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Seznam použitých značek a symbolů 

% procento označení relativní části 

°C stupeň Celsia jednotka teploty 

µm mikrometr délková jednotka (10−6 m) 

amu atomová hmotnostní jednotka fyzikální konstanta 

cm centimetr délková jednotka 

g gram jednotka hmotnosti 

g0 tíhové zrychlení  veličina zrychlení těles 

GHz gigahertz jednotka frekvence 

Gy gray jednotka absorbované dávky 

h hodina jednotka času 

K Kelvin jednotka teploty 

kGy kilogray jednotka absorbované dávky 

kPa kilopascal jednotka tlaku 

kV kilovolt  jednotka napětí 

m metr základní jednotka délky 

m2 metr čtvereční jednotka plochy 

MHz megahertz jednotka frekvence 

min minuta  jednotka času 

mm milimetr délková jednotka 

nm nanometr délková jednotka (10−9 m) 

s sekunda základní jednotka času 

W watt jednotka výkonu  

ε epsilon označení chemické struktury 

™ Trademark ochranná známka 

® Registrovaná ochranná známka ochranná známka 
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Seznam použitých zkratek 

BN nitrid boritý  

CAB butyrát acetátcelulózy 

Co kobalt 

COVID-19 coronavirus diasease 2019 („koronavirové onemocnění 2019“) 

Cs cesium 

E. Coli Escherichia coli 

Et-OH etanol 

FDA Food and Drug Administration 

FFP3  ochranná maska třídy 3 („filtering face piece“) 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

KTJ kolonie tvořících jednotky 

McF McFarland standard 

MU Masarykova univerzita 

MW1 výkon mikrovlnné trouby pro experiment (360 W) 

MW2 výkon mikrovlnné trouby pro experiment (800 W) 

p.a. pro analýzu (označení čistoty chemikálie) 

PAN polyakrylnitril 

PCA plate count agar 

PCL polykaprolakton 

PET polyethylentereftalát 

PU polyuretan  

PVA polyvinylalkohol  

PVB polyvinylbutyral 

s.r.o. společnost s ručením omezením 

SEM skenovací elektronový mikroskop 

TUL Technická univerzita v Liberci 

UV ultrafialové záření  

VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
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1 Úvod 

Aplikace nanovlákenných struktur stále umožňují nacházet nová řešení na 

nejrůznější problémy lidské činnosti. Jejich rozmach zasahuje do mnoha odvětví, od 

stavebnictví (zlepšení vlastností stavebních materiálů), textilního průmyslu (zlepšení 

funkčních vlastností oděvů) až po potravinářství (obaly potravin), medicíny nevyjímaje. 

Především velký měrný povrch a další žádané vlastnosti, jako je velká pórovitost 

s malými rozměry pórů, pro které je tato technologie využívána, jdou ruku v ruce 

i s některými nevýhodami. Na nanovlákenné vrstvy mohou dobře adherovat a následně 

se množit mikroorganismy, které mohou mít dokonce fatální následky pro využití v dané 

aplikaci. 

 

Dekontaminační postupy jsou nedílnou součástí biomedicínských aplikací. Jejich 

důležitost je markantní, pokud se v této problematice díváme třeba na rezistenci bakterií 

či propuknutí nejrůznějších epidemií. Z toho důvodu zvolené dekontaminační metody 

musí být ověřené, kontrolované a následně správně provedené, abychom měli jistotu 

bezpečí pro pacienty a zdravotní personál. Vývojem, popřípadě zdokonalováním 

dekontaminačních metod můžeme zlepšit aktuální problémy, dokonce předcházet 

problémům novým. 

 

Tato diplomová práce má za cíl charakterizovat vstupní nanovlákenné vrstvy a na základě 

jejich vlastností navrhnout citlivou metodu jejich dekontaminace. Dále hodnotí, která 

z vybraných metod splnila podmínky sterilizace. Daná metoda dekontaminace by měla 

být šetrná k materiálu a zachovávat původní vlastnosti nanovláken. Vhodně navržené 

metody tak mohou napomoci ve chvíli, kdy bude cílem znovu používat nanovlákenné 

prostředky (povrchy), a tak snížit ekonomický i ekologický dopad této technologie, 

popřípadě pomohou nalézt postupy, jak sterilizovat nanovlákenné povrchy před jejich 

užitím.  
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2 Teoretická část 

2.1 Nanotechnologie a nanovlákenné struktury 

Nanovlákna jsou neuspořádaná struktura buď mnoha vláken nebo jednoho 

„nekonečného“ vlákna, která disponují velkou porozitou. Nanovlákna dosahují velikosti 

miliardtiny metru (1 nm = 10-9 m), většinou jsou však v rozměrech 100–500 nm; mohou 

být organického i anorganického původu. Nanovlákna společně s nanočásticemi, 

nanoklastry a nanovrstvami řadíme do skupiny nanoobjektů. Společně 

s nanostruktorovanými materiály mají kvalitativně i kvantitativně odlišné vlastnosti na 

rozdíl od běžných materiálů (o velikosti typicky nad jeden mikrometr). Mikroskopicky 

i makroskopicky se často odlišují i svou strukturou. Příčinou je vzrůstající podíl 

povrchových atomů se zmenšujícím se rozměrem (průměrem). Nanovlákna a nanočástice 

mají zakřivený povrch (Leitner 2015).  

 

Na rozdíl od objemových materiálů mají nanovlákna nižší hustotu, umožňující 

rychlejší a stabilnější adhezi buněk, proteinů a léčiv. Nanovlákna nacházejí uplatnění 

i mimo biomedicínské aplikace, v inteligentních textiliích, kosmetice, ochranných 

oděvech a respirátorech, při filtraci odpadních vod či vzduchu a v celé řadě dalších 

odvětvích souvisejících s lidskou činností (Pasricha a Sachdev 2017).  

 

Přípravy nanovlákenné struktury (scaffoldu) mohou probíhat několika  

způsoby – fyzikálně, chemicky nebo biologicky (Rasouli et al. 2019).  

K výrobě vláken existují dvě cesty – mokrá a suchá. Suchou dále dělíme na výrobu 

mechanickou (vlákna orientovaná podélně, příčně, kolmo), aerodynamicky (vlákna 

orientovaná nahodile) a přímo z polymeru (spunbond, meltblown, electrospinnig) (Jirsák 

et al. 2003). V laboratorních podmínkách se uplatňují metody tažení kapek z polymerního 

roztoku a protlačování zvlákňovacími tryskami. Komerčně se nanovlákna vyrábějí 

rozfukováním taveniny a metodou elektrospinning – elektrostatickým zvlákňováním. 

(Sodomka 2009) 
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2.1.1 Elektrostatické zvlákňování  

Při elektrostatickém zvlákňování (elektrospinning) se využívá vysokého napětí pro 

generování elektricky nabitého proudu polymerního roztoku nebo taveniny. 

Elektrospinning je ekonomicky efektivní a jednoduchá metoda, která dovoluje výrobu 

nanovláken různých tvarů a velikostí (Esfahani et al. 2017).  

 

Principem metody je tažení polymerního roztoku, např.: polyvinylalkohol (PVA), 

polyutretan (PU), polyakrylnitril (PAN), polykaprolakton (PCL) vlivem elektrostatických 

a kapilárních sil k opačně nabitému nebo pouze uzemněnému kolektoru. Na Obr. 1 je 

zobrazena kapka nabitého roztoku na špičce jehly, která se suspenduje vlivem 

elektrického proudu pod vysokým napětím, čímž se rozruší povrchové napětí roztoku. 

Vlivem elektrického náboje se mění tvar kapky na kužel, tzv. „Tylorův kužel“. Po 

překonání povrchového napětí se z Tylorova kužele uvolňuje paprsek, který se vlivem 

elektrostatických odpudivých sil formuje v ultratenká vlákna. Tato vlákna se 

shromažďují na kolektoru jako pevná vlákna. Kolektorem může být deska nebo válec, na 

jehož povrchu vzniká nanovlákenná vrstva s netkanými nebo orientovanými vlákny. 

(Nagrath et al. 2019) 

 

Obr. 1 Schéma elektrospinning metod pro (a) netkané textilie, (b) orientované 

textilie (Zdroj: Nagrath et al. 2019, upraveno) 

 

Modifikacemi tohoto postupu je: Variabilita zařízení; Paralelní desková geometrie; 

Nanospider™; Upravená zařízení. 
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2.1.2 Biomedicínské aplikace 

Matrice připravené metodou elektrospinning jsou vhodné jako farmaceutická 

úložiště, nosiče enzymů, léčiv, nukleových kyselin pro genovou terapii, scaffold 

(„lešení“) pro tkáňové inženýrství, kryty pro hojení ran, modifikace senzorů 

(optoelektronické, chemické aj.), materiály pro výztuže, absorpce zvuku a filtrace.  

(Ding et al. 2019) 

 

Inteligentní nanovlákenné materiály mohou řízeně uvolňovat léčiva na základě 

fyzikálních či chemických podnětů (teplo, světlo, pH, iontová síla apod.) a mohou být 

aplikovány orálně, transdermálně či vaginálně. Pro plicní adenom existuje návrh 

inteligentní kancerostatické sítě nanovláken s chemoterapeutickým léčivem, tedy metoda 

účinné a bezpečné léčby rakoviny (Rasouli et al. 2019).  

 

Globálním problémem ve zdravotnictví je selhávání orgánů a odumírání tkání 

u pacientů. Případné náhrady těchto tkání a orgánů se zajišťují autologně (vlastní tkání 

pacienta) či alogenně (tkání od jiného pacienta). Tyto metody sebou nesou často 

komplikace – např. u náhrady koronární arterie je to míra průchodnosti náhrady, dále 

nízký počet dárců a vysoká ekonomická zátěž. Naproti těmto problémům přináší tkáňové 

inženýrství řešení v podobě biologicky ekvivalentních náhrad. Hlavními prvky této 

metody jsou scaffold, buňky a biologické signální molekuly (růstové faktory ovlivňující 

buněčné procesy). V Tab. 1 (str. 18) jsou uvedené příklady využívaných nanovláken 

v tkáňovém inženýrství společně s použitými buňkami pro danou tkáň. Je žádané, aby 

takto využívané struktury byly co nejvíce podobné mezibuněčné hmotě tkáně, která má 

být nahrazena. Důležitými vlastnostmi vytvořené náhrady jsou především 

biokompatibilita, netoxicita, materiál nesmí být mutagenní a imunogenní. Také schopnost 

povrchu podpořit adhezi, proliferaci a diferenciaci buněk je velmi žádaná vlastnost 

materiálu. Nicméně důležitými parametry jsou mechanické vlastnosti (pevnost, 

pružnost), vnější geometrie (mikro- a makrostruktura), pórovitost a velikost pórů. 

Nanomateriály využívané ve tkáňovém inženýrství mohou být vyrobeny z přírodních, 

syntetických či smíšených polymerů (Rasouli et al. 2019).   
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Tab. 1 Příklady nanovlákenných polymerů pro různé tkáňové struktury  

(Zdroj: Rasouli et al. 2019) 

Aplikace Nanovlákna Buňky 

krevní cévy 

PU endotelové progenitorové  

PCL / želatina 
lidské mezenchymální 

kmenové 

kost 

mikroporézní netkané PCL 
lidské mezenchymální 

kmenové 

želatinou vyztužený nitrid boritý lidské kostní  

srdce 

kompozit PAN / hydrogel  
intersticiální buňky lidské 

aortální chlopně 

kopolymer kyseliny polymléčné a 

kyseliny polyglykolové 
kardiomyocyty  

chrupavka 

kyselina mléčná / kyselina glykolová chondrocyty 

PVA / PCL 
mezenchymální kmenové  

(z kostní dřeně králíka) 

kůže 

chitosan / želatina / PCL lidské fetální fibroblasty 

tragakant / PVA / PCL fibroblasty 

 

Nanovlákenné membrány jsou díky svým rozměrům a pórovitosti velice vhodné jako 

filtry. Ve zdravotnictví pak najdou uplatnění jako nejrůznější ochranné filtry. Filtry 

vzduchu na operačních sálech nebo na jednotkách intenzivní péče jsou velice důležité pro 

zachování čistých prostor, jelikož klimatizace či vzduchotechnika rozšiřují bakterie 

a viry. Mechanismem záchytu je síťovaná struktura či probíhá elektrostaticky. Usmrcení 

mikroorganismů zajistí polymerní směsi s proteiny (Lubasova et al. 2014).  

