIS 

spektrofotometrie) vlastnosti nanočásticových vrstev na různých místech na substrátu 

(viz obrázky 49a, 50a, kde jsou naznačeny použité metody a jimi měřená místa na 

substrátu). 

 

Obrázek 48: Princip depozice nanočásticového gradientu. a) Zjednodušeně zakreslené 

depoziční zařízení. b) Počátek depozice gradientu t = 0. c), d) Průběh depozice 

gradientu, maska se pohybuje nad substrátem. e) Konec depozice gradientu t = tmax, 

v tomto čase je depozice přerušena. 
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Ze SEM snímků vidíme zvyšující se hustotu pokrytí povrchu nanočásticemi, 

jak pro měď (obrázek 49b), tak pro stříbro (obrázek 50b). Ze SEM snímků ve středu 

obou 1D gradientů byly spočítány distribuce velikostí nanočástic, viz obrázky 49c a 

50c. Distribuce Cu nanočástic odpovídá log-normálnímu rozdělení s maximem na 

31 nm. Průměrná velikost Cu nanočástic byla spočítána jako (35 ± 10) nm. Distribuce 

Ag nanočástic byla nafitována také log-normálním rozdělením s maximem na 14.5 nm 

a s průměrnou velikostí (15 ± 3) nm. Distribuce velikostí nanočástic pro Ag a Cu se 

překrývají jen minimálně. Díky tomu bude možné jednoznačně rozlišit velké Cu 

nanočástice a malé Ag nanočástice v okamžiku, kdy tyto dva typy nanočástic budeme 

kombinovat při přípravě 2D gradientů.  

UV-VIS spektra na obrázcích 49d a 50d ukazují, že se zvyšujícím se 

množstvím nanočástic ve vrstvě dochází ke zvýšení intenzity plazmonického 

absorpčního píku na 600 nm pro měď a na 420 nm pro stříbro. Ze spekter je zřejmé, 

že se absorpční píky obou kovů překrývají hlavně při větších pokrytích, nicméně jsou 

od sebe jasně rozlišitelné.  

 

Obrázek 49: Cu 1D gradient: a) Mapa poměru Cu/void změřená pomocí 

spektroskopické elipsometrie. V obrázku jsou dále vyznačeny body, kde byly měřeny 

vlastnosti gradientu pomocí různých analytických metod (tečka – SE, čtverec – SEM, 

a křížek – UV-VIS). b) SEM měření na různých místech Cu nanočásticového gradientu. 

c) Distribuce velikostí nanočástic ve středu vzorku, která byla určena ze SEM obrázku. 

d) UV-VIS spektrum Cu nanočástic, LSPR pík je označen na 600 nm a vzrůstá 

s rostoucím pokrytím povrchu. 
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Obrázek 50: Ag 1D gradient: a) Mapa vzorku s poměrem Ag/void změřená pomocí SE. 

b) SEM obrázky nanočástic. c) Distribuce Ag nanočástic změřená v centru vzorku. 

d) UV-VIS spektrum s označeným LSPR píkem na 420 nm.  

Pomocí spektroskopické elipsometrie jsme namodelovali objemové množství 

materiálu na substrátu jak pro měď, tak pro stříbro, a vidíme, že lineárně roste ve směru 

gradientu (tj. ve směru zvyšujícího se množství nanočástic), viz obrázky 49a a 50a, 

přičemž vidíme, že pro oba materiály je toto množství kovu víceméně stejné, což 

odpovídá stejnému nastavení depoziční rychlosti, kterého bylo docíleno pomocí ladění 

magnetronového proudu. 

 V předchozích odstavcích jsme dokázali, že jsme schopni tvořit 1D gradienty 

ze dvou materiálů. V případě 1D gradietního povrchu na planárním, tedy 2D substrátu, 

máme druhou dimenzi s konstantními vlastnostmi, což je výhodné například, pokud 

potřebujeme provádět destruktivní měření. Jinými slovy, abychom mohli měřit se 

stejnými parametry znovu, stačí se na vzorku posunout v ose kolmé ke směru 

gradientu. Nicméně, tuto druhou dimenzi můžeme využít pro variaci nějaké další 

vlastnosti, v našem případě budeme kromě množství nanočástic měnit i poměr mezi 

množstvím nanočástic Ag a Cu, čímž dostaneme 2D gradientní nanokompozit.  

3.2.2 2D gradienty 

 2D gradientní nanokompozity jsou deponovány pomocí dvoukrokové 

depozice. Nejdříve je vytvořen 1D gradient pokrytí nanočásticemi (dnB/dy), 

materiálu B, viz obrázek 51a. 
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Obrázek 51: Metoda přípravy 2D gradientního dvoujsložkového kovového 

nanokompozitu: a) 1D depozice nanočásticového gradientu pokrytí materiálem B, 

b) kolmá depozice nanočásticového gradientu materiálem A, vyúsťující v depozici 2D 

gradientního dvojsložkového kovového nanokompozitu a SEM snímky 2D lineárního 

gradientu Ag-Cu nanokompozitu měřeného na různých místech povrchu substrátu 

(x, y) v matrici 3x3. 

 V následujícím kroku jsou gradientně deponovány nanočástice z materiálu A 

(dnA/dy), ale maska je pohybována v kolmém směru k pohybu masky z předchozího 
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kroku ve vztažné soustavě vzorku. Tohoto může být prakticky dosaženo rotací 

substrátu o 90° před depozicí druhého typu nanočástic. Tímto způsobem je připraven 

2D gradient nanočástic, viz obrázek 51b, kde x a y reprezentují koordináty na substrátu 

(x, y). V každém bodě substrátu (x, y) pak dostáváme místo s unikátními fyzikálními 

vlastnostmi, které jsou charakterizovány pomocí: 

(i) objemové hustoty nanočástic na povrchu VNPs (x, y), 

(ii) poměru objemového chemického složení 𝛺A,B(x, y) jednotlivých materiálů. 

 Logické by bylo také použití hustoty počtu nanočástic namísto objemové 

hustoty, nicméně musíme vzít v úvahu, že nanočástice nejsou obecně monodisperzní, 

tj. jejich objem je komplexnější parametr, nežli jejich počet. 

3.2.3 Analytický popis 2D nanočásticových gradientů 

Pro lepší popis nanočásticových gradientů byl navržen jednoduchý analytický 

model. Objemová hustota pokrytí povrchu nanočásticemi 𝑉NPs (𝑥, 𝑦) může být 

snadno chápána jako efektivní tloušťka virtuální rovné kompaktní vrstvy deponované 

ze stejného množství materiálu, jako nanočástice, tj. jednotkou pro 𝑉𝑁𝑃𝑠  je tedy 

nanometr. Pro dvojsložkové nanokompozity může být 𝑉NPs  vyjádřena jako suma 

objemu nanočástic pro jednotlivé materiály VA a VB: 

𝑉NPs (𝑥, 𝑦) =  𝑉A (𝑥) + 𝑉B (𝑦),     ∀𝑥, 𝑦 𝜖 [0 , 𝐿 ]  , (26) 

kde L značí velikost substrátu. Objemové hustoty pokrytí povrchu nanočásticemi 

VA a VB jsou funkcemi závisejícími na: 

(i) hmotnostních depozičních rychlostech obou materiálů rA a rB, které je možné 

změřit pomocí QCM, 

(ii) hustotách hmotnosti obou materiálů A a B, 

(iii)časech expozice TA a TB daných míst na povrchu svazkům nanočástic typu A 

a typu B. 

Objemová hustota pokrytí povrchu nanočásticemi může být poté vyjádřena jako: 

𝑉NPs (𝑥, 𝑦) =
𝑟A


A

 . ∫ 𝐻0 (𝑥
𝑇A

0

− 𝑠A(𝑡)) 𝑑𝑡 +  
𝑟B


B

  . ∫ 𝐻0 (𝑦
𝑇B

0

− 𝑠B(𝑡)) 𝑑𝑡   , (27) 
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kde H0 značí Heavisidovu krokovou funkci a sA (t) a sB (t) značí pozici masky v daných 

časech depozice nanočástic typu A a B: 

𝑠𝑖(𝑡) = 𝐿 −  ∫  𝑣𝑖(𝑡)
𝑡

0

𝑑𝑡      ,      𝑖 = 𝐴, 𝐵 (28) 

Obecná rovnice (27) je značně komplikovaná. Nicméně, pro monotónní funkce 

pohybu masky a pro vhodně zvolené experimentální okrajové podmínky, kdy platí pro 

začátek depozice sA,B (t = 0) = L a pro její konec sA,B (t = TA,B) = 0, může být 

rovnice (27) výrazně zjednodušena: 

𝑉NPs (𝑥, 𝑦) = 𝑉A (𝑥) + 𝑉B (𝑦) =
𝑟A


A

(𝑇A − 𝑠A
−1(𝑥)) +  

𝑟B


B

(𝑇B −  𝑠B
−1(𝑦)) (29) 

Rychlostní funkce masky poté zajišťuje depozici definovaných 2D gradientních 

dvojsložkových kovových nanočásticových povrchů, které mohou být vyjádřeny 

pomocí rovnic (28) a (29) jako: 

𝑣𝑖(𝑡) = −
𝑑

𝑑𝑡
 𝑔𝑖

−1(𝑡),       𝑔𝑖(𝑥𝑖) = 𝑇𝑖 − 𝑉𝑖  (𝑥𝑖)


𝑖

𝑟𝑖
  ,

𝑖 = 𝐴, 𝐵,    𝑥A = 𝑥,  𝑥B = 𝑦   , 

(30) 

kde gi
-1 značí inverzní funkci k funkci gi. Dalším důležitým parametrem 2D 

gradientních povlaků jsou poměry objemového chemického složení 𝛺A(𝑥, 𝑦)  a 

𝛺B(𝑥, 𝑦), definované jako: 

𝛺𝑖(𝑥, 𝑦) =  
𝑉𝑖  (𝑥, 𝑦)

𝑉NPs (𝑥, 𝑦)
, ∀𝑥, 𝑦 𝜖 [ 0 , 𝐿 ],   𝑖 = 𝐴, 𝐵  , (31) 

kde 𝛺𝑖  může nabývat hodnot od 0, což značí nulové množství nadeponovaných 

nanočástic z materiálu i, do 1, což značí strukturu tvořenou jen z materiálu typu i. 

