
Posudek na doktorskou disertační práci s názvem „Surface plasmons in optical microstuctures 

and their ensor applications“ doktoranda Mgr. Pavla Adama. 

 

Afinitní biosenzory schopné v reálném čase a bez přidání dalších reagentů sledovat specifické 

interakce mezi biologickými molekulami nebo interakci takových molekul s většími entitami 

jako jsou viry, bakterie nebo buňky jsou požadovány základním i aplikovaným výzkumem v 

mnoha oblastech molekulární a buněčné biologie (proteomika) a medicíny (humánní a 

veterinární diagnostika, hledání nových biomarkerů stavu organismu, působení léčiv a zdraví 

ohrožujících látek). Z praktických aplikací lze jmenovat detekci patogenů a škodlivin 

v potravinách a v životním prostředí nebo kontrolu biotechnologických procesů. Budoucí 

personální medicína vyžaduje automatizované diagnostické přístroje „lab on chips“ umístěné 

v ordinacích praktických lékařů nebo v domácnostech a napojené na centrální vyhodnocování 

počítačem a týmem specialistů, jejichž jádrem budou soubory mikro - biosenzorů současně 

detekujících velký počet hledaných látek v tělních tekutinách, hlavně krevní plasmě nebo 

séru.  

Téměř všechna biosenzorická měření začínají výměnou nějakého vodného roztoku za tekutinu 

obsahující detekovanou látku (analyt). Pozorovaná odezva senzoru je pak způsobena rozdílem 

indexu lomu počáteční a testované tekutiny, jejíž index lomu obvykle neznáme, specifickým 

záchytem analytu na bioreceptorech imobilizovaných u povrchu senzoru a nespecifickou 

depozicí dalších látek z testovaného média. Specifická odezva je často určována odečtením 

odezvy referenčního senzoru bez imobilizovaných bioreceptorů. Takový postup však nebývá 

možný při testování klinických vzorků krevní plasmy nebo séra, protože nespecifická 

depozice na měřeném a referenčním povrchu je různá. Kvůli různé nespecifické depozici a 

indexu lomu se může značné lišit i nespecifická odezva senzoru na plasmu od různých dárců. 

Až dosud tento problém představuje hlavní překážku použití afinitních biosenorů v lékařské 

diagnostice. 

Optické systémy zkonstruované v této disertační práci a postupy umožňují měřit index lomu 

(RI) dielektrika v různé vzdálenosti od povrchu SPR senzoru a tak oddělit odezvu biosenzoru 

na děje probíhající u povrchu senzoru a v objemu testovaného média. Zatímco nespecifickou 

odezvu senzoru související s neznámým indexem lomu testovaného média tímto způsobem 

odečíst, problém s nespecifickou depozicí nelze řešit fyzikálními prostředky. Nadějné řešení 

spočívá v pokrytí senzoru polymerním filmem odolným proti depozici (antifouling), ke 

kterému jsou následně připojeny specifické bioreceptory. Připojení bioreceptorů však často 

vede ke ztrátě jejich biologické aktivity a ke snížení odolnosti povrchu proti depozici. 

Příčinou může být zanoření bioreceptorů do struktury „antifouling“ filmu. Měření distribuce 

RI se vzdáleností od povrchu by poskytlo umožnilo lokalizovat připojování bireceptorů na 

povrch nebo dovnitř filmu a hodnotit přístupnost různě imobilizovaných bioreceptorů pro 

analyty. Potenciálně, by biosenzor detekující děje probíhající v různé vzdálenosti od povrchu 

mohl být využit i ke studiu vlivu interakce buněk s povrchem na procesy uvnitř buňky. Na 

příklad pro tkáňově inženýrství je důležité sledování přenosu signálů vyvolaného vazbou 

membránových integrinů buňky k adhesivním molekulám mezibuněčné hmoty na strukturní 

změny skeletu uvnitř buňky. Významnou pomoc pro charakterizaci struktury biosensitivních 

vrstev a jejích změn, jako je hydratace a konformace antifouling polymerního filmu a 

připojených bioreceptorů, přináší také v disertaci vypracovaný postup umožňující současné 

určení indexu lomu a tloušťky filmu na povrchu senzoru. 

Za velkou přednost doktorské práce považuji pečlivé a rigorózní provedení jednotlivých na 

sebe navazujících kroků směřujících k zamýšleným cílům. Takový přístup není v dnešní době 

obvyklý, ale je nezbytný jestliže mají být vyvinuty spolehlivé metody a zkonstruovány reálné 

systémy fungující ve skutečných aplikacích. Teoretické návrhy a výpočty byly následovány 

vývojem technologií a úspěšnou konstrukcí několika typů funkčních senzorů. Současně byly 



vypracovány metody použitelné pro testování vlastností připravených senzorů  a 

vyhodnocování možných výsledků získaných při aplikaci takových senzorů v 

předpokládaných biosenzorických měřeních. Vždy bylo testováno několik různých variant a 

porovnáním výsledků vybráno optimální řešení.  

Práce zatím nevyústila ve větší počet publikací, ale vypracovala nutný základ pro výše 

zmíněné atraktivní aplikace. Předpokládám, že autor ve spolupráci se specialisty z ostatních 

oborů tohoto interdisciplinárního výzkumu bude pokračovat v uplatnění zkonstruovaných 

biosenzorů na studium konkrétních biologických interakcí a detekci analytů v komplexních 

biologických tekutinách významnou pro biologii a medicínu, takže vzrůstající počet publikaci 

založených na této disertační práci lze oprávněně očekávat.  

Podle mého názoru disertační práce jasně prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé 

práci. 
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Otázky: 

Na straně 77 je zmiňována odolnost substrátu Amonil MMS-4 proti vodným roztokům 

obsahujícím sodíkové a fosfátové ionty. Pro lékařskou diagnostiku jsou obvykle měřeny 

vzorky citrátové plasmy. Biosenzory se regenerují uvolněním analytu v kyselém prostředí až 

pH 2. Je něco známé o odolnosti substrátu proti citrátovým iontům a kyselému prostředí? 

 

Jak velký vliv by mohl mít v daném optickém uspořádání rozptyl světla v biosenzitivním 

filmu, opalescenční krevní plasmě a v roztocích obsahujících buňky nebo jejich fragmenty? 

 

Poznámka: 

Na více místech  anglického textu není dodržována časová souslednost. 

 