 

Netkané materiály nalezly uplatnění i jako ochranné jednorázové produkty. Jejich 

struktura je koncipována tak, aby zamezila, či zmenšila možnost, prostupu prachových 

částic, virů a bakterií. Produkty nejen oblečení z netkaných textilií tak snižují riziko 

infekce. Takovéto výrobky mohou být v podobě roušek, respirátorů, oděvy na operační 

sál nebo speciálního krytí pro různé chirurgické výkony (Bradáčová 2010).  
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2.1.2.1 PVB a PCL 

Polyvinylbutyral (PVB) je termoplastický, hygroskopický a netoxický polymer bez 

zápachu (Chuang et al. 2012). Postup jeho syntézy je vyobrazen na Obr. 2. 

 

 

Obr. 2 Syntéza polyvinylbutyralu (PVB) z polyvinylalkoholu (PVA) 

s butyraldehydem a katalyzátorem kyselinou chlorovodíkovou 

(Zdroj: Botz et al. 2019, upraveno) 

 

PVB nanovlákna našla díky své dobré kompatibilitě společně s anorganickými 

látkami využití jako kompozit. PVB se využívá i jako mezivrstva skleněných vrstev 

v laminovaném skle. (Botz et al. 2019) Nanovlákna PVB v kombinaci s aktivními 

nanočásticemi oxidu měďnatého přináší slibný potenciál jako aplikace vzduchových 

a vodních filtrů s dezinfekčním účinkem. (Yalcinkaya a Komárek 2019) Další využití 

nanovláken PVB přišlo jako řešení nedostatku ochranných pomůcek v době pandemie 

COVID-19, kdy tým TUL inicioval výzvu „Roušky s filtrem pro všechny!“.  

(Tým TUL 2020). 

 

Polykaprolakton (PCL) je syntetický, biodegradabilní, hydrofobní polyester. 

Příprava probíhá polymerací ε-kaprolaktoru díky otevření cyklického kruhu - Obr. 3. 

(Bliley a Marra 2015) 

 

Obr. 3 Příprava PCL tepelnou katalýzou (Zdroj: Jiang a Zhang 2013, upraveno) 

 



 

20 

PCL je polymer schválený Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug 

Administration, FDA), který se využívá pro obvazy na rány, ve tkáňovém inženýrství – 

vaskulární štěpy či těsnění pro gastrointestinální anastomózy (Manoukian et al. 2018).  

 

 

2.1.2.2 Zobrazovací metody pro nanovlákna 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) je metoda pro zobrazení povrchu 

a struktury materiálu fokusovaným vysokoenergetickým paprskem elektronů 

v rastrovacím skenovacím vzoru. Interakcí primárních elektronů se vzorkem se generují 

signály, které přináší informace o topografii, chemickém složení a dalších vlastnostech 

vzorku. Ve většině aplikací se data shromažďují a generuje se z nich 2D obraz (Yan 

2010). Vznikající signály jsou vyobrazeny na Obr. 4, zkratky reprezentují (a signál je 

nositelem informace) (Kannan 2018): 

• SE – sekundární elektrony (topografie vzorku); 

• BSE – zpětně odražené elektrony (topografie a materiálové složení vzorku); 

• AE – Augerovy elektrony (chemické složení vzorku); 

• EDX – charakteristické rentgenovo záření (identifikace prvků vzorku); 

• CL – katodoluminiscence (elektronové stavy). 

 

 

Obr. 4 Signály vznikající ve skenovacím elektronovém mikroskopu  

(Zdroj: Kannan 2018, upraveno) 
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Konfokální mikroskopie je optická metoda zobrazování skrze bodovou clonu, čímž 

dochází k eliminaci nefokusovaného záření. Jako zdroj využívá mikroskop laser, 

k zobrazení vzorku pak lze použít dopadající nebo fluorescenční světlo vracející se ze 

vzorku. Excitační paprsek o průměru zhruba 0,5 μm je fokusován na malé místo 

zkoumaného povrchu. Zkoumaný povrch je následně promítán (jako u diaprojektoru). 

Konfokální mikroskop má malou bodovou clonu, která umožňuje průchod světla jen 

z ohniska. Jiné světlo (rozptýlené) tedy neprochází, čímž se předchází rozmazání obrazu. 

(Nwaneshiudu et al. 2012) Možnosti zobrazení jsou (Škoda 2017): 3D; X-Z, Y-Z a 4D 

(časosběrné) zobrazení. 

 

Mikroskopie atomárních sil (AFM) patří do metod sondové mikroskopie. Sonda 

(„cantilever“) je upevněná na piezoelektrickém polohovacím zařízení a snímá povrch 

vzorku po řádcích. Zvětšení až v řádu miliard umožňuje přímé zobrazení atomů na 

povrchu vzorku. Měří se fyzikální i chemické vlastnosti povrchu  

vzorku (Rosina et al. 2006).  

 

Fluorescenční mikroskopie je vhodnou metodou pro zobrazování biologických 

vzorků. Fluorescence je jev, při které atomy nebo molekuly absorbují kvanta vyšší 

energie (zde v podobě UV záření) a tuto energii opět vyzáří v podobě záření o větší vlnové 

délce (zde v podobě viditelného světla). Toto záření je emitováno ihned po excitaci a 

postupně odeznívá. Fluofory se specificky navážou na biologický vzorek. Po osvícení 

vzorku navázaný fluofor emituje emisní spektrum. Důležitou součástí fluorescenčního 

mikroskopu jsou filtry. Metoda je výhodná pro zobrazování konkrétních částí vzorku díky 

vysokému kontrastu a citlivosti. Nevýhodou metody je pak rychlé „vysvicování“ 

fluorescenčního barviva (Válová 2018).  
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2.2 Dekontaminační techniky 

Dekontaminační techniky brání vzniku či šíření infekce způsobené mikroorganismy. 

Pro šíření infekčního onemocnění (tedy původce nákazy – mikroorganismu) jsou nutné 

tři existující podmínky (Melicherčíková 2015):  

• Zdroj nákazy – člověk či zvíře, které v období nakažlivosti vylučují původce 

nákazy (či zoonózy, tedy nákazy přenosné ze zvířete na člověka). Mohou to 

být zjevně nemocní jedinci, ale i bezpříznakoví nosiči (přenašeči), jež v sobě 

přechovávají a vylučují původce nákazy. 

• Cesta a přenos nákazy – existuje přímá (současná přítomnost zdroje a 

vnímavého jedince) nebo nepřímá (mikroorganismus přežívající na 

kontaminovaných materiálech a površích či je v biologickém materiálu). 

• Vnímavý jedinec – v závislosti na věku, pohlaví, genetických vlastnostech, 

životnímu stylu, jiném onemocnění apod. jsou různí jedinci různě vnímaví 

vůči nákaze.  

 

Odlišné dekontaminační techniky, které vedou k různému omezení či zabránění 

existence těchto podmínek a mají za cíl, aby se daný kontaminant či patogen dále nešířil. 

V literatuře jsou k nalezení mírně odlišné definice a přístupy k dekontaminaci. Obecně 

lze shrnout, že dekontaminace je soubor metod, postupů a prostředků vedoucí 

k odstranění kontaminantů.  

 

V medicínském prostředí volíme techniky vedoucí k usmrcení, odstranění či 

kombinaci obou zmíněných (patogenních) mikroorganismů z prostředí, resp. z materiálu 

či povrchu, čímž přerušíme nepřímou cestu infekce a zabráníme jejímu přenosu. 

(Matoušková a Sedlatá Jurásková 2017) 

 

Rozumíme, že cílem dekontaminace ve zdravotnictví je eliminování či snížení 

zdravotního rizika či zlepšení zdravotního stavu. V následujících podkapitolách 

rozebereme dekontaminační metody uplatňující se nejen ve zdravotnictví.  
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2.2.1 Sanitace 

Sanitací (mechanickou očistou) jsou odstraňovány nečistoty, a tak se snižuje počet 

mikroorganismů z daného povrchu. V případě, že proběhla kontaminace povrchu 

i biologickým materiálem, před mechanickou očistu se zařadí proces dezinfekce. 

Dezinfekční prostředky, roztoky čistících nebo enzymatických prostředků se aplikují 

ručně, mycími a čistícími stroji, tlakovými pistolemi, ultrazvukovými přístroji apod. 

Čistící stroje se používají v souladu s návodem, včetně kontroly čistícího procesu. 

(ČESKO 2012) 

 

 

2.2.2 Dezinfekce 

Dezinfekce je soubor postupů vedoucí k zneškodnění mikroorganismů. Vhodnou 

dezinfekcí se ovlivňují faktory vnějšího prostředí buňky, odolnost mikroorganismů 

a přerušuje se cesta infekce zdroje – vnímavý jedinec (ČESKO 2012).  

 

Dle působení dezinfekce se rozlišují dva druhy: působení: -cidní (baktericidní, 

virucidní, fungicidní apod.) a působení -statické (bakteriostatické, virostatické, 

fungistatické, apod.). První uvedený typ má za následek usmrcení mikroorganismu. 

Druhý typ dočasně odnímá schopnost množení nebo cílí na pokles růstové aktivity 

mikroorganismu.  

Dle epidemiologické situace se dezinfekci dělí na: běžnou ochrannou dezinfekci 

(předcházení vzniku infekce) a speciální ochrannou dezinfekci (likvidace infekce 

v ohnisku nákazy).  

Dle způsobu provedení dezinfekce se rozlišuje na: fyzikální, chemickou a 

kombinovanou (fyzikálně-chemickou) (Matoušková a Sedlatá Jurásková 2017).  Tyto 

metody dezinfekce jsou blíže popsány, i se svými zástupci, v jednotlivých podkapitolách.  
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2.2.2.1 Fyzikální dezinfekce  

Fyzikální dezinfekce využívá fyzikálních principů, kterými jsou patogenní 

mikroorganismy eliminovány z prostředí.  

 

a) Var a teplo 

Mezi fyzikální procesy dezinfekce patří metody využívající teplo. Dezinfekce 

probíhá varem ve vodě za atmosférického tlaku (30 min). Probíhat může i v přetlakových 

nádobách, ve kterých dochází k varu pod tlakem nejméně 101,3 kPa (20 min). Poslední 

metoda je vhodné pro sklo, kov, gumu, keramiku, porcelán a termostabilní plasty, 

ale v současnosti se již nevyužívá (Mazánek 2015). Dále se dezinfikuje v pracích, mycích 

a parních přístrojích, za teploty vyšší, než je 90 °C a v sušičkách s proudícím horkým 

vzduchem o teplotě 110 °C (30 min) (Melicherčíková 2015). Uznávaným postupem je 

i pasterizace za teploty 60-65 °C (30 min) – pasterizace respiračních terapeutických a 

anesteziologických prostředků je uznávaný postup na místo chemické 

dezinfekce (Rutala 2019). Ostatními metodami jsou žíhání a spalování (ČESKO 2012). 

 

b) Filtrace 

Fyzikální dezinfekce probíhá také filtrací. Využívá se pro termolabilní tekutiny, které 

nelze dezinfikovat jinak (v důsledku vyšší teploty by mohlo dojít například k rozložení 

materiálu). Velikost póru membrány filtru musí být menší, než je velikost 

bakterií (Rutala 2019). 