Navrhovaný koncept nám tedy dovoluje spočítat objemové pokrytí povrchu 

nanočásticemi VNPs z rovnice (29) a poměr objemového chemického složení 𝛺𝑖 

z rovnice (31) pro každé jednotlivé místo substrátu (x, y), bez jakékoliv pokročilé 

diagnostiky povrchu. Prakticky, každý bod plochy gradientu (x, y) reprezentuje 

jednotlivý analyticky popsaný homogenní povrch s unikátními vlastnostmi. A naopak 

tento analytický popis dovoluje navrhnout gradientní povrch s unikátním pokrytím 
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dvěma typy nanočástic Vi a spočítat pro něj depoziční podmínky pomocí rychlostní 

funkce vi z rovnice (30).  

 Výhody analytického popisu mohou být demonstrovány na následujících 

příkladech. Například pokud bychom měli exponenciální gradient objemového pokrytí 

povrchu nanočásticemi vyjádřen následující rovnicí: 

dostali bychom za použití konstant 𝐶A = 𝐶B  = 0.05 nm a 𝑊A = 𝑊B  = 5.42 mm 

distribuci, která je zobrazena jako síť na obrázku 52a.  

 

Obrázek 52: Matematický model VNPs(x, y), zobrazený jako drátěný povrch pro 

a) exponenciální gradient popsaný pomocí rovnice (32) pro CA,B = 0.05 nm, 

WA,B = 5.42 mm, b) logaritmický gradient popsaný pomocí rovnice (34) pro 

CA,B = 5 nm, WA,B = 14.5 mm. Poměr objemového chemického složení 𝛺𝐴(𝑥, 𝑦)  je 

v obou případech vynesen jako barevná mapa v projekci do roviny (x, y, 0), která byla 

numericky spočítána dle rovnice (31). 

Konstanty CA, CB, WA a WB udávají právě tvar této exponenciální distribuce. Pro 

praktickou depozici 2D exponenciálních gradientních povrchů mohou být odvozeny 

funkce rychlostí masek z rovnice (30): 

𝑣𝑖(𝑡) = 𝑊𝑖(𝑇𝑖 − 𝑡 +
𝜌𝑖

𝑟𝑖
𝐶𝑖)−1     ,    𝑖 = 𝐴, 𝐵 (33) 

𝑉NPs (𝑥, 𝑦) =  𝐶A(𝑒
𝑥

𝑊A − 1) + 𝐶B(𝑒
𝑦

𝑊B − 1)  , (32) 
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Takovýto symetrický 2D exponenciální gradient, složený ze dvou typů kovových 

nanočástic, by mohl být použit pro zkoumání RMS drsnosti, která velmi závisí na 

pokrytí povrchu, kdy v případě malých pokrytí nanočásticemi se drsnost mění velmi 

zásadně [232] a při větších pokrytích už moc neroste. Díky exponenciální distribuci 

můžeme mít tedy více měřících bodů9 při pokrytích, kdy dostáváme velmi rychlou 

změnu. 

 Jiným příkladem může být hledání perkolačního limitu nanočástic, kdy dochází 

ke skokové změně charakteru vrstvy při velmi malé změně počtu nanočástic. V tomto 

případě by byl vhodný například 2D logaritmický gradient VNPs(x, y), zapsaný 

následující funkcí: 

𝑉NPs (𝑥, 𝑦) =  𝐶A ln (
𝑥

𝑊A
+ 1) + 𝐶B ln (

 𝑦

𝑊B
+ 1)  , (34) 

pro tuto funkci je pak možné najít také funkci rychlosti masky dle rovnice (30): 

2D logaritmická distribuce VNPs(x, y) je vidět na obrázku 52b. Poměry objemového 

chemického složení 𝛺𝐴(𝑥, 𝑦) pro exponenciální i logaritmickou distribuci jsou 

zobrazeny pomocí barev v projekci do roviny (x, y, 0), jak je vidět na obrázku 52.  

Posledním, a nejjednodušším příkladem 2D gradientu, jsou 2D lineární 

nanočásticové gradienty, které mohou být například využity pro přípravu 

plazmonických povrchů, jelikož LSPR absorpce nanočástic roste víceméně lineárně se 

zvyšujícím se pokrytím [233]. V tomto případě je objemová hustota pokrytí povrchu 

nanočásticemi charakterizována nakloněnou rovinou v prostoru: 

𝑉NPs  (𝑥, 𝑦) =
𝑟A

 
A

𝑣A
𝑥 +

𝑟B


B

 𝑣B
𝑦 =  𝛼A 𝑥 +  𝛼B𝑦  , (36) 

kde funkce rychlosti 𝑣A,B(𝑡)  jsou redukovány na konstanty 𝑣A,B . Bezrozměrné 

parametry 𝛼A a 𝛼B mohou být určeny také experimentálně, například ze SEM snímků 

                                                 

9 Mohli bychom namítat, že měřících bodů máme vždy nekonečně mnoho, ale musíme vzít 

v úvahu, že každá měřící metoda má určité prostorové rozlišení. 

𝑣A,B(𝑡) =
𝑊𝑖

𝐶𝑖

𝑟𝑖

𝜌𝑖
 𝑒

𝑟𝑖
𝜌𝑖

 
𝑇𝑖−𝑡

𝐶𝑖     , 𝑖 = 𝐴, 𝐵 (35) 
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2D gradientů nanočástic, za předpokladu jejich kulového tvaru. Funkci VNPs lze pak 

v daném bodě na povrchu se souřadnicemi (x, y) spočítat jako: 

𝑉NPs(𝑥, 𝑦) =
1

𝑆VF
∑

1

6
𝜋𝑑3

NPs

  , 
(37) 

kde SVF je plocha SEM snímku a d je průměr jednotlivých nanočástic. Dosazením 

rovnice (36) do rovnice (31) dostáváme poměr objemového chemického složení: 

𝛺A(𝑥, 𝑦) =  
𝛼A 𝑥 

𝛼B 𝑥 +  𝛼A𝑦
 (38) 

Rovnice (36) a (38) mohou být dále zjednodušeny v případě, pokud 𝛼A = 𝛼B = 𝛼: 

𝑉NPs(𝑥, 𝑦) = 𝛼 (𝑥 + 𝑦) (39) 

𝛺A(𝑥, 𝑦) =
𝑥

𝑥 + 𝑦
 (40) 

Tato objemová hustota pokrytí povrchu nanočásticemi VNPs, viz rovnice (39), stejně 

jako poměr objemového chemického složení , viz rovnice (40), představují 

nejjednodušší možný analyticky popsatelný 2D pravoúhlý gradient.  

3.2.4 Příprava 2D nanočásticových lineárních gradientů 

2D lineárně gradientní Ag-Cu nanokompozitní vrstvy byly deponovány 

pomocí procedury popsané výše. Nejprve byla připravena 1D gradientní vrstva 

měděných nanočástic10, viz obrázek 51a. V druhém kroku byl substrát otočen o 90° 

a byla nanesena 1D gradientní tenká vrstva stříbrných nanočástic podél osy x, jak je 

ukázáno na obrázku 51b. Depoziční podmínky Ag a Cu nanočástic byly upraveny tak, 

aby bezrozměrné parametry 𝛼A  a 𝛼B , viz rovnice (36), byly podobné. Objemové 

pokrytí povrchu nanočásticemi VNPs, spočítané dle rovnice (39), je pak ukázáno 

na obrázku 53a jako drátěná síť. Ve stejném obrázku jsou také ukázány objemové 

hustoty pokrytí povrchu nanočásticemi VNPs, které byly získány pomocí SEM měření. 