 

c) Ultrazvuk 

Při užití vysokofrekvenčního ultrazvuku se jeho dezinfekční účinky pojí hlavně 

s tvorbou hydroxylových radikálů a peroxidu vodíku. Dalším účinkem může být 

mechanické poškození mikroorganismu v důsledku kavitace (Gao et al. 2014). Nicméně 

z bakalářské práce prováděné na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie 

a inovace (TUL) vyplývá, že použití ultrazvuků (různý typ, intenzita a frekvence) na 

bakterie kmene Escherichia Coli a Staphylococcus Aureus nemělo významný 

účinek (Frumanová 2017). 
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d) Záření 

Další fyzikální dezinfekce využívají záření. Patří sem ultrafialové záření (UV) 

a mikrovlny, podobněji rozebrané v kapitole 2.2.4., a infračervené záření (IR). 

Dekontaminační účinek IR záření, jež má delší vlnové délky než viditelné světlo, spočívá 

v usmrcení mikroorganismů generovaným teplem. Využívá se k sterilizaci injekčních 

stříkaček nebo katetrů (Tankeshwar 2020).  

 

 

2.2.2.2 Chemická dezinfekce 

Chemická dezinfekce patří k nejúčinnější, nejrychlejší a nejběžnější formě 

dezinfekce. Při chemické dezinfekci využíváme biocidní přípravky ve formě roztoků či 

aerosolů v předepsané koncentraci a době působení. Chemické prostředky pro dezinfekci 

se dělí dle chemické struktury – mohou to být skupiny jako hydroxidy, kyseliny a jejich 

některé soli, halogeny, alkoholy, étery a další. Chemické prostředky se dělí dle účinku na 

mikroorganismy na prostředky s širokým spektrem účinku a s úzkým spektrem 

účinku (Tuček a Slámová 2012). Kvůli rezistenci bakterií je doporučeno jednotlivé 

dezinfekční prostředky střídat (Mazánek 2015).  

Při chemické dezinfekci je důležité dbát na zásady chemické dezinfekce, k těm 

hlavním patří například (Tuček a Slámová 2012): 

• Dezinfekci provádí pověřený a zaškolený pracovník. 

• Při náhodném potřísnění se zasažené místo oplachuje vodou, v závažnějších 

případech se vyhledá lékařská pomoc.  

• S prostředky klasifikované jako nebezpečné (hořlavé, výbušné, oxidující, 

toxické, zdraví škodlivé atd.) se nakládá dle postupů uvedených 

v bezpečnostním listu.  

• Ředění roztoků se provádí přesným odměřením v pořadí voda a následně 

dezinfekční přípravek.  

• Předměty a povrchy kontaminované biologickým materiálem se dezinfikují 

prostředky s virucidním působením.  

• Dezinfekční prostředky se mezi sebou nemíchají a skladují se při teplotě a po 

dobu uživatelnosti dle doporučení výrobce. 
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2.2.2.3 Další metody dezinfekce 

U fyzikálně-chemické dezinfekce se využívá kombinace současného působení výše 

zmíněných metod. Řadíme sem (ČESKO 2012): 

• paroformaldehydovou dezinfekční komoru, 

• prací, mycí a čistící přístroje s teplotou do 60 °C a s přísadou chemickým 

dezinfekčních prostředků.  

 

Vyšší stupeň dezinfekce je využíván pro materiály, jež nelze zmiňovanými 

metodami dezinfikovat. Po přípravě stávající se z čištění nebo dezinfekce se materiál 

ponoří do uzavíratelné nádoby s dezinfekčním prostředkem schváleným k vyššímu stupni 

dezinfekce tak, aby byly duté části zcela ponořeny. Oplachem sterilní vodou se pak 

materiál zbaví reziduí dezinfekčního prostředku. Takto vydezinfikované materiály či 

pomůcky slouží k okamžitému použití či se skladují krátkodobě (Tuček a Slámová 2012).  

 

 

2.2.3 Sterilizace 

Sterilizace je postup, který vede k usmrcení všech organismů, i těch schopných 

rozmnožování (včetně jejich spor), dále zdravotně významných členovců i jejich vajíček 

a také inaktivuje viry. Jako sterilní materiál se označuje materiál, jež je zbaven všech 

životaschopných organismů. Nástroje narušující integritu kůže a sliznic musí být sterilní. 

Sterilizace je proces komplexní – sestává se z předsterilizační přípravy, zahrnující 

mechanickou očistu a dezinfekci, vlastní sterilizace a následného uložení sterilního 

materiálu do obalu. Sterilizace probíhá v sterilizátorech, přístrojích využívající 

fyzikálních, chemických či kombinovaných technik sterilizace. Sterilizátory jsou 

vyráběny dle platných norem, musí k nim náležet návod v českém jazyce a jejich uživatel 

musí být proškolen a dodržovat bezpečnost práce (Melicherčíková 2015).  
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2.2.3.1 Fyzikální sterilizace 

a) Parní sterilizace  

Za atmosférického tlaku se neničí spory patogenních mikroorganismů, proto parní 

sterilizace využívá nasycené páry pod tlakem ve formě vlhkého tepla. Klíčovými 

parametry této techniky jsou: tlak, sterilizační teplota a čas působení, a to v hodnotách 

viz. Tab. 2. Sterilizaci zajišťuje zmíněná pára – ta předává kondenzací tepelnou energii 

na materiál a současně dochází k proniknutí vody do spor – tepelnou energií a hydratací 

jsou denaturovány nukleové kyseliny a bílkoviny mikroorganismů. Autoklávy (parní 

sterilizátory) musí obsahovat antibakteriální filtr, který je třeba pravidelně měnit. 

(Melicherčíková 2015) 

 

Tab. 2 Parametry sterilizace sytou vodní parou (ČESKO 2012) 

 

 

Metoda je vhodná ke sterilizaci zdravotnických prostředků z kovu, skla, porcelánu, 

textilu, keramiky, gumy, či jiným materiálům, které odolají daným parametrům 

sterilizace (ČESKO 2012).  

 

 

 

Teplota [°C] Tlak [kPa] Přetlak [kPa] Expozice [min] Poznámky 

121 205 105 20 
Bowie-Dick test, 

popř. vakuový 

134 304 204 4 
pro nebalené 

kovové nástroje 

134 304 204 7 

Bowie-Dick 

test/vakuový test, ve 

fázi odvzdušňování 

tlak alespoň 13 kPa 

134 304 204 10 
Bowie-Dick test, 

popř. vakuový test 

134 304 204 60 
pro inaktivaci 

prionů 
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b) Sterilizace cirkulujícím horkým vzduchem  

 Sterilizace horkým vzduchem probíhá v přístrojích s nucenou cirkulací vzduchu při 

dané teplotě a času působení (Tab. 3). Proudící vzduch předává teplenou energii 

materiálu, buď přímým kontaktem nebo nepřímo vodivostí či sáláním. Tímto způsobem 

lze sterilizovat materiály z kovu, skla, porcelánu, keramiky nebo kameniny 

(Melicherčíková 2015).  

 

Tab. 3 Teplota a čas potřebné k sterilizaci horkým vzduchem (ČESKO 2012) 

Teplota [°C] Čas expozice [min] 

160 60 

170 30 

180 20 

 

c) Radiační sterilizace  

Zdroje ionizujícího záření pro sterilizaci existují tři: rentgenové záření, svazek 

elektronů a záření gama. Rentgenové paprsky v letální dávce, což může být u některých 

bakterií i virů nad 1000 Gy (Program OSN pro ochranu životního prostředí 2016) tohoto 

záření, jsou pro (mikro)organismy smrtící, pro sterilizaci se však z ekonomických důvodů 

využívají velmi málo. Elektronový svazek sterilizuje materiály i při pokojové teplotě 

a v krátkém expozičním čase. Má omezenou penetraci, hodí se pro sterilizaci 

chirurgického materiálu nebo léků (Tankeshwar 2020).  

 

Radiační sterilizace se v medicínském prostředí využívá za účinku gama záření 

ve stanovené dávce 25 kGy. Radiační sterilizace probíhá v ozařovacích centrech zejména 

radioizotopem kobalt-60 (60Co), ale i radioizotopem cesium-137 (137Cs). Záření má 

velkou pronikavost, proto je vhodné i pro jednotlivě zabalené materiály, uložené 

v kartonových krabicích – podmínkou tak zůstává, aby byla splněna základní sterilizační 

dávka 25 kGy. Využití nalezla při sterilizaci jednorázového sterilního materiálu, např. 

plastové materiály, textilie, buničiny, některá léčiva, transplantáty či radiovakcíny. 

V takto sterilizovaném materiálu nezůstává zbytkové záření a nedochází k sekundární 

aktivaci materiálu (Melicherčíková 2015).  
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Výhodou radiační sterilizace je pronikavost – prostředky lze sterilizovat ve finálním 

balení a eliminovat tak případnou kontaminaci po provedené sterilizaci. Navíc je to 

metoda rychlá, flexibilní co se skupenství, hustoty a velikosti materiálu týče a umožňuje 

sterilizaci i za nízkých teplot, čehož lze využít u termolabilních materiálů, biologických 

vzorků nebo léků (Tankeshwar 2020). Cenově je metoda ve srovnání se sterilizací 

např. etylenoxidem nebo plazmou nákladnější (Rutala 2019). Dalšími nevýhodami jsou 

počáteční nákladné investice, komplikovaná manipulace a likvidace radioaktivního 

odpadu a případná nekompatibilita s některými obalovými materiály (Tankeshwar 2020). 

 

d) Plazmová sterilizace  

Využití plazmy je taktéž jednou z možných fyzikálních metoda sterilizace. Blíže je 

popsaná v kapitole 2.2.4.3 

 

2.2.3.2 Chemická sterilizace 

Chemická sterilizace se využívá především pro termolabilní materiály, které nelze 

sterilizovat fyzikálními metodami. Používaným médiem jsou plyny o dané koncentraci 

a složení. Proces probíhá v sterilizátoru za daného podtlaku či přetlaku za teploty do 

80 °C. Po ukončení sterilizace se materiál odvětrává (Tuček a Slámová 2012).  

 

Metody chemické sterilizace jsou uznávané dvě (Tuček a Slámová 2012): 

• Sterilizace formaldehydem – plynná směs formaldehydu a vodní páry 

o teplotě 60-80 °C (určena pro termolabilní předměty, gumy apod., 

nedoporučuje se pro textil). 

• Sterilizace etylénoxidem – působení etylénoxidu o teplotě 37-55 °C 

(vhodná pro termolabilní a porézní materiály). 

 

 

2.2.4  Vybrané dekontaminační postupy 

V této podkapitolách na následujících stranách jsou probrány vybrané metody 

dekontaminačních technik, a to za užití UV a mikrovlnného záření a plazmatu.  
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2.2.4.1 Dekontaminace UV zářením 

Dekontaminace za pomoci ultrafialového záření (UV) je uznávaným postupem 

fyzikální dezinfekce. UV záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší, než 

je viditelné světlo. Dělíme jej do tří skupin: blízké pásmo (UV-A) o vlnové délce 

315-400 nm, střední pásmo (UV-B) vlnové délky 280-315 nm a vzdálené pásmo (UV-C) 

vlnové délky 100-280 nm. Čím kratší je vlnová délka, tím větší energii záření má.  

UV-A a UV-B záření prostupuje od Slunce atmosférou, kdežto UV-C je atmosférou 

absorbováno, a tak si mikroorganismy evolučně nevyvinuly mechanismy, jak být vůči 

němu rezistentní (Timmermann et al. 2015). UV záření o vlnových délkách 254 nm má 

nejvýznamnější germicidní účinky (Obr. 5 vlevo) a je dobře absorbováno bázemi 

RNA i DNA, záření tak naruší replikační pochody v mikroorganismu. 

(Ploydaen et al. 2020) Blíže se mutace a následná buněčná smrt popisuje vytvořením 

vazby mezi dvěma sousedními pyrimidy thyminu, tedy vznikem pyramidového dimeru 

thyminu, viz. Obr. 5 vpravo (Tankeshwar 2020).  

 

 

Obr. 5 UV záření v elektromagnetickém spektru s germicidním píkem v oblasti 

UV-C (vlevo) a vznik dimeru (červeně) na thyminových bázích (vpravo)  

(Zdroj: Timmermann et al. 2015, upraveno) 

 

Bakterie a viry jsou prostřednictvím UV usmrcovány snadněji než bakteriální spory. 

Germicidní účinek UV je ovlivněn exponovaným organickým materiálem, použitou 

vlnovou délkou a intenzitou záření, teplotou a typem mikroorganismu. UV se v medicíně 

využívá k dezinfekci vody, vzduchu, povrchů, titanových implantátů a kontaktních 

čoček (Rutala 2019). 
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Výhod dezinfekce UV je hned několik. Oceňována je pro svou spolehlivost, účinnost, 

rychlost i bezpečnost. Tato metoda je velmi dobře popsána a její mechanismy jsou známé. 

Má velký potenciál v boji proti přenosu infekce v nejrůznějších prostředí (nemocnice, 

lékárny, pečovatelské domy, dopravní prostředky aj.). Náklady na pořízení i provoz jsou 

nízké, navíc metoda je i ekologická – nemá vedlejší produkty (Blair 2020).  

 

Nevýhodou je pak degenerace pokožky a očí po expozici UV-C zářením, které těmito 

strukturami dobře proniká a může uživateli při špatném zacházení přivodit kromě 

popálenin i šedý zákal, nebo být karcinogenní. Druhou nevýhodou je jeho pronikavost, 

neproniká papírem, sklem, ani látkou (Tankeshwar 2020). Poslední zmíněná nevýhoda 

může být z bezpečnostního hlediska brána i jako výhoda a návod, jak se před UV-C 

chránit.  

 

 

2.2.4.2 Dekontaminace mikrovlnným zářením 

Využití mikrovlnné energie ve formě mikrovln patří k metodám fyzikální 

dezinfekce. Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny vlnové délky od 1 mm do 1 m, 

s frekvencí 300 MHz – 300 GHz. Mikrovlnná energie prostupuje prostorem v závislosti 

na intenzitě magnetického pole, frekvenci kmitání a dielektrických vlastností materiálu, 

kterým prochází (Chanfrau 2020).  

 

Dezinfekční účinek mikrovln tkví v termálním či netermálním působení. Termální 

účinek je důsledkem přeměny mikrovlnné energie na teplo díky prodlouženému 

kinetickému pohybu molekul. Netermální účinek představuje přímou interakci 

mikrovlnné energie s biologickou molekulou (AlZain 2020). Mikrovlny produkované 

mikrovlnou troubou pro domácnosti (2,45 GHz) inaktivují některé bakteriální kmeny, 

mykobakterie, viry i spory během 60 sekund až 5 minut, v závislosti na druhu 

mikroorganismu. Při dezinfekci mikrovlnami patří mezi klíčové parametry frekvence vln, 

výkon, čas expozice, ale také eventuální přítomnost kapaliny (jejího množství, složení 

apod.). Mikrovlnami dezinfikujeme předměty, které jsou s touto technologií kompatibilní 

a případně se neroztaví. Mikrovlnné trouby nemusí mít uvnitř homogenně rozložené 
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mikrovlnné pole, proto zde existuje riziko, že v některých místech nebude dekontaminace 

kompletní. Mikrovlny se ve zdravotnictví používají například k dezinfekci některých 

respirátorů, měkkých kontaktních čoček, dentálních nástrojů, dentálních otisků či zubních 

protéz (Rutala 2019).  

 

 

2.2.4.3 Dekontaminace plazmatem 

Plazma je čtvrtým skupenstvím hmoty, podle fyziky a chemie se jedná je 

o ionizovaný plyn složený z iontů a elektronů, který vzniká odtržením elektronu z obalu 

atomu plynu či ionizací. Plazma se vyskytuje v různých formách a je vytvořena různými 

způsoby (Bruchanov 2005). Plazma má široký teplotní rozsah, který nalezne uplatnění 

v mnoha technologiích (povlakování, likvidace odpadů, chemické syntézy, apod.) 

(Tendero et al. 2006). Jednotlivé druhy a příklady uplatnění plazmatu předkládá Tab. 4. 

Mimo to, metoda plazmového ošetření materiálů našla využití v lékařství (sterilizace 

nástrojů), zemědělství (zvyšování výnosu plodin) nebo potravinářství (konzervace 

potravin) (Sakudo et al. 2019). 

 

Tab. 4 Druhy plazmy s jejich teplotami, typem výboje a příkladem jejich užití 

(Zdroj: Sakudo et al. 2019) 

 Teplota [K] Typ výboje Příklady využití 

Vysokoteplotní 

plazma 

Te ≈ Tion ≈ Tgas 

≈ 106–108 

Tokamak (laserová 

fúze) 

fúzní plazmatu v 

energetice 

Termální 

plazma 

Te ≈ Tion ≈ Tn ≈ 

Tgas ≤ 2 × 104 

obloukové plazma, 

vysokofrekvenční 

nebo mikrovlnné 

plazma 

svařování, zpracování 

odpadu, řezání 

Netermální 

plazma 

Te ≥ Tion ≥ Tn ≈ 

Tgas = 300–

1000 

Coronův výboj, 

dielektrický 

bariérový náboj, 

jehlové plazma 

povrchové úpravy 

(leptání, nitrace, 

čištění), osvětlení 

(obrazovky, zářivky), 

plazmová medicína 

 

pozn.: Te … teplota elektronů, Tion … teplota ionů, Tn …teplota neutronů, Tgas … teplota plynů 
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Využití plazmatu se ukazuje jako efektivní metoda pro inaktivaci bakterií i virů a pro 

degradaci toxinů. Kromě sterilizačních metod nalezne plazma uplatnění v medicíně jako 

terapeutický prostředek – terapie dermatologických defektů, srážení krve a má také 

potencionál v protinádorové léčbě (Sakudo et al. 2019).  

Sterilizace plazmatem se experimentálně využívá i na živou tkáň. Plazma je účinným 

nástrojem pro sterilizaci živé tkáně, což přináší další možnosti plazmové medicíny, 

zahrnující zejména předoperační ošetření tkáně pacienta, sterilizaci katétrů, sterilizaci ran 

nebo popálenin. Netermální účinky se zkoušejí aplikovat pro potřeby, např. hojení tkáně, 

a navíc mohou být vyselektovány pro inaktivaci bakterií. Jedním z požadavků této 

aplikace je, aby se zachovala integrita zdravé tkáně (Fridman et al. 2008).  

 

 

2.3 Bakteriologie 

Bakteriologie, jakožto i virologie, mykologie a parazitologie, je součástí speciální 

mikrobiologie (Drnková 2019). Pochopení hlavních principů těchto odvětví pomůže 

ve výběru dekontaminačních technik. 

 

 

2.3.1 Bakterie 

Bakteriální buňka s popisem je vyobrazena na Obr. 6. Bakterie dosahuje velikosti 

v rozmezí 0,3-25 μm. 

 

 

Obr. 6 Bakteriální buňka – A (bičík), B (cytoplazma), C (ribozomy), D (nukleové 

kyseliny), E (plazmatická membrána), F (buněčná stěna), G (plazmid), H (fimbrie) 

(Zdroj: Prahl 2016) 
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Bakterie se pozorují mikroskopickými metodami, buď živé (nativní obraz) nebo 

usmrcené a obarvené (např.  Gramovo barvení). Gram pozitivní a negativní bakterie je 

označení obarvených bakterií dle stavby jejich stěny (jen malou část bakterií nelze 

znázornit tímto barvením). Tvarem rozeznáváme koky a tyčky různých uskupení, z tyček 

se některé bakterie formují do vláken. Dále dělíme bakterie jednoduše na aerobní 

(vyžadující pro svůj růst kyslík) a anaerobní (vyžadující bezkyslíkaté prostředí) (Drnková 

2019). 

 

Růstová křivka (Obr. 7) popisuje nárůst bakterií v tekuté půdě, s logaritmickou 

stupnicí na svislé ose a průběhem času v hodinách na vodorovné ose. Během 

klidové (lag) fáze se naočkované bakterie adaptují na nové prostředí, množení bakterií 

probíhá pomalu, anebo vůbec. Exponenciální (log) fáze reprezentuje exponenciální nárůst 

bakterií (v takovém prostředí jsou ideální podmínky pro množení a tedy růstu populace). 

Po dosažení vrcholu se populace dostane do stacionární (plato) fáze (počet bakterií 

nových je roven počtu mrtvých). Fáze odumírání je signálem, kdy v prostředí došly 

potřebné živiny k dalšímu množení bakterií (počet živých klesá) (Schindler 2014). 

 

 

Obr. 7 Růstová křivka bakterií s jednotlivými fázemi  

(Zdroj: Garrison a Huigens 2016, upraveno)  

 

Růst bakterií za optimálních podmínek probíhá exponenciálně. Teoreticky lze 

dosáhnout počtu viz. Rovnice 1 (Schindler 2014):  

𝐵 = 𝐵0 × 2𝑛    Rovnice 1 

pozn.: B0 … počet bakterií na začátku, n … počet generací 
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Za nepříznivých podmínek (vysušení, nedostatek živin, vysoká teplota, antibiotika 

apod.) tvoří některé vegetativní bakterie spory, díky čemuž mohou přežívat i přes 

pozastavené životní funkce. Spory odolávají vysokým teplotám, organickým 

rozpouštědlům, dezinfekčním látkám a iradiaci. Další bakterie mohou vytvořit i ochranný 

biofilm, známý třeba u koaguláz-negativních stafylokoků. Tyto bakterie velmi dobře tvoří 

biofilm a způsobují až polovinu katétrových sepsí u intravenózně zavedených 

katetrů (Votava et al. 2014).  

 

 

2.3.1.1 Escherichia coli 

Escherichia coli (E. coli), na Obr. 8, je gramnegativní, nesporulující, fakultativně 

anaerobní bakterie ve tvaru tyčinky s bičíky a fimbriemi. Dosahuje velikosti  

1,1-1,5 × 2,0-6,0 μm a množí se za teploty 10-45 °C, s ideálem 30-37 °C. Účinek teploty 

nad 64,5 °C po dobu minimálně 17 sekund ji spolehlivě zahubí. Optimální pH je pro ni 

6,8-7,2. E. coli je velmi dobře vědecky prozkoumána a slouží jako modelový organismus 

pro výzkum. E. coli také patří k bakteriím, které dobře tvoří biofilm. Obvykle osidluje 

trávicí trakt lidí i teplokrevných živočichů. Většina kmenů je neškodných, nebo naopak 

symbiotických – pomáhají produkovat vitamín K. Avšak jinde (v močovém ústrojí, 

krevním řečišti) se projeví jako fakultativní patogen (a způsobuje infekce močových cest, 

sepse). Další formy (E. coli O157:H7) dokáží být infekční a způsobují průjmová 

onemocnění (Kačániová et al. 2018). Průjmová onemocnění jsou následkem tvorby 

termolabilních toxinů, které v organismu způsobují sekreci vody a iontů.  

(Schindler 2014) 

 

Obr. 8 E. coli vyobrazeny Gramovým barvením – zvětšeno 1000×  

(Zdroj: Baban 2017) 
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2.4 Statistická hodnocení 

K vyhodnocení výsledků a jejich relevantnosti se využívá statistických postupů. 

Následující podkapitoly předkládají ty, které se dále v práci vyskytují.  

 

2.4.1 Studentův t-test 

Pro zhodnocení významnosti dat a jejich porovnání je vhodný jednovýběrový t-test 

(tj. zda existuje statisticky významný rozdíl mezi naměřenými daty) a lze jej vypočítat 

podle Rovnice 2 (Mašín 2020).  

𝑇 =
�̅�−𝜇0

𝑆
⋅ √𝑛   Rovnice 2 

pozn.: T … testové kritérium, X̅ …. aritmetický průměr, μ0 …. střední hodnota souboru,  
S … směrodatná odchylka průměrová, n … počet dat v souboru 

 

 

2.4.2 Klouzavý průměr 

Klouzavý průměr slouží k identifikaci trendu (růstový/klesající). Jednoduchý 

klouzavý průměr potlačí náhodně odchýlené hodnoty a pomůže „vyhladit“ sledovanou 

řadu díky aritmetickému průměru posledních několika pozorování – viz. Rovnice 3. 