                                                 

10 Zde je důležité poznamenat, že směr nanočásticového gradientu měděných nanočástic je 

definovaný osou y. 
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Experimentálně získané výsledky jsou zobrazeny jako černé body s chybovými 

úsečkami. Místa, kde byla provedena SEM měření, jsou označena bílými tečkami 

v projekci do roviny (x, y, 0).  

 Jak je vidět, výsledky získané numericky na základě modelu představeného 

v předešlé kapitole dobře korespondují s experimentálně získanými daty, což ukazuje 

na dobrou platnost našeho analytického modelu založeného na nanočásticích, 

chovajících se jako tuhé koule letící volně v prostoru. Histogramy středních velikostí 

obou typů nanočástic (Cu, Ag), změřených pomocí SEM ve středu vzorku matrice 

(3x3), jsou ukázané na obrázku 53b. Prezentovaný histogram víceméně reprezentuje 

součet distribucí získaných ze středu Cu (obrázek 49b) a Ag (obrázek 50b) 

nanočásticových 1D gradientů, což potvrzuje dvojsložkový charakter výsledného 

nanokompozitu. Jinými slovy, nanočástice se neslévají a chovají se i po depozici jako 

tuhé koule. 

 

Obrázek 53: a) Srovnání analyticky a experimentálně dosažených výsledků VNPs(x, y) 

pro 2D lineárně gradientní povrchy. Funkce nakloněné roviny v prostoru VNPs(x, y) 

byla určena dle rovnice (39), zatímco body s chybovými úsečkami představují objem 

nanočástic určený ze SEM snímků na ploše 1 m2. Barevná škála naznačuje poměr 

objemového chemického složení 𝛺𝐴𝑔 daný rovnicí (40). b) Distribuce velikostí Ag a 

Cu nanočástic byla spočítána ve středu vzorku matrice (3x3). Šedá a oranžová čára 

naznačují log-normální distribuce typické pro nanočástice deponované pomocí GAS. 
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Stejně jako v předchozím případě, poměr objemového chemického složení  

deponovaných nanočástic může být určen dvěma přístupy: 

(i) Analyticky z rovnice (40), kdy je teoreticky určený parametr Ag zobrazen na 

obrázku 53a pomocí barevné škály v projekci do roviny (x, y, 0). 

(ii) Experimentálně, kdy byl parametr Ag 2D lineárního gradientu určen pomocí 

spektroskopické elipsometrie.  

Elipsometrická data byla změřena na různých pozicích na vzorku, kdy byla nafitována 

pomocí 3 konstituentů:  

(i) VAg - objemu stříbra 

(ii) VCu - objemu mědi 

(iii)VV  - objemu dutin („void“) 

Tudíž jsme mohli určit procentuální zastoupení složek VAg/VT a VCu/VT, kde 

VT je ozářený objem tenké vrstvy s tloušťkou nastavenou na průměr Cu nanočástic 

35 nm. Nafitované parametry VAg a VCu jsou zobrazeny na obrázku 54. 

Vzhledem k tomu, že byla provedena gradientní depozice dnAg/dx a dnCu/dy se 

stejnými parametry 𝛼A  a 𝛼B , můžeme předpokládat diagonální distribuci objemu 

nanočástic. Konturový graf na obrázku 54a ukazuje poměr (VAg + VCu)/VT. 

Z obrázku vidíme, že je v pravém dolním rohu dvakrát více materiálu, nežli v levém 

dolním a pravém horním rohu substrátu. Získaná maximální hodnota (VAg + 

VCu)/VT  30 % je také ve shodě s maximálními poměry jednotlivých materiálů 

(VAg + VCu)/VT  15 %, viz obrázky 49a a 50a, které dobře korespondují 

s rovnicí (40). V podobném duchu pozorujeme i růst a pokles poměru (VAg + 

VCu)/VT s ohledem na růst a pokles souřadnic x, y. Chyba experimentálního určení 

materiálového složení je relativně vysoká a roste s vyššími pokrytími povrchu 

nanočásticemi, což může být způsobeno vertikálním růstem vrstev v okamžiku, kdy 

nanočástice dosedají jedna na druhou. Z elipsometrického modelu můžeme dále získat 

i informaci o distribuci a složení obou separátních složek Ag respektive Cu, viz 

obrázky 54b,c. Vidíme, že vrstevnice dVAg/dx a dVCu/dy nejsou zcela rovné. Tento 

rozdíl elipsometrických měření od teorie, tj. rovnice (40), a od experimentu 
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s napočítaným objemem nanočástic ze SEM snímků, je nejspíše způsoben nepřesností 

použitého elipsometrického modelu. Nicméně i tak vrstevnice pro materiály Ag a Cu, 

viz obrázek 54b,c, jsou na sebe víceméně kolmé, čímž je dokázána platnost 

rovnice (40), která popisuje poměr objemového chemického složení pro oba materiály. 

 

Obrázek 54: Charakterizace deponovaných 2D lineárních gradientních vrstev, 

složených z Ag a Cu nanočástic, pomocí spektroskopické elipsometrie za použití 

Bruggemanovy aproximace efektivního prostředí. Černé tečky označují body (x, y), 

kde byla změřena SE. a) Relativní objem nanočástic jako součet dvou složek Ag a Cu. 

b) Relativní objem Ag nanočástic. c) Relativní objem Cu nanočástic. 

2D gradientní dvousložkové Ag-Cu nanočásticové vrstvy nabízejí možnost 

ladit fyzikálně chemické vlastnosti v rámci polohy na substrátu (x, y). V našem případě 

jsme analyzovali plazmonickou absorpci Ag a Cu nanočástic pomocí UV-VIS 

spektrofotometrie. UV-VIS absorpce byla změřena na hlavní a vedlejší diagonále 2D 

gradientu, viz obrázek 55, kde jsou označeny i měřené body.  

 Hlavní diagonála, tj. úsečka od levého horního rohu k pravému spodnímu rohu, 

jak je ukázáno na obrázku 55a, přestavuje pozice na substrátu se stejným poměrem 

objemového chemického složení: A,B (x, y) = konst. a s rozdílnou objemovou hustotu 

pokrytí povrchu nanočásticemi VNPs. Jinými slovy, poměr Ag a Cu nanočástic je 
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v rámci této diagonály stejný, a je měněno pouze celkové množství nanočástic. Proto 

mají výsledná UV-VIS spektra změřená v rámci této hlavní diagonály podobný tvar, 

kdy jsou rozeznatelné dva charakteristické LSPR píky korespondující s jednotlivými 

píky Ag a Cu nanočástic. Podél této diagonály se tedy zvyšuje pouze intenzita 

absorbance obou píků se zvyšujícím se množstvím nanočástic. Naopak, vedlejší 

diagonála, tj. úsečka od levého spodního rohu k pravému hornímu, představuje přímku 

na substrátu, kdy je stejná objemová hustota pokrytí povrchu nanočásticemi, to jest 

VNPs(x, y) = konst., ale liší se poměry objemových chemických složení Ag a Cu. Proto 

se podél této vedlejší diagonály mění hlavně poměr LSPR píků příslušících stříbru a 

mědi, viz obrázek 55b. 

 

Obrázek 55: UV-VIS spektra měřená ve směru a) hlavní diagonály, kdy roste objem 

deponovaných nanočástic, b) vedlejší diagonály, kdy je měněno zastoupení 

jednotlivých materiálů nanočástic. 

3.2.5 Shrnutí výsledků ohledně nanočásticových gradientů 

Nanočásticové 2D gradientní dvojsložkové (Ag, Cu) vrstvy byly zkoumány 

z teoretického a experimentálního pohledu. Hlavním výstupem je, že můžeme 

poměrně snadno připravit gradient s velmi dobře definovanou objemovou hustotou 
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pokrytí nanočásticemi 𝑉NPs(𝑥, 𝑦)  a poměrem objemového chemického složení 

𝛺A(𝑥, 𝑦). Odvodili jsme analytický model, který dovoluje pouze na základě znalosti 

pozice (x, y) na 2D gradientním povrchu určit parametry VNPs a A,B, a to bez použití 

pokročilých experimentálních postupů. Naopak dle analytického modelu je možno 

odvodit rychlostní funkce masky pro depozice definovaného gradientního povrchu, 

například exponenciálního, logaritmického či lineárního charakteru.  

Experimentálně jsme dokázali relevanci tohoto postupu depozice velmi 

definovaného 2D lineárního dvojsložkového Ag-Cu nanočásticového gradientu, který 

by bylo velmi těžké vytvořit pomocí metod založených na chemické syntéze. Velký 

aplikační potenciál byl demonstrován na ladění dvou-píkové plazmonové rezonance 

Ag-Cu nanokompozitních tenkých vrstev. Plazmonické absorpční vlastnosti jsou pak 

definovány pomocí (x, y) pozice na substrátu, kdy máme pro vytvořený 2D substrát 

dva významné směry na hlavní a vedlejší diagonále, kdy se mění buď pouze celkové 

množství nanočástic anebo pouze chemické složení. Takovýto 2D gradient může být 

použit například pro vývoj LSPR senzorů, SERS, SALDI substrátů či substrátů 

s definovanou biologickou aktivitou. 