(Doležal 2016) Počet pozorování (n) z nichž provádíme průměr se volí na základě 

podstaty pozorování (např. pro týdenní vyrovnání je n = 7 apod.). 

 

𝑆𝑀𝐴 =
(𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛)

𝑛
    Rovnice 3 

pozn.: x1, x2, xn … sledované hodnoty, n … perioda klouzavého průměru 
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3 Praktická část 

3.1 Cíle a výzkumné předpoklady 

Cíle práce: 

1. Navrhnout techniky/metody sterilizace využitelné pro nanovlákenné struktury. 

Některé metody, především teplotní metody dekontaminace (parní sterilizace, var) 

by mohly nanovlákennou strukturu rozrušit (z důvodu nízkého bodu tání polymerů), proto 

tyto metody práce neřešila. Jako vhodné se jevily především metody dekontaminace na 

jiném fyzikálním principu a pro ozvláštnění byla zvolena chemická dekontaminace. 

Návrh technik se volil i s ohledem na dostupnost metodiky (např. i pro laickou veřejnost) 

a s ohledem na pořizovací cenu. 

2. Provést charakterizaci vstupního materiálu (nanovlákenného povrchu) pomocí 

zobrazovacích metod (SEM, AFM, konfokální mikroskopie aj.) 

Jako zobrazovací metody byly vybrány skenovací elektronová, konfokální a 

fluorescenční mikroskopie. Popis metod je uveden dále. 

3. Navrhnout metodický postup sterilizace nanovlákenné struktury. 

Pro nanovlákna byly zvoleny postupy chemické a fyzikální dekontaminace. 

Chemická metoda se sestávala ze smáčení ve vybraném dezinfekčním prostředku. 

Fyzikální metody probíhaly za využití mikrovln (čas se uzpůsobil tak, aby se nanovlákna 

„okometricky“ nezničila již během dekontaminace), UV záření a atmosférického 

plazmatu. Přesný postup a popis jednotlivých metod sterilizace je uveden níže 

v metodické části práce (kapitola 3.2.4). 

4. Experimentálně otestovat různé typy dekontaminačních technik (ultrazvuk, 

mikrovlny, plazma) na různé bakteriální kmeny (výběr testovacího organismu). 

Vybrané dekontaminační techniky byly testovány na jednom testovacím kmeni E. 

coli (Gram negativní bakterie). Odůvodnění výběru je uvedeno v kapitole 3.2.2. Druhým 

mikroorganismem, který se měl testovat byl kmen Micrococcus Luteus (jako Gram 

pozitivní bakterie). K jeho otestování již bohužel nedošlo, a to z důvodu vládního 

usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru (COVID-19), viz. také Příkaz 

rektora TUL č. 12/2020, který neumožňuje přístup studentů 

do laboratoří (od 2. 11. 2020 od 00:00 hod. do dne 20. 11. 2020 do 23:59 hodin). 
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5. Provést charakterizaci materiálu po provedené sterilizaci, zhodnocení míry 

destrukce materiálu, posouzení účinnosti sterilizace. 

Zhodnocení míry destrukce dekontaminovaných nanovláken byla hodnocena pomocí 

SEM a konfokální mikroskopie s následným využitím moderních metod analýzy obrazu 

(popsáno v kapitole 3.2.6.2). Účinnost sterilizace se posuzovala metodami kolonie tvořící 

jednotky (KTJ) a pomocí analýzy obrazu se hodnotil nárůst bakterií v okolí sledovaného 

objektu. Dále bylo v úmyslu použít fluorescenční metodu hodnocení životaschopnosti 

bakteriálních buněk, a to metodu Live/Dead (LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial 

Viability Kit Protocol). 

6. Posoudit a stanovit (ne)shody dosažených výsledků s odbornou literaturou. 

Námi dosažené výsledky jsou diskutovány s odbornou literaturou, diskuse je 

uvedena v kapitole 4. 

 

Výzkumné předpoklady / výzkumné otázky: 

1. Předpokládáme, že jednotlivé typy technik budou vykazovat různé účinnosti v 

závislosti na jejich vlastnostech. 

Předpoklad byl potvrzen a pomocí statistické analýzy dat také ověřen. 

2. Dosáhlo se účinné sterilizace, aniž by byla struktura jakkoliv poškozena? 

Účinné sterilizace se u některých metod podařilo dosáhnout, nicméně struktura se 

od vstupního materiálu podle statistických testů dekontaminačních metod lišila, a to 

u všech kontrolních vzorků, u kterých bylo možno dle metodiky za využití dat 

k analýzy obrazu SEM mikroskopie považovat dekontaminaci za účinnou. 

Posuzovanými parametry byly průměr vláken, pórovitost a textura vláken.  

3. Shodují se dosažené laboratorní výsledky s výsledky v odborných publikacích? 

Výzkumná otázka je blíže popsána v diskusi (kapitola 4). 

 

 

3.2 Metodika výzkumu 

V následující kapitole představíme materiály použité pro experimenty, metody, jimiž 

jsme prováděli dekontaminaci, metodu hodnocení účinnosti dekontaminace a metody 

pozorování nanovlákenných struktur.  
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3.2.1 Příprava scaffoldů 

 Pro experimenty byly vybrány polymery PVB a PCL, z nichž pro každý zvlášť byla 

pomocí metody elektrospinning na přístroji Nanospider NS line 1WS500U (Elmarco) 

vytvořena plošná nanovlákenná struktura (scaffold), která byla navázána na nosný 

spunbond. Na experimenty se scaffold těchto materiálů nastříhal na čtverce o velikosti 

cca 1,5 × 1,5 cm.  

 

PVB byl zvolen jako zástupce polymeru, jenž je vhodný pro přípravu nanovláken 

v průmyslové měřítku (díky nízkým nákladům), je mechanicky stabilní a využívá se 

i v biomedicínských aplikacích (filtr do roušek).  

Detaily přípravy PVB: 

- 10% hmotnostní roztok PVB (Mowitals B 60 H, Kuraray America Inc., USA; 

průměrná molekulová hmotnost 60 000 amu) byl připraven 

v etanolu (9:1 Et-OH:PVB). 

- Vzdálenost mezi elektrodami při zvlákňování byla 0,142 m, napětí na elektrodě 

40 kV a napětí na kolektoru -18 kV. 

- Teplota 23 °C, vlhkost 18 %. 

- Vzniklá kompaktní nanovlákenná vrstva PVB byla bez výrazných defektů 

s průměrem jednotlivých vláken okolo 300 nm. 

 

Polymer PCL byl vybrán pro jeho časté uplatnění v medicíně – je biokompatibilní 

i biodegradabilní.  

Detail přípravy PCL: 

- 10% hmotnostní roztok PCL (PCL 80, Sigma, USA; průměrná molekulová 

hmotnost 80 000 amu) byl připraven ve směsi chloroformu/etanolu (8:2). 

- Vzdálenost mezi elektrodami při zvlákňování byla 0,175 m, napětí na elektrodě 

40 kV a napětí na kolektoru -10 kV. 

- Teplota 22 °C, vlhkost 50 %. 

- Při procesu docházelo k velmi výrazné tvorbě „fousů“, a to především v krajích 

vrstvy. 

- Výsledná vrstva byla homogenní s výskytem defektů na okrajích. 
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- Plošná hmotnost při rychlosti odtahu podkladové textilie 26 mm/min byla 

cca 18 g/m2. 

 

Na Obr. 9 „a)“ je PVB (bílé barvy) a na „b)“ je PCL (bílé barvy), oba dva polymery 

byly naneseny na nosný spunbond (modré barvy). Na fotografiích jsou scaffoldy 

nastříhány na čtverce připravené k použití pro experiment. 

 

Obr. 9 Nastříhané vzorky scaffoldů: a) PVB, b) PCL (Zdroj: autor) 

 

Pro připravené scaffoldy byly navrženy 4 techniky dekontaminace: komerčním 

prostředkem „Savo Original“ (dezinfekční roztok chlornanu sodného), UV zářením, 

mikrovlnnou energií při dvou různých výkonech a atmosférickou plazmou. Tepelná 

dekontaminace pro nanovlákna nepřicházela v úvahu, z důvodu nízké teploty tání obou 

nanovláken. Ani mechanická dekontaminace z důvodu poškození nanovláken nepřichází 

v úvahu.  Pro ozvláštnění experimentu byla vybrána i chemická dekontaminace – zvolené 

rozpouštědlo pro obě nanovlákna byl etanol, ten proto nemohl být použit. Pročež bylo 

vybráno „Savo“. UV záření bylo vybráno pro jeho rozšířené užívání a stoupající 

popularitě i mezi laickou veřejností (domácí sterilizační boxy či lampy). Mikrovlnná 

trouba jakožto zdroj mikrovlnného záření je potencionálně vhodným prostředkem 

k sterilizaci. Je velice rozšířená v lékařském i laickém prostředí. Atmosférické plazma 

není natolik prozkoumané a má potencionální schopnost podpořit regenerační a reparační 

procesy v těle (možnost využití v tkáňové inženýrství), navíc jeho provoz je levnější, 

jelikož nepotřebuje vakuum.  
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3.2.2 Použité bakterie a postup jejich přípravy 

Pro výzkumnou část byl použit bakteriální kmen Escherichia coli CCM 3954 

(Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav Experimentální Biologie, Česká 

sbírka mikroorganismů). E coli patří k nejprobádanějším organismům, proto je i nejvíce 

relevantní vzhledem k dalším výzkumům. Na Obr. 10 je vybraný kultivovaný kmen. 

 

 

Obr. 10 E. coli CCM 3954 (Zdroj: autor) 

 

 

Příprava k experimentální činnosti: 

- Agar: ve 300 ml destilované vody jsme rozmíchali 6,3 g PCA agaru (Biorad).  

- Fyziologický roztok: 2,55 g NaCl p.a (Penta s.r.o.) jsme rozmíchali ve 300 ml 

destilované vody.  

Agar, fyziologický roztok i použitý materiál (sklo apod.) jsme před použitím 

vysterilizovali v parním sterilizátoru (UNISTERI HP 336-1ED) za teploty 121 °C po 

dobu 1h a 33 min.  

 

 

Bakterie E. coli byla využita ve formě bakteriální suspenze (inokula).  

Postup inokulace: Očkovací kličku opálíme nad plamenem a po jejím vychladnutí 

nabereme bakteriální kolonie z Petriho misky na agaru. Bakterie pomocí kličky roztíráme 

po stěně nádoby v místě hladiny roztoku, čímž suspendujeme bakterie v 50 ml 

sterilního fyziologického roztoku. Bakterie do roztoku přidáváme, dokud nezískáme 
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zákal 0,9 McF; základ se měřil spektofotometrem (DENSI-LA-METER II). Pokud je 

hodnota překročena, pak se roztok zředí sterilním fyziologickým roztokem a měření 

zákalu se opakuje, dokud není získána žádaná hodnota 0,9 McF. 

 

 

3.2.3 Kontaminace vzorků 

Se vzorky se manipulovalo sterilní pinzetou, která se průběžně sterilizovala teplem 

– opálením nad plamenem kahanu. Následně se vzorky pomocí sterilní pinzety smáčely 

v připraveném bakteriálním inokulu po dobu cca 3 sekund a poté proběhly jednotlivé 

dekontaminační metody. Při samotné dekontaminaci byly vzorky umístěny na sterilní 

skleněné misce.  

 

Experiment byl navržen v následujícím složení (3 typy vzorků): 

- Kontaminované vzorky: dekontaminované vybranými metodami, které jsou 

popsány v následující podkapitole.  

- Vzorky kontrolní (nekontaminované): podrobené dekontaminačním metodám 

(vždy v nejvyšším čase), aby později bylo možné zjistit vliv metod na strukturu 

scaffoldu (hodnocení destrukce povrchu).  

- Kontaminované vzorky (bez sterilizace): kontaminované a ihned uložené na agar 

(bez dekontaminace), za účelem zhodnocení růstu bakterií.  

 

 

Všechny tyto vzorky byly umístěny na 24 h do laboratorního inkubátoru (Inucell) s vnitřní 

teplotou 37,0 °. Po inkubaci se vzorky nafotily a následně analyzovaly. Kontrolní vzorky 

se později hodnotily na SEM a konfokálním mikroskopu za účelem zjištění případných 

strukturálních změn.  
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3.2.4 Dekontaminace 

Pro dekontaminaci scaffoldů PVB a PCL byly vybrány čtyři typy dekontaminace: 

chemická za užití komerčního dezinfekčního prostředku a tři fyzikální (UV zářením, 

mikrovlnami o dvou výkonech a atmosférickým plazmatem). Vybrané metody 

s jednotlivými časy jsou popsány v Tab. 5. 

 

 Tab. 5: Vybrané dekontaminační metody s časy působení 

Dekontaminační metoda Čas expozice 

SAVO Original 
5 s 

60 s 

Mikrovlny – MW1 

 (360 W) 

10 s 

20 s 

30 s 

Mikrovlny – MW2 

(800 W) 

5 s 

10 s 

15 s 

UV 

5 min 

10 min 

30 min 

Plazma 

30 s 

60 s 

120 s 

 

Jako prostředek pro chemickou dekontaminaci byl zvolen dezinfekční prostředek 

„Savo Original“ (účinná látka: chlornan sodný 4,7 %), v němž se scaffoldy smáčely 

v daných časech – 5 a 60 sekund.  

Vzorky pro dekontaminaci UV byly umístěny na sterilní skleněnou misku a vloženy 

do UV boxu (Clean View UV Cabinet PCR box s UV světlem, časovačem) na zvolené 

časy – 5, 10 a 30 minut. Volba časů pro dekontaminaci UV zářením byla provedena na 

základě literární rešerše. 

Pro dekontaminaci mikrovlnami byla vybrána mikrovlnná trouba (Electrolux EMS 

21200W), do které byly vloženy vzorky na sterilní skleněné Petriho misce. Výkon trouby 

byl zprvu zvolen na maximální 800 W pro tři časy (5, 10 a 15 sekund). Poté byl vyzkoušen 

i výkon nižší – 360 W, též pro tři časy (10, 20 a 30 sekund). 
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Dekontaminace plazmatem byla provedena za využití atmosférického 

plazmatu (PZ2-i). Hlavice s rozměry 5 × 5 mm se pohybovala ve výšce cca 0,5 cm nad 

vzorky, v definovaném směru tam a zpátky, dle schématu – viz. Obr. 11 na následující 

straně, a to po časech 30, 60 a 120 sekund (pohyb plazmatu se po uplynutí času dokončil 

do výchozí pozice). Tento pohyb byl vykonáván po danou dobu s konstantě rychlostí 

idealizovaně – s atmosférickým plazmatem se manipulovalo ručně, proto „konstantní 

rychlost“ nemohla být zaručena. Tyto časy byly zvoleny na základě literární rešerše. 

Během dekontaminace byly vzorky umístěny na sterilní skleněné misce.  

 

Obr. 11 Schéma pohybu plazmatu nad povrchem scaffoldu (z levého horního kraje 

postup pohybu po červené šipce až k pravému dolnímu kraji, po té opačným směrem 

návrat k levému hornímu rohu a opět pohyb jako na začátku, než uplynul čas a plazma 

se navrátilo do referenčního bodu) (Zdroj: autor) 

 

3.2.5 Použité přístroje  

• Atmosférické plazma PZ2-i (integrační jednotka generující studený výboj – 

plazma sloužící k před-ošetření ploch)  

• Clean View UV Cabinet PCR box s UV světlem, časovačem (UV flow box 

s dominantní vlnovou délkou 254 nm) 

• DENSI-LA-METER II (turbidimetr, optický přístroj pro stanovení hustoty 

inokula, zobrazení jednotek dle standardizace McFarlanda) 

• Electrolux EMS 21200W (mikrovlnná trouba s volitelným výkonem 

a časovačem) 

• Inucell (laboratorní inkubátor pro zpracování mikrobiologických kultur) 
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• Mikroskop UHR FE-SEM Carl Zeiss ULTRA Plus (skenovací 

elektronový mikroskop značky Carl Zeiss, Německo) 

• Nanospider NS line 1WS500U (zvlákňovací zařízení značky Elmarco, 

Čerská republika)  

• S neox high-performance 3D optical profiler (konfokální mikroskop 

značky Sensofar metrology, Španělsko) 

• UNISTERI HP 336-1ED (parní sterilizátor s vlastním vyvíječem páry) 

 

3.2.6 Metody pozorování  

V následující kapitole jsou předloženy metody, které byly využity k výzkumu a 

hodnocení experimentu.  

 

3.2.6.1 Stanovení růstu bakterií 

Účinnost dekontaminačních metod byla hodnocena metodou KTJ (kolonie tvoří 

jednotky) v kombinaci s metodami analýzy obrazu. Metoda KTJ předpokládá, že z jedné 

živé bakterie naroste jedna celá kolonie. Hodnocení růstu E. coli, v případě pozorování 

nárůstu bakterií v okolí, se definovalo jako poměr „plochy narostlých kolonií v okolí 

vzorku + plocha testovacího vzorku“ vůči „ploše testovacího vzorku“, dle Rovnice 3: 

 

𝑁á𝑟ů𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖í =
𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑛á𝑟ů𝑠𝑡𝑢 𝑣 𝑜𝑘𝑜𝑙í+𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑢

𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑𝑢
  Rovnice 3 

 

Pokud v okolí testovacího vzorku (scaffoldu) nebyl pozorován žádný nárůst bakterií, 

pak byl vzorek považován za sterilní. Pokud je nárůst bakterií roven 0 %, pak z definice 

plyne, že bakterie se buď nerozmnožily nebo je plocha shodná s nanovlákny (bakterie 

narostly pouze pod testovacím vzorkem). 
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Narostlé kolonie testovacích vzorků jsme hodnotili pouze takové kolonie, které byly 

v kontaktu s nanovlákny, viz. Obr. 12. Bakterie, které byly výrazně narostlé mimo vzorek 

se nehodnotily, jelikož se mohlo jednat například o spad nebo kontaminaci z prostředí.  

 

 

Obr. 12 Znázornění postupu analýzy obrazu (modrá barva odpovídá vzorku nanovláken 

který byl identifikován; zelená barva odpovídá identifikované ploše bakteriálních 

kolonií) (Zdroj: autor) 

 

3.2.6.2 SEM mikroskopie 

Pro hodnocení vlivu dekontaminační metody na strukturu nanovláken byly zvoleny 

metody analýzy obrazu ze SEM. 

Snímky SEM byly pořízeny na mikroskopu UHR FE-SEM Carl Zeiss ULTRA Plus 

(Carl Zeiss, Germany) při zvětšení 12× – 1 000 000×, při módu SE a při urychlovacím 

napětí 0,02 – 30 kV. Na vzorky se aplikovala tenká vrstva zlata za užití Quorum Q150R 

ES (Quorum Technologies, UK) pro zajištění dostatečné vodivosti pro všechny vzorky. 

Analýzu obrazu byla provedena v prostředí Matlab (The MathWorks, Inc.) v krocích, 

které demonstruje Obr. 13 (viz. str. 48) zachycující postup analýzy SEM obrazu 

nanovlákna PVB. Postup vytvořila vedoucí této práce, Ing. Lucie Svobodová, Ph.D., která 

tento postup předtím použila a publikovala v článku „Influence of electrospinning 

methods on characteristics of polyvinyl butyral and polyurethane nanofibres essential for 

biological applications“ (Havlíček et al. 2020). Obrazová analýza byla provedena 

v prostředí Matlab (The MathWorks, Inc.) a zahrnuje následující kroky: 

1) Obraz byl nejprve korigován pomocí funkce ‘adapthisteq’ (adaptivní vyrovnání 

histogramu, zvyšuje kontrast obrazu) a ‘imadjust’ (opravuje hodnoty intenzity 

obrazu). Dále je obraz převeden na binární formu použitím prahovací funkce, 
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tj.  Otsu algoritmus (funkce ‘imbinarize’). Globální prahování je vysoce citlivé na 

jakoukoli nehomogenitu pozadí, proto bylo použito lokálně adaptivního prahování. 

Tato metoda byla zvolena pomocí lokálních statistik v obraze (local first-order 

image statistics) kolem každého pixelu. 

2) Vady v obraze (např. chyby snímání obrazu, prach, škrábance) byly eliminovány 

pomocí morfologických operací ‘bwareaopen’ a ‘imclose’. Pórovitost v obraze byla 

vypočtena v binárním obraze jako součet pixelů s hodnotou 0 (pozadí) ve vztahu 

k celému obrazu (tj. pozadí plus vlákna). 

3) Distanční transformace (euklidovská, přímá vzdálenost) byla vypočtena z binárního 

obrazu pomocí funkce „bwdist, euclidean“. Tím se vypočítává počet pixelů mezi 

každým pixelem a nejbližším nenulovým pixelem v binárním obrazu. 

4) Binární obraz byl poté pomocí skeletonizačního algoritmu v softwaru Matlab 

(funkce „bwmorph, skel“) převeden na obraz, kde všechna vlákna dosahovala 

tloušťky jednoho pixelu. Tato operace „ztenčení“ odstraní pixely na hranici 

objektu, aniž by se objekt “rozpadnul” (silný objekt je zúžen jen na jeden centrálně 

umístěný objekt o šířce jednoho pixelu). 

5) Obraz po provedení skeletonizace a obraz po provedení hodnocení transformace 

vzdálenosti jsou dále násobeny s cílem získání pouze maximální hodnoty v obraze 

“transformace vzdálenosti” (tj. v místě kde leží kostra). Takto získaná data 

odpovídají průměru vlákna; díky této metodě je možné provádět hodnocení 

průměru vlákna v každém bodě podél celé délky vlákna (je tak získáno stovky 

měření průměru vláken v jednom obraze). 

6) Textura vláken je hodnocena v obraze, který je součinem obrazu originálního 

s binárním obrazem (tj. jsou eliminovány objekty v pozadí aj.). V tomto obraze 

nejsou hodnoceny hranice objektů (které viz. obrázek níže jsou jasně bíle), je 

hodnocena pouze vnitřní plocha detekovaných vláken. V těchto oblastech je 

provedeno tzv. „hledání hranic“ objektů pomocí metody ‚bwboundaries‘ (funkce 

hledá hranice objektů), poté je provedena sumarizace pixelů těchto hranic. Vyšší 

hladkost vláken odpovídá nižším hodnotám textury; vysoká míra textury odpovídá 

nějakým způsobem poškozeným vláknům (určité míře modifikace povrchu vláken). 

7) Posledním krokem bylo provedení statistické analýzy každého parametru, byl 

vyhodnocen histogram (např. průměru vláken, distribuce pórovitosti). 
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Obr. 13 Postup analýzy SEM obrazu: a) původní obraz nanovláken PVB, b) binární 

obraz po prahování, c) obraz výsledku po provedení hodnocení tzv. difuzivity 

(hodnocení vzdálenosti), d) obraz detekce hran a skeletu vláken, e) skelet (kostra) 

obrazu, f) histogram hodnocení parametru průměru vláken 

 

 

3.2.6.3 Konfokální mikroskopie 

Pro konfokální mikroskopii bylo využito zařízení S neox high-performance 3D 

optical profiler (Sensofar metrology, Spain) s EPI 20X v35 s objektivy, které umožňují 

ne-kontaktní optický 3D profiling. Vzorek byl připevněn na oboustrannou lepící pásku 

a to tak, aby jeho povrch byl maximálně rovný (povrchu vláken se nedotýkalo, ani se 

mechanicky nenarušil); poté se vše upevnilo na uchycovací holder, který sloužil k další 

manipulaci se vzorky. Povrch vláken je možno charakterizovat díky třem parametrům 

drsnosti dle normy ISO 25178 (Semnani 2017): 

• Průměrná drsnost povrchu Sa [µm] - parametr rozptylu definovaný jako 

průměr absolutních hodnot pro odchylku povrchu nad a pod střední rovinou 

v oblasti měření. 