Výsledky obsažené v této kapitole se staly podkladem pro článek [234], který 

byl přijat k tisku, a pro několik konferenčních příspěvků. 

3.3 Biodetekce 

 Další progresivně se rozvíjející oblastí, ve které nanostrukurované materiály 

a nanočástice mají velký aplikační potenciál, je ultracitlivá biodetekce pomocí 

spektroskopických metod. V této oblasti je hlavní pozornost věnována zejména 

možnosti snížení hodnoty detekčního limitu používaných metod a s tím souvisejícím 

návrhem vhodných platforem a postupů pro prováděná měření. Pro splnění tohoto 

obecného cíle je možné použít několik strategií, přičemž v rámci této práce byla 

studována možnost zkoncentrování studovaných analytů pomocí nanášení roztoků 

mikrolitrových objemů ve formě kapek na povrchy s laditelnou smáčivostí 

(kapitola 3.3.1) i možnost využití kovových nanočásticových vrstev pro nanočásticově 

asistovanou LDI-ToF/MS detekci biomolekul (kapitola 3.3.2).  
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Příprava substrátů, které byly primárně zamýšleny pro LDI-ToF/MS detekci, 

sestává ze dvou depozičních kroků, jak je vidět na obrázku 56. Nejdříve musí být 

nadeponována vodivá vrstva, která umožní přivést na substrát vysoké napětí, což je 

vyžadováno pro extrakci nabitých molekul analytu směrem ke štěrbině ToF 

spektrometru při LDI měření. My jsme zvolili vrstvu ITO o tloušťce (50 ± 5) nm 

s rezistivitou 3.36 mΩ.cm, viz obrázek 56a, přičemž přehled depozičních parametrů je 

uveden v tabulce 8. 

 

Obrázek 56: Příprava substrátu pro LDI-ToF/MS techniku. a) Depozice vodivého ITO 

pro správnou distribuci náboje. b) Depozice hladké či nanostrukturované hydrofobní 

C:F vrstvy pro schnutí do koncentrované tečky respektive do kávového kroužku. 

c) Kápnutí 1 µL kapky analytu, tj. riboflavinu, rozpuštěného v 0.1% TFA. 

Parametr Hodnota Poznámka 

Terč ITO 3-palcový, tloušťka 6 mm 

Výkon 150 W RF na frekvenci 13.56 MHz 

Pracovní plyn Ar Čistota 99.999 % 

Průtok plynu 20 SCCM  

Tlak 0.5 Pa Mezní tlak << 10-4 Pa 

Vzdálenost substrátu 20 cm Průměr vakuové komory 0.5 m 

Tabulka 8: Depoziční parametry ITO vrstev použitých pro depozici elektrod při výrobě 

LDI-ToF/MS substrátů. 
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Poté následovala depozice hladké či nanostrukturované C:F vrstvy, tj. vrstvy C:F 

s podkladovou vrstvou Cu nanočástic, pro definované schnutí kapek, viz obrázek 56b. 

Na této vrstvě se poté nechal zaschnout analyt, v našem případě 1µL kapka riboflavinu 

(vitamín B2), který byl rozpuštěný v 0.1% roztoku trifluoroctové kyseliny (TFA – 

z anglického „TriFluoroacetic Acid“) tak, aby byla dosažena koncentrace riboflavinu 

0.3 g.L-1, viz obrázek 56c. Následně byl analyzován depozit riboflavinu vzniklý po 

úplném vypaření kapky s cílem ověřit, zda je možné pouze vhodnou volbou 

povrchových vlastností substrátů dosáhnout zkoncentrování analytu do tvaru 

vhodného pro LDI-ToF/MS. Následně byla na vybraných vzorcích provedena i vlastní 

NPs-LDI-ToF/MS měření a optimalizace detekce riboflavinu.  

3.3.1 Povrchy pro definovanou smáčivost a schnutí kapek 

Motivací pro studium smáčivosti a dynamiky schnutí roztoků na 

připravovaných vrstvách je především ověření možnosti zkoncentrování analytu do co 

nejmenší plochy pro zvýšení signálu biodetekčních metod. 

Prvním studovaným materiálem bylo čisté sklo, viz obrázek 57, které bylo 

v rámci této práce používáno jako podkladový substrát pro další vrstvy a sloužilo jako 

reference pro další testované povrchy. 

 

Obrázek 57: Schnutí riboflavinu na skle. a) Fotografie právě kápnuté kapky roztoku 

riboflavinu. Červené čáry indikují tvar kapky v průběhu schnutí, zeleně je naznačena 

velikost zaschlého analytu. b) Evoluce kontaktního úhlu a kontaktního poloměru v čase 

popisující schnutí na hydrofilním povrchu. c) Fotografie zaschlého riboflavinu. 
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Kapka o objemu 1 µL s riboflavinem rozpuštěným v 0.1% TFA začínala na 

skle schnout s kontaktním úhlem 16°, viz obrázek 57a,b, což mělo za následek velmi 

velkou kontaktní plochu ASKLO = (7.6 ± 0.9) mm2. Vzhledem k rychlému procesu 

vypaření kapky byl analyt deponován na plochu podobnou původní kontaktní ploše 

přisedlé kapky, přičemž depozit byl výrazně prostorově nehomogenní, viz 

obrázek 57c. Samotné sklo tedy není vhodným substrátem pro dosažení dobrého 

zkoncentrování kapky, jelikož nedochází ani k tvorbě dobře definovaného „kávového 

kroužku“, ani ke zkoncentrování analytu v malé centrální oblasti. 

 Po překrytí substrátu vrstvou ITO došlo k razantnímu zvýšení statického 

kontaktního úhlu na γ = 63°, což je několikanásobně vyšší hodnota, než byla naměřena 

na podkladovém skle. Nicméně jak bylo zjištěno, riboflavin schne na ITO vrstvě pouze 

v režimu konstantního kontaktního poloměru (CCR – z anglického „Constant Contact 

Radius“), viz obrázek 58a,b, tudíž kapka je během svého schnutí tzv. „přišpendlena“ 

(z anglického „pinned“), kdy okraje kapky v tomto případě zůstávají po dobu schnutí 

na stejném místě povrchu. Tato dlouhá fáze schnutí v CCR režimu pozorovaná na ITO 

povrchu vyústila v prostorově nehomogenní depozit riboflavinu na stále relativně 

velkou plochu AITO = (3.2 ± 0.3) mm2 odpovídající kontaktní ploše deponované kapky, 

která byla 3.33 mm2, viz obrázek 58c. 

 Depozice C:F vrstvy na ITO vedla k dalšímu podstatnému zvýšení 

hydrofobicity výsledného povrchu, jak je patrné z obrázku 58d. Statický kontaktní 

úhel vody přisedlých kapek na C:F površích byl γ = 109°, což je ve shodě 

s našimi předchozími studiemi stejného materiálu [233]. Povrchová energie 

deponované C:F vrstvy byla určena dle Fowkesovy teorie, viz rovnice (14), za použití 

dvou kapalin, vody a diiodomethanu. Disperzní část povrchové energie byla změřena 

jako σS
D = (20.3 ± 0.1) mJ.m-2, zatímco polární část byla téměř nulová, σS

P = (0.1 ± 

0.1) mJ.m-2. Celková volná povrchová energie byla tedy σS = (20.4 ± 0.1) mJ.m-2, což 

je hodnota porovnatelná s konvenčním PTFE polymerem 19.1 mJ.m-2, jak bylo 

publikováno v [117]. Přítomnost hydrofobní C:F vrstvy zásadně změnila nejen 

statický kontaktní úhel, ale také dynamiku schnutí kapek, viz obrázek 58e. Na rozdíl 

od ITO byly v případě C:F vrstvy pozorovány tři různé fáze schnutí: (i) fáze CCR, (ii) 

fáze konstantního kontaktního úhlu (CCA – z anglického „Constant Contact Angle“), 

kdy dochází ke změně kontaktního poloměru za současného pohybu okrajů kapky 
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směrem k jejímu středu, a (iii) fáze smíšená, ve které dochází k současnému poklesu 

kontaktního úhlu i kontaktního poloměru. Vyšší kontaktní úhel a kluzký charakter C:F 

povrchu, který umožnil pohyb kontaktní linie schnoucí kapky během jejího schnutí, 

dokázaly zkoncentrovat riboflavin do velmi malé plochy ACF = (0.4 ± 0.1) mm2, jak je 

vidět na obrázku 58f. Překryv ITO pomocí C:F vrstvy tedy značně snížil plochu 

zaschlého riboflavinu, a to o poměr AITO/ ACF ~ 8. Navíc zaschlá kapka na hydrofobním 

povrchu C:F byla relativně prostorově homogenní. Díky vyšší koncentraci na plochu 

a prostorové homogenitě je velmi pravděpodobné, že dojde ke zvýšení signálu při 

měření LDI technikou při stejné fluenci laserového svazku. 

 

Obrázek 58: Chování kapky roztoku riboflavinu o objemu 1 µL na ITO (horní řádka), 

na ITO/C:F (střední řádka) a na ITO/NPs/C:F (spodní řádka). a), d), g) Obrázky 

přisedlých kapek v různých časech během vypařování. b), e), h) Evoluce kontaktního 

úhlu vody a kontaktního poloměru během schnutí kapky. c), f), i) SEM snímky depozitu 

riboflavinu po kompletním odpaření rozpouštědla (vody). 
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 Dalšího zvýšení hodnoty kontaktního úhlu je možné dosáhnout zdrsněním C:F 

povrchu, čehož bylo docíleno depozicí podkladové vrstvy nanočástic před vlastní 

depozicí C:F vrstvy. Jak je vidět na obrázcích 58g,h, zdrsněná vrstva C:F vykazovala 

kontaktní úhel 117°, což vedlo ve srovnání s jinými testovanými povrchy při 

zachování objemu nanášených kapek 1 µL ke snížení počáteční kontaktní plochy 

přisedlé kapky. Nicméně morfologické heterogenity C:F povrchu způsobily vymizení 

CCA fáze během schnutí kapek obsahujících riboflavin – tj. okraj kapky byl 

„přišpendlen“ k povrchu substrátu po celou dobu schnutí, jinými slovy kapka schla 

pouze v režimu CCR. Tento efekt prodloužil čas, po který byly krystalky riboflavinu 

radiálním prouděním v objemu kapky transportovány na okraj schnoucí kapky, a spolu 

s tím, že při tomto transportu na povrchu C:F s nízkou povrchovou energií neulpívaly, 

vedl k preferenčnímu usazování riboflavinu v blízkosti okraje kapky. Jako důsledek 

byl pozorován vznik usazeniny ve tvaru „kávového kroužku“, kdy se podstatná část 

analytu nachází v dobře definovaném úzkém mezikruží. Zaschlý analyt v této formě 

je velmi vhodný například pro měření pomocí Ramanovy spektroskopie kapkově 

nanášených povlaků (DCDR – z anglického „Drop Coating Deposition Raman 

Spectroscopy“), kdy jsou analyty nanášeny ve formě kapek na vhodný povrch a po 

zaschnutí měřeny pomocí Ramanovy spektroskopie. V tomto případě je možné měřící 

laser zaostřit na oblast „kroužku“, kde je analyt zkoncentrován, čímž je možné 

dosáhnout výrazného zvýšení signálu. Nicméně depozit ve tvaru „kávového kroužku“ 

o šířce mezikruží ~ 10 µm, viz obrázek 58i, je méně vhodný pro studovanou techniku 

LDI-ToF/MS, jelikož plocha ozařovaná laserem, na které je třeba získat co 

nejhomogennější depozit, je přibližně 50 µm x 50 µm při standardní měřící proceduře. 

Z tohoto důvodu je daleko vhodnější depozit ve tvaru malé koncentrované tečky 

vznikající při použití hladkých C:F vrstev, a proto se budeme dále soustředit na tento 

typ substrátů.  

3.3.2 NPs-LDI-ToF/MS 

3.3.2.1 Ověření funkčnosti studované metody 

 V rámci práce byla testována metoda NPs-LDI-ToF/MS, kdy byly místo 

matrice v technice MALDI-ToF/MS použity Ag nanočástice s motivací detekovat 

molekuly s nízkou hmotností. Hlavními cíli bylo ověřit použitelnost této metody, 

srovnat její výsledky s konvenčně používanou matricí pro MALDI-ToF/MS a 
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v neposlední řadě i optimalizovat tuto metodu s ohledem na její detekční limit. 

Experimentální procedura pro přípravu NPs-LDI-ToF/MS vzorků a jejich měření 

používaná v této práci je zobrazena ve třech krocích na obrázku 59.  

 

Obrázek 59: Schématické znázornění sekvence experimentální procedury pro přípravu 

NPs-LDI-ToF/MS vzorků a jejich měření. a) Kápnutí roztoku riboflavinu na sklo 

pokryté vrstvami ITO/C:F. b) Depozice Ag nanočástic pomocí GAS. c) LDI detekce 

molekul riboflavinu, které jsou kladně nabité pomocí Agn
+ iontů. 

 V prvním kroku na obrázku 59a byly na připravené hydrofobní ITO/C:F 

substráty napipetovány kapky roztoku analytu. Vodivá a opticky transparentní vrstva 

ITO sloužila k zajištění správné distribuce náboje na povrchu substrátu při vtahování 

nabitého analytu do hmotnostního spektrometru, zatímco díky hydrofobní 

fluorouhlíkové vrstvě C:F bylo dosaženo kontrolovaného schnutí analytu, v našem 

případě 1μL kapek roztoku riboflavinu rozpuštěného v 0.1% TFA, jehož schnutím 

jsme se zabývali v předchozí kapitole 3.3.1. V této práci byl použit riboflavin 

(C17H20N4O6) s molární hmotností 376 g.mol-1 jako testovací malá molekula 

z hlediska hmotnostní spektrometrie, nicméně v naších dalších pracích je ukázáno 

[235], [236], že je možné detekovat i mnoho jiných malých molekul, například cukry, 

lipidy či karbohydráty. Použití hydrofobního ITO/C:F povrchu pro definované schnutí 

kapek mělo za následek zaschnutí riboflavinu do malých bodů.  

 Kapka roztoku analytu zaschlá do malého bodu byla poté překryta stříbrnými 

nanočásticemi produkovanými pomocí GAS, viz obrázek 59b. Depoziční podmínky 
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stříbrných nanočástic nalezneme v tabulce 9. Tím byl vzorek připraven pro hmotnostní 

detekci pomocí NPs-LDI-ToF/MS, tj. pro měření desorbovaných biomolekul 

ionizovaných pomocí iontů stříbra z laserem ozářených nanočástic, které byly použity 

místo konvenčně používané organické matrice, viz obrázek 59c. 

Parametr Hodnota Poznámka 

Terč Ag 3-palcový, tloušťka 3 mm 

Proud 0.4 A  

Pracovní plyn Ar 99.999 %  

Tlak 40 Pa Regulován průtokem plynu 

Štěrbina 2 mm Kruhový profil 

Tabulka 9: Podmínky pro depozici Ag nanočástic pro NPs-LDI-ToF/MS měření. 

Abychom demonstrovali kladný vliv jednotlivých kroků přípravy vzorků pro 

NPs-LDI-ToF/MS měření, použili jsme vedle ITO/C:F substrátů i sklo a ITO. 

Naměřená spektra jsou na obrázku 60. Velmi významnými píky ve spektru jsou 

následující tří ionty stříbra: Ag+ (m/z 107, 109), Ag2
+ (m/z 214, 216, 218), a Ag3

+ (m/z 

321, 323, 325, 327). Je důležité poznamenat, že stříbro má dva přirozené izotopy (m/z 

107, 109), kdy jsou detekovány jejich možné kombinace. Kromě samotných stříbrných 

iontů byly detekovány ionty [Riboflavin+Ag]+ (m/z 483, 484, 485, 486, 487), které 

byly ve spektru NPs-LDI-ToF/MS dominantní. 

Vidíme, že v případě skla jsou detekované spektrální píky velmi široké, což je 

způsobeno nevodivostí substrátu: napětí pro extrakci vzorků je v tomto případě 

generováno mezi kovovým držákem skla (kovová deska s otvorem pro podložní sklo) 

a ToF spektrometrem. Tím pádem není rovnoměrně distribuována elektrická intenzita 

na vzorku a v prostoru nad vzorkem, a může tedy dojít k tomu, že některé stejně 

hmotné ionty dopadnou na detektor v mírně rozdílných časech. Navíc je patrná 

výrazná fluktuace intenzit detekovaných píků, což je dáno prostorovou 

nehomogenností zaschlého riboflavinu. Sklo je tedy dle očekávání jako substrát pro 

měření LDI nevhodné. 

V případě skla překrytého vrstvou ITO jsou již píky úzké, kdy plná šířka 

v polovině maxima byla (0.09 ± 0.01) m/z, tudíž je jasně demonstrován pozitivní vliv 
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vodivé vrstvy ITO na Ag-NPs-LDI/ToF spektra. Kladný dopad ITO podkladové vrstvy 

na šířku píku navíc přetrvává, i pokud je tato vrstva překryta dielektrickou vrstvou 

C:F. V tomto případě navíc dochází i k výraznému nárůstu intenzity detekovaných 

píků. Pokud vezmeme v potaz izotopické štěpení, pak signál ΩITO/C:F, který je součtem 

ploch pod křivkou jednotlivých izotopických píků detekovaných na povrchu ITO/C:F 

vzorku, je (9.4 ± 1.9) krát vyšší, nežli signál ΩITO změřený na vrstvě ITO. Tento rozdíl 

je srovnatelný s poměrem ploch uschlých kapek AITO/ ACF ~ 8. Tím je jednoznačně 

dokázán pozitivní efekt vrstvy C:F, díky níž riboflavin zaschl do malého 

koncentrovaného bodu.  