• Maximální výška Sz [µm] - průměr výškových rozdílů mezi pěti nejvyššími 

vrcholy a pěti nejnižšími údolími. 
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• Špičatost vláken Sku [-] - měřítko ostrosti rozložení výšky povrchu 

(charakterizuje šíření rozložení výšky objektů). 

 

 

3.2.6.4 Fluorescenční mikroskopie 

K detekci živých a mrtvých buněk, v našem případě bakterií, se využije zobrazení 

fluorescenčním mikroskopem za využití dvoubarevného testu viability, 

tzv. „LIVE/DEAD“, při němž lze rozlišit živé bakterie s celistvou membránou 

(vyobrazeny zelené) od mrtvých či umírajících bakterií s porušenou membránou 

(červeně), viz. Obr. 14. 

 

Obr. 14 Snímek z fluorescenční mikroskopie jako ilustrace k případným 

výsledkům, na snímku lze spatřit Micrococcus luteus a Bacillus cereus  

(Zdroj: Thermo Fisher Scientific 2020) 

 

Postup se řídí doporučením výrobce setu (Thermo Fisher Scientific 2020): 

Potřebné vybavení: Fluorescenční mikroskop, LIVE / DEAD® BacLight ™ sada 

pro bakteriální životaschopnost, živný bujón a roztok 0,85% NaCl (jako promývací pufr). 

Postup přípravy: 25 ml bakteriálního inokula (příprava viz. 3.2.2) se centrifuguje 

rychlostí 10 000 × g0 po dobu 10 minut a následně se odstraní supernatant. 1 ml vzniklé 

suspenze se rozředí v 20 ml promývacího pufru, inkubuje se při pokojové teplotě po dobu 

1 hodiny (každých 15 minut se vzorek promíchá). Následně se odstředí rychlostí 

10 000 × g0 po dobu 10 minut. Vzniklý sediment se resuspenduje v 20 ml promývacího 

pufru a opět se odstředí stejnou rychlostí (10 000 × g0) po 10 minut. Konečně se sediment 

resuspenduje v 10 ml pufru. 
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Barvení bakterií: Stejné objemy barviv SYTO® 9 a propidium jodidu se smíchají 

v mikrocentrifugační zkumavce. Na každý mililitr bakteriální suspenze se přidají 3 µl 

výsledné směsi barviv a takto připravený preparát se nechá následně inkubovat ve tmě po 

dobu 15 minut. Na bakteriální sklíčko se napipetuje 5 µl obarvené bakteriální suspenze 

a přiloží se krycí sklíčko. Následně je možno preparát pozorovat fluorescenčním 

mikroskopem s příslušnými filtry. Je žádoucí pracovat rychle, postupně totiž dochází 

k vysvicování vzorku. 

 

 

3.3 Analýza dat 

V následujících podkapitolách jsou předloženy výsledky hodnocení dekontaminace 

nanovláken PVB a PCL pro testovaný kmen bakterií E. coli.  

 

 

3.3.1 Hodnocení efektivity dekontaminačních technik  

V kapitole jsou zhodnoceny jednotlivé metody dekontaminace („Savo“, UV záření, 

mikrovlnné záření o dvou výkonech a atmosférické plazma) aplikované na vybraná 

nanovlákna PVB a PCL. Předloženy jsou fotografie Petriho misek s dekontaminovanými 

vzorky scaffoldů po 24 hodinové inkubaci, ze kterých byla získána data pro grafy 

porovnávají nárůsty bakterií na jednotlivých vzorcích. 

 

 

3.3.1.1 Dekontaminace PVB 

Na fotografii Obr. 15 (viz. str. 51) je scaffold PVB po 24 h od jeho smáčení v inokulu 

bez následné dekontaminace (vzorky byly umístěny v termostatu na 37 °C). Cílem bylo 

pouze vypozorovat nárůst bakterií v okolí vzorku (bez dalších vlivů), což proběhlo zcela 

podle předpokladů. 
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Obr. 15 Kontaminovaný scaffold PVB po 24 h v inkubátoru (Zdroj: autor) 

 

Na fotografiích Obr. 16 až 20 jsou zobrazeny vzorky PVB po uplynutí inkubace po 

dobu 24 h (vzorky byly umístěny v termostatu na 37 °C) po provedené dekontaminaci 

(typ s příslušnými časy expozice je vždy popsán v titulku pod obrázkem).  

 

 

Obr. 16 PVB po dekontaminaci prostředkem „Savo“ – a) kontrolní vzorek, 

b) dekontaminace 5 s, c) dekontaminace 60 s (Zdroj: autor) 

 

 

Obr. 17 PVB po dekontaminaci UV zářením – a) kontrolní vzorek, 

b) dekontaminace 5 min, c) dekontaminace 10 min, d) dekontaminace 30 min  

(Zdroj: autor) 
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Obr. 18  PVB po dekontaminaci mikrovlnami o výkonu 360 W – a) kontrolní 

vzorek, b) dekontaminace 10 s, c) dekontaminace 20 s, d) dekontaminace 30 s  

(Zdroj: autor) 

 

 

Obr. 19 PVB po dekontaminaci mikrovlnami o výkonu 800 W – a) kontrolní 

vzorek, b) dekontaminace 5 s, c) dekontaminace 10 s, d) dekontaminace 15 s  

(Zdroj: autor) 

 

 

Obr. 20 PVB po dekontaminaci atmosférickým plazmatem v časech a) 30 s, 

b) 60 s, c) 120 s (Zdroj: autor) 

 

Po vyhodnocení fotografií analýzou obrazu (metoda popsána v kapitole 3.2.6.2) byly 

výsledky zpracovány do grafu (Graf 1, viz. str. 53), kde na svislé ose je nárůst E. coli 

v okolí vzorku PVB (pro představu např. hodnota 100 % odpovídá zdvojnásobení plochy, 

na které bakterie narostla, tj. po celém testovaném vzorku a na další ploše, která velikostí 

odpovídá vzorku) a na vodorovné ose hodnoty náležící k jednotlivým metodám. 
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Graf 1 Nárůst bakterií E. Coli na nanovláknech PVB  

 

 

3.3.1.2 Dekontaminace PCL 

Na Obr. 21 je scaffold PCL, který byl kontaminován a následně 24 h inkubován 

(v termostatu na 37 °C). Tento vzorek sloužil jako reference k dekontaminačním 

metodám a cílem byl nárůst bakterií v okolí scaffoldu.  

 

Obr. 21 Nanovlákna PCL bez dekontaminace po 24 h (Zdroj: autor) 
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Na fotografiích Obr. 22 až 26 jsou Petriho misky se scaffoldy PCL po 24 h od 

dekontaminace (vzorky byly umístěny v termostatu na 37 °C). U titulků fotografií jsou 

napsány jednotlivé dekontaminační metody s časy expozice. 

 

 

Obr. 22 PCL po dekontaminaci prostředkem „Savo“ – a) kontrolní vzorek, 

b) dekontaminace 5 s, c) dekontaminace 60 s (Zdroj: autor) 

 

 

Obr. 23 PCL po dekontaminaci UV zářením – a) kontrolní vzorek, 

b) dekontaminace 5 min, c) dekontaminace 10 min, d) dekontaminace 30 min  

(Zdroj: autor) 

 

 

Obr. 24 PCL po dekontaminaci mikrovlnami o výkonu 360 W – a) kontrolní 

vzorek, b) dekontaminace 10 s, c) dekontaminace 20 s, d) dekontaminace 30 s (Zdroj: 

autor) 

 



 

55 

 

Obr. 25 PCL po dekontaminaci mikrovlnami o výkonu 800 W – a)  kontrolní 

vzorek, b) dekontaminace 5 s, c) dekontaminace 10 s, d) dekontaminace 15 s  

(Zdroj: autor) 

 

 

Obr. 26 PCL po dekontaminaci atmosférickým plazmatem v časech a) 30 s,  

b) 60 s, c) 120 s (Zdroj: autor) 

 

 

Vyhodnocení fotografií podle metody analýzy obrazu (viz. 3.2.6.1) poskytlo data, 

která byla zpracována a znázorněna v Graf 2 (str. 56). Svislá osa představuje Nárůst E. 

coli v okolí vzorku PCL (hodnota 100 % odpovídá zdvojnásobení plochy na které 

bakterie narostla, tj. po celém testovaném vzorku a na další ploše která velikostí odpovídá 

vzorku) a vodorovná osa hodnoty nárůstu přiřazené k dekontaminační metodě.  
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Graf 2 Nárůst bakterií E. Coli na nanovláknech PCL  

 

 

3.3.2 Hodnocení dekontaminačních technik na změnu 

struktury materiálu 

V následující kapitole jsou předloženy snímky kontrolních vzorků ze skenovací 

elektronové a konfokální mikroskopie, z nich zpracovaná data a na základě těchto 

informací se dále posuzuje vliv jednotlivých metod na strukturu scaffoldů. 

 

3.3.2.1 Hodnocení změny struktury PVB materiálu 

a) Snímky ze SEM  

Na následující stránce, na koláži snímků  

Obr. 27, jsou zachycena nanovlákna PVB na SEM. Na snímku „a)“ jsou vidět 

nanovlákna PVB, která nebyla podrobena dekontaminační metodě. Tato vlákna jsou 

hladká a mají typickou vlákennou strukturu. Podobně zachovalou strukturu pozorujeme i 

na snímcích „f-1) po dekontaminaci plazmatem po dobu 30 s“ a „f-2) po dekontaminaci 

plazmou po dobu 60 s“, kde vlákna sice mají rozeznatelnou vlákennou strukturu, ale 

zejména na „f-2)“ jsou patrná zvětšení vláken. Ostatní snímky vláken jsou již znatelně 
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odlišitelná od snímku originálních vláken.  

Např. na snímku „b) po dekontaminaci Savo“ se vlákna vplétají dohromady nebo „c) po 

dekontaminaci UV“ jsou vlákna místy zbytnělá a zdají se být na povrchu popraskaná.  

 

 

 

 

Obr. 27 Nanovlákna PVB: a) bez dekontaminace (měřítko odpovídá 1 μm, zvětšení 

5 000×), b) dekontaminace „Savo“, c) dekontaminace UV, d) dekontaminace 

mikrovlnami 360 W, e) dekontaminace mikrovlnami 800 W, f-1) dekontaminace 

plazmatem 30 s, f-2) dekontaminace plazmatem 60 s, f-3) dekontaminace plazmatem 

120 s (měřítko v obrazech b) až f-3) odpovídá 5 μm, zvětšení 10 000×)  

(Zdroj: autor) 
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b) Analýza průměrů vláken  

Na průměry vláken PVB získaných z analýzy obrazu (data viz. Příloha 1) byl 

aplikován klouzavý průměr o délce 4 period (v Rovnice 3 se n = 4) a výsledné hodnoty 

byly vyneseny do  

Graf 3. Na horizontální ose grafu jsou rozmezí velikostí nanovláken v nanometrech, 

na svislé ose je vynesena četnost (počet hodnocených průměrů v obraze). 

 

 

 

Graf 3 Četnost průměrů nanovláken PVB po úpravě metodou klouzavého průměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

Dále se z těchto dat získaly průměrné hodnoty a spolu s odchylkami se vypracoval  

Graf 4.  

 

 

Graf 4 Průměr nanovláken PVB bez dekontaminace a po provedení dekontaminací 

 

 

Získaná data o průměrech byla zhodnocena t-testem, viz. Tab. 6.Tab. 6 Postup 

testování hypotézy o průměru vláken pro PVB 

 

Tab. 6 Postup testování hypotézy o průměru vláken pro PVB 

1. Hypotézy 
H0: μ=μ0 

HA: μ≠μ0 

2. Hladina významnosti α = 0,05 

3. Testové kritérium T = 4,73 

4. Kritická hodnota Tα = 1,89 

5. Rozhodnutí T > Tα 

Závěr: Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. 

Na hladině významnosti 5% jsme prokázali, že mezi průměry 

hodnocených metod je statisticky významný rozdíl.  