 

Obrázek 60: Srovnání Ag NPs-LDI-ToF/MS spekter riboflavinu měřeného na skle 

(modrá), ITO (zelená) a ITO-C:F (oranžová). a) Přiklady LDI-ToF/MS spekter. 

b) Výřez píků příslušících k iontu [Riboflavin+Ag]+, kde jsou porovnána tři různá 

náhodně změřená spektra pro každý povrch. V případě skla jsou píky široké, což je 

dáno tím, že sklo není elektricky vodivé, zároveň intenzita píků velmi kolísá. V případě 

ITO jsou píky úzké, ale intenzita píků je opět velmi rozdílná. V případě C:F vrstvy je 

vidět velký nárůst intenzity píků iontu [Riboflavin+Ag]+, čímž je jasně ukázána výhoda 

depozice C:F vrstvy se zesilujícím faktorem 9.4 ± 1.9. Zároveň je intenzita píků z třech 

nezávislých měření velmi podobná. 

Výše uvedené výsledky jsou velmi důležité, jelikož jasně prokazují možnost 

použití Ag nanočástic pro NPs-LDI-ToF/MS detekci riboflavinu i výrazné zesílení 

signálu při použití ITO/C:F substrátu. Abychom dokázali výhodu použití nanočástic 

deponovaných pomocí GAS pro detekci malých molekul, provedli jsme několik 

srovnávacích experimentů s dalšími metodami detekce, viz obrázek 61.  
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Obrázek 61: Srovnání NPs-LDI-ToF/MS s technikami MALDI a SALDI. Je vidět, že 

v případě MALDI za použití matrice CHCA byl jednak signál menší oproti 

NPs-LDI-ToF/MS, jednak došlo k interferenci matrice s riboflavinem, jelikož 

modelovaná spektra nesedí s těmi naměřenými, na rozdíl od NPs-LDI-ToF/MS. 

Nanočástice deponované pod analyt (SALDI) nedávají téměř žádný signál ve srovnání 

s nanočásticemi nadeponovanými přes zaschlé biomolekuly (NPs-LDI-ToF/MS). 

Nejprve byl testován „čistý“ LDI mód, tj. laserová desorpce bez použití matrice 

či nanočástic. V tomto případě byl ale detekován jen velmi malý pík [Riboflavin+Na]+ 

s poměrem signálu k šumu (S/N – z anglického „signal/noise“) < 10.  

V dalším kroku jsme porovnali výsledky s MALDI signálem riboflavinu za 

použití komerční organické matrice α-Cyano-4-hydroxycinnamické kyseliny 

(CHCA – z anglického „α-Cyano-4-HydroxyCinnamic Acid“). Kapky riboflavinu 

s objemem 1 µL byly při těchto experimentech nakapány na C:F povrch a po 

částečném (polovičním) odpaření rozpouštědla z kapky byl do této kapky přidán 1 µL 

matrice CHCA (4.5% saturovaná CHCA v 90% acetonitrilu, 0.1% TFA). Měření 

MALDI (viz obrázek 61) ukázalo, že píky patřící k iontu [Riboflavin+H]+ jsou výrazně 

menší, nežli píky spojené s iontem [Riboflavin+Ag]+ v případě NPs-LDI-ToF/MS. 

Daleko důležitější je však fakt, že spektrum [Riboflavin+H]+ nesouhlasí s teoreticky 

namodelovanými spektry, což je důkaz toho, že CHCA matrice interferuje 

s riboflavinem. Jinými slovy je patrné, že nejpoužívanější komerční CHCA matrice 
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nejen že dává nižší signál než námi vyvíjená metoda NPs-LDI-ToF/MS, ale je dokonce 

i nevhodná pro měření riboflavinu. 

Posledním experimentem, který měl za cíl ověřit vhodnost námi studované 

metody, kdy Ag nanočástice jsou naneseny pomocí plynně agregačního zdroje přímo 

na povrch zaschlého analytu, byl pokus, při kterém byly Ag nanočástice naopak 

naneseny na ITO/C:F povrch před vlastním nakapáním analytu: tedy klasické 

uspořádání pro měření povrchově asistované laserové desorpce/ionizace (SALDI – 

z anglického „Surface Assisted Laser Desorption/Ionization“). Tato měření ukázala 

velmi nízkou intenzitu signálu, což jasně dokazuje, že nanočástice fungují daleko lépe, 

když jsou nadeponovány na analyt, než když tvoří jeho podložní vrstvu. Tento 

výsledek je logický vzhledem k tomu, že (i) nanočástice ionizující analyt jsou 

schované pod ním a (ii) vrstva nanočástic mění parametry smáčivosti povrchu, kdy 

není vytvořena koncentrovaná tečka. 

3.3.2.2 Optimalizace depozice Ag NPs pro NPs-LDI-ToF/MS 

Po prokázání vhodnosti metody NPs-LDI-ToF/MS pro detekci malých biomolekul 

jsme se pokusili o optimalizaci této metody, a to zejména pomocí ladění množství Ag 

nanočástic nanášených na zaschlý analyt. S ohledem na požadavky kladené na 

optimální detekční metodu, například možnost 2D zobrazování pro analýzu celých 

tkáňových řezů či detekci limitních množství analytů, je nutné při optimalizaci 

depozice Ag nanočástic zvážit 3 faktory: 

(i) prostorová homogenita depozice nanočástic přes analyzované biomolekuly, 

(ii) shoda vlnové délky LSPR absorpce s vlnovou délkou laseru pro efektivní 

absorpci energie a její vhodnou přeměnu na roztrhání vazeb mezi jednotlivými 

atomy stříbra a jejich ionizaci, 

(iii) hustota pokrytí povrchu nanočásticemi. 

 První faktor, tj. homogenita depozice Ag nanočástic, byla automaticky splněna 

při použití depozice nanočástic pomocí GAS. Abychom tuto homogenitu ukázali, 

překryli jsme přibližně jednou monovrstvou Ag nanočástic kapku zaschlého 

riboflavinu, který vykrystalizoval ve velmi krátká překřížená vlákna, jak je vidět na 

obrázku 62a. Jelikož nanočástice byly deponovány ve formě svazku za nízkého tlaku 
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(< 0.1 Pa), nedocházelo k téměř žádným srážkám s pracovním plynem v depoziční 

komoře. Díky tomu byly nanočástice deponovány směrově, což může být dokázáno 

na vzniklém stínu viditelném na obrázku 62b, kdy na spodním vláknu nalezneme místo 

bez nanočástic: toto místo vzniklo právě stíněním svazku nanočástic druhým vláknem 

ležícím nad tímto spodním vláknem. Nicméně, většina vláken na SEM snímku byla 

pokryta nanočásticemi homogenně, jelikož byla přímo vystavena svazku letících Ag 

nanočástic. 

 

Obrázek 62: a) SEM snímek riboflavinu zaschlého na ITO/C:F povrchu a překrytého 

Ag nanočásticemi. b) Detailní SEM snímek s rozeznatelnými Ag nanočásticemi 

s homogenní povrchovou hustotou. Na snímku je vidět efekt stínění, který je způsoben 

depozicí nanočástic ve formě svazku. c) Absorbance ITO/C:F vrstev překrytých Ag 

nanočásticemi s různou hustotou pokrytí. LSPR pík s anomální absorpcí mezi 

330 a 370 nm se shoduje s vlnovou délkou LDI Nd:YAG laseru (355 nm). Intenzita 

absorpce LSPR píku může být laděna hustotou pokrytí nanočásticemi. 

 Na rozdíl od popisu 2D nanočásticových gradientů, kde jsme měli 2 typy 

nanočástic s různými distribučními funkcemi velikostí, budeme zde místo objemové 

hustoty pokrytí povrchu nanočásticemi VNPs používat plošnou hustotu pokrytí 

nanočásticemi θ, tedy počet nanočástic na plochu, s tím, že známe jejich střední 

hodnotu průměru 12.7 nm a rozptyl jejich velikostí 2.3 nm. Tyto údaje jsme opět 

určovali ze SEM snímků za předpokladu, že střední průměr deponovaných nanočástic 

byl v průběhu depozice konstantní. Depoziční rychlost nanočástic jsme určili jako 

8.8 NPs.µm-2.s-1. 



 

108 

 

 Velikost a tvar nanočástic a hustota jejich pokrytí ovlivňují jak pozici, tak 

i intenzitu LSPR píku [150], [237], [151], čímž je možné ladit plazmonické vlastnosti 

deponovaných materiálů. Pro náš experiment bylo vhodné ladit absorpční vlastnosti 

nanočástic tak, aby byl zajištěn překryv LSPR píku Ag nanočástic s vlnovou délkou 

laseru, a tím dosáhnout zvýšené absorpce příchozí energie ve formě laserového světla 

a efektivity emise Ag+ iontů. UV-VIS spektra pro různá pokrytí Ag nanočásticemi 

nalezneme na obrázku 62c. Jednotlivé křivky jsou srovnány dle hustoty rozmístění 

nanočástic na povrchu: čím vyšší je pokrytí, tím je zvýšena i plazmonická absorpce. 

Navíc, díky nezávislosti velikosti deponovaných nanočástic na čase depozice zůstala 

pozice maxima LSPR píku na λ = 350 nm. Toto byl důležitý úspěch, jelikož vlnová 

délka tohoto absorpčního regionu koresponduje s vlnovou délkou 355 nm použitého 

Nd:YAG laseru.  

 Abychom zhodnotili dopad hustoty povrchového pokrytí Ag nanočásticemi na 

intenzitu detekovaných píků, byla napipetována řada osmi kapek riboflavinu ve 

vzdálenosti 0.5 cm na ITO/C:F substrát. Poté byly kapky překryty pomocí nanočástic 

s gradientní podélnou hustotou pokrytí o délce 4 cm. Obdobně jako vystupoval 

v rovnicích v případě 2D lineárních gradientů parametr α, viz rovnice (39), můžeme 

zde definovat experimentální koeficient β pomocí rovnice pro hustotu pokrytí 

nanočásticemi: 

𝜃 = 𝛽 . 𝑙   , (41) 

kde l značí podélnou pozici na substrátu. Experimentální parametr β je, stejně jako byl 

parametr α, závislý na rychlosti pohybující se masky a na depoziční rychlosti 

nanočástic. V této části práce byly depoziční podmínky nastaveny tak, aby 

β = (4/3) x 10-1 NPs.µm-3. Pokud tuto hodnotu β vynásobíme délkou gradientu 

l = 4 cm, zjistíme, že na konci gradientu máme nejvyšší hustotou pokrytí 

nanočásticemi rovnou 5.3 x 103 NPs.µm-2.  

 Na obrázku 63b jsou zobrazeny SEM snímky Ag nanočástic měřené v těsné 

blízkosti zaschlých kapek riboflavinu. Horní řádek ukazuje snímky nanočástic po 

depozici. První obrázek zleva je část vzorku s nejnižším pokrytím nanočásticemi. 

Stříbrné nanočástice na tomto místě byly izolované a náhodně distribuované na 

povrchu ITO/C:F. Zvýšení pokrytí povrchu nanočásticemi zvyšuje pravděpodobnost 
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kontaktu jednotlivých nanočástic, dokud se nedostaneme přes určitý práh v množství 

nanočástic, kdy dojde k utvoření perkolované struktury. Nejvyšší hustota pokrytí 

nanočásticemi na povrchu, kdy Ag nanočástice ještě netvoří propojený útvar, byla 

θ = 3·103 NPs.µm-2. Tato hustota pokrytí nanočásticemi korespondovala 

s plochou 56 %, která byla pokrytá nanočásticemi, tj. na SEM snímku je ze 44 % vidět 

C:F substrát. 

 Sekvence míst na vzorku, odpovídající SEM snímkům na obrázku 63b, byla 

analyzována pomocí NPs-LDI-ToF/MS, a to v místech zaschlých kapek riboflavinu. 

Na obrázku 63a jsou vyneseny intenzity iontu [Riboflavin+Ag]+ a iontu Ag+ 

v závislosti na hustotě pokrytí povrchu nanočásticemi. Stejný obrázek také zahrnuje 

směrodatnou odchylku uvedenou jako relativní poměr k měřenému signálu. Je vhodné 

si všimnout kvalitativně podobného chování intenzity signálu Ω(θ) pro ionty 

[Riboflavin+Ag]+ a Ag+. Dle experimentálních výsledků byly rozlišeny dva regiony. 

 V prvním regionu byl s rostoucím θ detekován lineární nárůst intenzity signálu 

Ω až do hodnoty pokrytí θ ≤ 3·103 NPs.µm-2. Toto chování bylo očekávané, jelikož 

větší množství Ag nanočástic zvýšilo pravděpodobnost emise stříbrných iontů po 

ozáření laserem stejně jako produkci iontů [Riboflavin+Ag]+. Zvýšení intenzity 

signálu Ω s rostoucím pokrytím θ může být popsáno pomocí následující rovnice: 

𝑑𝛺

𝑑𝜃
= 𝜔 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.   0 <  𝜃 < 3 . 103 𝑁𝑃𝑠. µ𝑚−2  , (42) 

kde ω značí nárůst signálu s hustotou nanočástic a nalezneme ho tudíž na obrázku 63b 

jako parametr sklonu šedých tečkovaných čar příslušících signálům píků iontů 

[Riboflavin+Ag]+ a Ag+. Poměr těchto píků byl v této lineární oblasti konstantní a 

rovnal se ωAg / ωRiboflavin = 25 %. Linearita chování poměru ωAg / ωRiboflavin je zásadní, 

jelikož ukazuje na robustnost metody, kdy máme celkem široké okno parametrů pro 

hmotnostní detekci. S rostoucím θ se lineárně zvyšovala i směrodatná odchylka σ, 

která byla určena z pěti nezávislých měření. Tudíž pro získání opakovatelnějšího 

signálu, například pro hmotnostní zobrazování, je výhodné použití nižších pokrytí 

povrchu nanočásticemi. Nicméně na tomto místě je vhodné zdůraznit, že i pro případ, 

kdy Ω(θ) dosahuje svého maxima, je směrodatná odchylka stále relativně malá 

(σ < 20 %) a přijatelná pro opakovatelné NPs-LDI-ToF/MS měření při optimálních 

podmínkách z hlediska intenzity měřeného signálu. 
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Obrázek 63: a) LDI signál Ω, v závislosti na pokrytí povrchu nanočásticemi. 

b) Podélný gradient pokrytí povrchu nanočásticemi. Schéma ilustruje zvyšování 

množství nanočástic podél substrátu zleva doprava. Zelená místa značí zaschlý 

riboflavin, šedě jsou naznačeny pozice na substrátu, kde byly měřeny SEM snímky. 

V horním řádku nalezneme SEM snímky povrchů po depozici, na spodním řádku SEM 

snímky stejných pozic po ozáření laserem. Zeleně je pak označeno optimální pokrytí 

nanočásticemi. SEM snímek označen jako „stopa laseru“ ukazuje obrazec způsobený 

ablací povrchu měřením NPs-LDI-ToF/MS (500 výstřelů, náhodná procházka). 

c) SEM snímek optimálního pokrytí ve větším zvětšení. Nadeponované neperkolované 

nanočástice se po ozáření laserem buď slily, nebo fragmentovaly. 

 Další zvýšení pokrytí θ > 3·103 NPs.µm-2 následně vyústilo ve snížení intenzity 

signálu [Riboflavin+Ag]+ a bylo doprovázeno razantním zvýšením směrodatné 

odchylky měření. Nejpřirozenější vysvětlení poklesu intenzity signálu iontu 

[Riboflavin+Ag]+ pro vyšší pokrytí θ by bylo, že je čím dál větší plocha riboflavinu 
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zakryta Ag nanočásticemi, což by mohlo omezit uvolňování [Riboflavin+Ag]+ iontů. 

Nicméně, tuto hypotézu můžeme vyloučit, jelikož podobný pokles byl pozorován také 

pro intenzitu signálu iontu Ag+. Z tohoto důvodu musíme vzít do úvahy interakci 

laserového svazku s Ag nanočásticemi, kde mohou nastat tři souběžně působící 

konkurenční procesy: (i) fragmentace Ag nanočástic, (ii) slévání nanočástic a 

(iii) emise stříbrných atomů/iontů. 

 Konkrétní význam těchto tří procesů se přirozeně mění s morfologií 

nadeponovaných nanočásticových povrchů. V případě nízké hustoty pokrytí, kdy jsou 

po povrchu rozmístěné jednotlivé vzájemně izolované Ag nanočástice, byla 

pozorována především fragmentace a emise atomů/iontů způsobená ozářením 

laserovým svazkem, což vidíme na SEM snímcích v dolním řádku na obrázku 63b. Na 

těchto snímcích nízkého pokrytí bylo nalezeno mnoho nanočástic s velikostmi 

blízkými či mírně menšími, nežli byla původní velikost nanočástic před ozářením 

laserem. Naopak, nanočástic, které vznikly sléváním jednotlivých Ag nanočástic, tj. 

větších než počáteční velikost nanočástic, bylo nalezeno méně. Tato redukce velikostí 

nanočástic je ve shodě s publikací [238], kde byly ozařovány Au nanočástice. 

 Množství zjevně velikých Ag nanočástic, tj. nanočástic mnohem větších, než 

je průměrná velikost nanočástic před ozářením laserem, se postupně zvyšovalo se 

zvyšujícím se pokrytím povrchu nanočásticemi. Tento efekt může být vysvětlen 

sléváním nanočástic: při vyšších pokrytích povrchu roste pravděpodobnost, že 

nanočástice budou v kontaktu a dojde k jejich slití po ozáření/zahřátí laserem. Pro 

vyšší pokrytí θ > 3·103 NPs.µm-2, kdy nanočástice začaly tvořit propojenou síť, došlo 

po ozáření laserem k dramatické změně morfologie oproti stavu před ozářením. V této 

situaci byla pravděpodobně většina energie laserového záření spotřebována na 

morfologické změny, tj. slití, nanočástic, což vyústilo ve vytvoření Ag nanočástic 

s více než o jeden řád větší velikostí oproti původní velikosti nanočástic před 

ozářením. Z důvodu nižšího množství energie dostupné pro emisi stříbrných 

atomů/iontů byla zřejmě i snížena jejich tvorba, jak je vidět z poklesu signálu píků 

odpovídajících stříbru v NPs-LDI-ToF/MS spektrech, viz obrázek 63a. 

 Vzhledem k tomu, že tvorba Ag+ iontů je spojena s nabíjením detekovaného 

analytu, tj. produkcí iontů [Riboflavin+Ag]+, je velmi důležité odhadnout množství 

desorbovaného stříbra. To jsme provedli napočítáním distribucí velikostí nanočástic 
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před a po ozáření laserem ze SEM snímků naměřených v optimu detekovaného 

signálu, jejichž výřezy jsou zobrazeny na obrázku 63c. Z distribucí velikostí 

nanočástic, viz obrázek 64, lze za uvážení jejich sférického tvaru odhadnout objem 

desorbovaného materiálu z plochy 1 µm2. Zjistili jsme, že při optimálním pokrytí 

povrchu Ag nanočásticemi bylo desorbováno 44 % počátečního množství Ag. Bohužel 

na základě dostupných experimentálních dat nemůžeme určit, zda je materiál 

desorbován ve formě neutrálních atomů či iontů. Nicméně desorpce tak velkého 

množství materiálu ukazuje na velmi dobrou efektivitu interakce mezi laserem a 

nanočásticemi. 
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Obrázek 64: Distribuce nanočástic před a po ozáření laserem v optimu. Distribuce 

byly nafitovány log-normálním rozdělením. Nanočástice s průměrem větším, než je 

12.5 nm, což je hodnota v maximu distribuce, považujeme za velké. Nanočástice 

s průměrem menším pak za malé. Z distribucí před a po ozáření je zřejmé, že došlo 

k fragmentaci a slévání nanočástic, jelikož na vzorku po ozáření laserem nebyly 

napočítány téměř žádné nanočástice s velikostí 12.5 nm, což je nejpravděpodobnější 

hodnota velikosti nanočástic před ozářením. 

 Posledním krokem této studie je určení detekčního limitu metody NPs-LDI-

ToF/MS. Pro tyto experimenty bylo použito množství Ag nanočástic zaručující 

maximální signál, tj. pokrytí θ = 3·103 NPs.µm-2. Riboflavin s koncentrací 0.3 g.L-1 

byl desítkově rozředěn až na koncentraci 3x10-9 g.L-1, a nakapán na ITO/C:F substrát. 
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Po zaschnutí kapek jsme měřili NPs-LDI-ToF/MS spektra, viz obrázek 65. Nejdříve 

jsme měřili se stejným nastavením fluence laseru jako ve zbytku práce, kdy byl 

atenuátor, řídící fluenci laseru, nastaven na 38 %. S tímto nastavením jsme dosáhli 

detekčního limitu 3x10-6 g.L-1. Pro získání signálu na nižších koncentracích bylo nutné 

toto nastavení změnit, kdy jsme při nastavení atenuátoru na 48 %, tedy vyšší fluenci 

laseru, dosáhli detekčního limitu 3x10-8 g.L-1. 
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Obrázek 65: Měření detekčního limitu, tj. závislosti plochy a intenzit píků příslušících 

riboflavinu na jeho koncentraci. Při nastavení atenuátoru na 38 %, které bylo použito 

ve zbytku této práce, jsme dosáhli detekčního limitu 3x10-6 g.L-1. Při zvýšení fluence 

laseru s nastavením atenuátoru na 48 % jsme dosáhli detekčního limitu o 2 řády 

lepšího, tedy 3x10-8 g.L-1. 

3.3.3 Shrnutí výsledků ohledně biodetekce 

V rámci této kapitoly jsme se věnovali tématu definované smáčivosti a schnutí 

analytů s motivací je zkoncentrovat pro dosažení vyššího signálu biodetekčních 

metod. Bylo ukázáno, že lze analyt zkoncentrovat dvěma přístupy: (i) schnutím do 

kávového kroužku, kterého bylo dosaženo pomocí nanostrukturování hydrofobního 

povrchu, (ii) schnutím do koncentrovaného bodu, čehož bylo docíleno pomocí 

depozice hladké C:F vrstvy. Vzhledem k plánované aplikaci pro NPs-LDI-ToF/MS 

jsme se více věnovali druhým zmíněným C:F vrstvám. Ukázali jsme, že pomocí 
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definovaného schnutí na povrchu s nízkou volnou povrchovou energií můžeme zlepšit 

homogenitu distribuce analytu a jeho plošnou koncentraci na povrchu, čímž jednak 

předcházíme tvorbě „sladkých míst“, jednak se nám podařilo docílit téměř 

desetinásobného zesílení ToF signálu oproti analytu zaschlému pouze na ITO 

podkladu, tj. bez C:F vrstvy. 

Vyvinuli a otestovali jsme metodu pro pokročilou hmotnostní spektrometrii 

(bio)molekul s nízkou hmotností založenou pouze na fyzikálních metodách depozice 

z pevných terčů. Konvenční organická matrice byla v této metodě zcela nahrazena 

kovovými nanočásticemi, které jsou schopné po ozáření laserem produkovat ionty a 

ionizovat měřené biomolekuly. Zjistili jsme, že velikost nanočástic a jejich hustota na 

povrchu zaschlého analytu je důležitá pro jeho efektivní detekci. Optimální povrchová 

hustota kovových nanočástic korespondovala s takovým nejvyšším možným pokrytím, 

jaké odpovídalo stavu neperkolované struktury, tedy izolovaných nanoobjektů. 

Opakovatelnost NPs-LDI-ToF/MS byla v tomto optimu dobrá se směrodatnou 

odchylkou σ < 20 %, což indikuje robustnost metody i pro 2D zobrazování. Detekční 

limit vyvíjené metody byl 3x10-8 g.L-1. Nicméně musíme přiznat, že ve spektrech NPs-

LDI-ToF/MS, viz obrázek 60, máme kromě iontu [Analyt+Ag]+, také 14 píků patřících 

stříbru, což může ztížit detekci některých malých ionizovaných molekul s poměry m/z, 

které se shodují s píky různě ionizovaného stříbra. Na druhou stranu, měření za pomoci 

Ag s sebou nese zásadní výhodu. Stříbrné ionty mají vždy definovanou pozici všech 

píků a pevné poměry mezi izotopickými píky, a proto, na rozdíl od organické matrice, 

jsou spektra NPs-LDI-ToF/MS předpověditelná. V neposlední řadě je vhodné 

zdůraznit, že úzká distribuce velikostí nanočástic připravovaných plynně agregačním 

zdrojem, možnost nanášet nanočástice na různorodé materiály, či dobrá homogenita 

pokrytí při této depoziční metodě, mohou vést k NPs-LDI-ToF/MS diagnostice 

s vysokým aplikačním potenciálem. Navrhovaná technika je dále plně kompatibilní 

s vakuem a je jednoduchá na obsluhu, proto je v principu implementovatelná přímo do 

MALDI-ToF/MS hmotnostních spektrometrů. 

Dosažené výsledky byly prezentovány na mezinárodních konferencích a jsou 

v současné době připravovány pro zaslání do recenzovaného impaktovaného časopisu. 
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4 Závěr 

V této práci byly zkoumány nanostrukturované povrchy nejen pro biolékařské 

aplikace. Vlastnosti nanočástic jako objektů s unikátními vlastnostmi na rozhraní mezi 

jednotlivými atomy a pevnou látkou, jako je velký poměr plochy k objemu, charakter 

nanočástice jako 3D nanoobjektu či LSPR efekt, nám tematicky předurčily okruhy 

experimentálních prací. V rámci těchto okruhů jsme vyvíjeli i hladké tenké vrstvy bez 

nanočástic, a to na bázi C:H:N:O a C:F plazmových polymerů.  

Nejdříve jsme rozebrali antibakteriální tenké vrstvy na bázi antibiotik a 

nanočástic. Poté jsme se věnovali definované depozici nanočástic ve formě 1D a 2D 

gradientů, na což jsme navázali laděním smáčivosti a definovaného schnutí analytů 

za použití nanostrukturovaných povrchů i hladkých vrstev C:F. Tyto povrchy 

s definovanou smáčivosti a gradientní depozici nanočástic jsme nakonec synergicky 

využili pro biodetekci pomocí metody NPs-LDI-ToF/MS. 

 V práci jsme se zabývali plazmovými polymery a nanokompozity na bázi 

plazmových polymerů s kovovými nanočásticemi, kdy jsme vybrali experimenty 

demonstrující velký potenciál těchto materiálů pro bioaplikace. Mnoho dalších 

zajímavých experimentů s použitými materiály lze najít v našich dosavadních pracích, 

[13], [53], [66], [224], [233], [239], [240], [241], [242], [234], [11], [114], [151], 

[206], [207], [208], [209], [219], [220], [223], [228], [229], [230], [231], [235], [236], 

[243] a zcela jistě i v našich pracích budoucích!  
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