 
 
 
 

 

 



 

60 

 

c) Pórovitost obrazu  

Analýza obrazu přinesla i data o pórovitosti obrazu. Dále se z těchto dat získaly 

průměrné hodnoty a spolu s odchylkami se vypracoval Graf 5. 

 

 

 

Graf 5 Pórovitost obrazu PVB bez dekontaminace a po provedení dekontaminací  

 

 

Statistické hodnocení dat pórovitosti je uvedeno v Tab. 7. 

Tab. 7 Postup testování hypotézy o pórovitosti pro PVB 

1. Hypotézy 
H0: μ=μ0 

HA: μ≠μ0 

2. Hladina významnosti α = 0,05 

3. Testové kritérium T  = 2,60 

4. Kritická hodnota Tα = 1,89 

5. Rozhodnutí T > Tα  

Závěr: Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. 

Na hladině významnosti 5% jsme prokázali, že mezi průměry 

hodnocených metod je statisticky významný rozdíl.  
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d) Textura nanovláken  

Posledním hodnotícím parametrem je textura nanovláken. Z těchto dat se získaly 

průměrné hodnoty a spolu s odchylkami byl vypracován Graf 6. 

 

 

Graf 6 Textura nanovláken PVB bez dekontaminace a po provedení dekontaminací 

 

 

 

Postup statistického hodnocení je uveden v Tab. 8. 

 

Tab. 8 Postup testování hypotézy o drsnosti PVB 

1. Hypotézy 
H0: μ=μ0 

HA: μ≠μ0 

2. Hladina významnosti α = 0,05 

3. Testové kritérium T  = 11,12 

4. Kritická hodnota Tα = 1,89 

5. Rozhodnutí T > Tα  

Závěr: Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. 

Na hladině významnosti 5% jsme prokázali, že mezi průměry 

hodnocených metod je statisticky významný rozdíl.  
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e) Hodnocení změny struktury povrchu 

Pro hodnocení povrchu byly využity výsledky z konfokální mikroskopie. 

Hodnotícími parametry byly: maximální výška v mikrometrech, průměrná drsnost 

v mikrometrech a špičatost vláken, bez rozměru. Výsledné porovnání předkládá Graf 7. 

Průměrná drsnost povrchu i maximální výška je nejvyšší u dekontaminační metody při 

použití mikrovln o výkonu 800 W. 

 

 

 

Graf 7 Parametry struktury vláken PVB bez dekontaminace a po dekontaminacích  

 

 

Snímky nanovláken PVB z konfokální mikroskopie jsou na Obr. 28 (str. 63).  

U každého snímku nanovláken PVB se vlevo nachází barevná škála, která odpovídá výšce 

(osa-z) snímku. Světle červená odpovídá výškám a tmavě modrá údolím obrazu. Na 

snímku „a) bez dekontaminace“ jsou jednotlivá vlákna rozpoznatelná – v rámci jedné 

barvy je více odstínů, a tak lze vlákna rozeznat. Na „d) mikrovlny (360 W)“ a „f) plazma 

– 30 s“ jsou ještě rozpoznatelná, ale již v horší kvalitě – odstínů barev je méně. Na 

zbylých snímcích reliéf vláken splývají v oblasti stejných barev (tedy výšek), nejvíce je 

tento jev markantní u „e) mikrovlny (800 W) a „h) plazma – 120 s“. 
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Obr. 28 Snímky nanovláken PVB z konfokální mikroskopie: a) bez dekontaminace, 

b) dekontaminace „Savo“, c) dekontaminace UV , d) dekontaminace mikrovlny (360 

W), e) dekontaminace mikrovlny (800 W), f) dekontaminace plazmatem 30 s, g) 

dekontaminace plazmatem 60 s, h) dekontaminace plazmatem 120 s. Bylo použito 

zvětšení 20× a osa Y dosahuje velikosti 705 (originál) a 709 (ostatní) µm, osa X 850 µm 

a osa z je proměnlivá, lze ji vyčíst ze spektra vedle obrázků, popř. vlevo jako „Z [µm]“. 

(Zdroj: autor) 
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3.3.2.2 Hodnocení změny PCL materiálu 

a) Snímky SEM  

Snímky scaffoldů PCL ze SEM jsou uspořádány jako Obr. 29. Obraz „a) bez 

dekontaminace“ zachycuje nanovlákennou strukturu PCL, vlákna jsou hladká. Ostatní 

snímky předkládají nanovlákna po vybraných dekontaminacích. Svým povrchem 

a strukturou jsou odlišitelná od původního scaffoldu, případně o svou strukturu přišly 

(obraz „e) mikrovlny (800 W)“). 

 

 

Obr. 29 Nanovlákna PCL bez dekontaminace a po provedených dekontaminačních 

technikách – a) bez dekontaminace, b) dekontaminace “Savo“,  

c) dekontaminace UV, d) dekontaminace mikrovlny (360 W),  

e) dekontaminace mikrovlny (800 W), f-1) dekontaminace plazmatem 30 s, f-2) 

dekontaminace plazmatem 60 s, f-3) dekontaminace plazmatem 120 s. Obrázky 

provedeny při zvětšení 10 000×, měřítko v obraze odpovídá 5 µm. (Zdroj: autor) 
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b) Analýza průměrů vláken  

Analýzou obrazu vláken PCL vznikla data o průměrech nanovláken (viz. Příloha 2), 

která byla dále zpracována klouzavým průměrem o délce 4 period (n = 4) a vznikl Graf 

8. Po zpracování dosahují originální nanovlákna PCL maximální četnosti (N = 980) při 

průměru vláken 210 nm. Tvar této křivky se podobá křivce u Gaussova rozdělení 

s posunem vpravo (průměr vláken se může teoreticky blížit nule a nemůže být záporný, 

proto levá část křivky „chybí“). Křivky nanovláken po provedených dekontaminacích 

mají odlišné průběhy.  

 

 

 

Graf 8 Četnost průměrů nanovláken PCL po úpravě metodou klouzavého průměru 
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Z těchto dat byly následně získány průměrné hodnoty jednotlivých metod a mohl 

vzniknout Graf 9, kam byly přidány chybové úsečky s velikostí směrodatných odchylek.  

 

 

 

Graf 9 Průměr nanovláken PCL bez dekontaminace a po provedení dekontaminací 

 

 

Statistické hodnocení průměrných hodnot vláken předkládá Tab. 9. 

 

Tab. 9 Postup testování hypotézy pro PCL 

1. Hypotézy 
H0: μ=μ0 

HA: μ≠μ0 

2. Hladina významnosti α = 0,05 

3. Testové kritérium T  = 7,98 

4. Kritická hodnota Tα = 1,89 

5. Rozhodnutí T > Tα  

Závěr: Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. 

Na hladině významnosti 5% jsme prokázali, že mezi průměry 

hodnocených metod je statisticky významný rozdíl.  
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c) Pórovitost obrazu  

Hodnocení pórovitosti obrazu snímků SEM bylo vytvořeno na základě průměrných 

hodnot a porovnáno jako Graf 10, kam byly přidány chybové úsečky s velikostí 

směrodatných odchylek. 

 

 

 

Graf 10 Pórovitost obrazu PCL bez dekontaminace a po provedení dekontaminací 

 

Data pórovitosti obrazu byla statisticky zhodnocena – postup je popsán v Tab. 10. 

 

Tab. 10 Postup testování hypotézy o pórovitosti pro PCL  

1. Hypotézy 
H0: μ=μ0 

HA: μ≠μ0 

2. Hladina významnosti α = 0,05 

3. Testové kritérium T  = 7,91 

4. Kritická hodnota Tα = 1,89 

5. Rozhodnutí T > Tα  

Závěr: Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu 

alternativní. Na hladině významnosti 5% jsme prokázali, že mezi 

průměry hodnocených metod je statisticky významný rozdíl.  
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d) Textura nanovláken  

Nanovlákna PCL se hodnotila i po stránce textury. Získaná data jsou s chybovými 

úsečkami velikostí směrodatných odchylek zpracována jako Graf 11. 

 

 

 

Graf 11 Textura nanovláken PCL bez dekontaminace a po provedení dekontaminací 

 

 

Konečně i textura byla statisticky hodnocena, postup je uveden v Tab. 11. 

 

Tab. 11 Postup testování hypotézy o textuře PCL  

1. Formulace hypotéz 
H0: μ=μ0 

HA: μ≠μ0 

2. Zvolení hladiny významnosti α = 0,05 

3. Výpočet testového kritéria T  = 10,09 

4. Výpočet kritické hodnoty Tα = 1,89 

5. Rozhodnutí T > Tα  

Závěr: Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. 

Na hladině významnosti 5% jsme prokázali, že mezi průměry 

hodnocených metod je statisticky významný rozdíl.  
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e) Hodnocení povrchu 

Hodnocení povrchu mohlo být provedeno díky získání dat z konfokální mikroskopie. 

Hodnocení parametrů průměrná drsnost povrchu (v mikrometrech), maximální výšky (v 

mikrometrech) a špičatosti vláken (bezrozměrné) scaffoldu PCL je porovnáno v rámci 

originálních vláken a vláken po jednotlivých dekontaminačních technikách jako Graf 12. 

 

 

 

Graf 12  Parametry struktury vláken PCL bez dekontaminace a po dekontaminacích 

   

 

Snímky z konfokální mikroskopie byly vloženy do Obr. 30 (viz. následující strana), 

u každého snímku scaffoldů PCL se vlevo nachází barevná škála, která odpovídá výšce 

(osa-z) snímku. Světle červená odpovídá výškám a tmavě modrá údolím obrazu. Na 

snímku „a) bez dekontaminace“ jsou jednotlivá vlákna rozpoznatelná – v rámci jedné 

barvy je více odstínů, a tak lze vlákna rozeznat. Mimo snímku „h) plazma – 120 s“ jsou 

všechny vlákna ještě rozeznatelná, v některých případech lépe („c) Savo“) a v jiných 

o něco hůře („f) plazma – 30 s“).  
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Obr. 30 Snímky nanovláken PCL z konfokální mikroskopie: a) bez dekontaminace, 

b) dekontaminace „Savo“, c) dekontaminace UV zářením, d) dekontaminace 

mikrovlnami (360 W), e) dekontaminace mikrovlnami (800 W), f) dekontaminace 

plazmatem 30 s, g) dekontaminace plazmatem  60 s, h) dekontaminace plazmatem 

120 s. Bylo použito zvětšení 20× a osa Y dosahuje velikosti 705 µm, osa X 850 µm 

a osa z je proměnlivá, lze ji vyčíst ze spektra vedle obrázků, popř. vlevo jako „Z [µm]“. 

(Zdroj: autor) 
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3.4 Analýza cílů, předpokladů a otázek  

Prvním cílem práce bylo navrhnout metody sterilizace využitelné pro nanovlákenné 

scaffoldy. Sterilizace, jakožto postup vedoucí k usmrcení všech životaschopných 

mikroorganismů – včetně spor, musí být vždy koncipována tak, aby byla účinná a zároveň 

i šetrná k danému materiálu. Nanovlákenné struktury jsou náhodně či orientovaně 

spředené materiály, jsou vláknité a pórovité, s velikostí v řádech  

mikro- a nanometrů. Pro tyto materiály se sterilizace volí tak, aby byla zachována velikost 

a charakter této struktury, a tak se materiálu ponechaly jeho kýžené vlastnosti. V této 

diplomové práci byly vybrány různé typy dekontaminačních technik, které se 

koncipovaly speciálně na scaffoldy PVB a PCL, které nachází uplatnění 

i v biomedicínských aplikacích. Na základě získaných dat bylo možné určit, které 

dekontaminační techniky zafungovaly jako účinné.  

 

Jako druhý cíl si práce stanovila charakterizovat vstupní materiál – scaffoldy PVB 

a PCL za pomoci zobrazovacích metod – skenovací elektronové a konfokální 

mikroskopie. Vstupní nanovlákna PVB a PCL se hodnotila za pomoci analýzy obrazu 

SEM snímků (parametry: průměr vláken, pórovitost obrazu a textura povrchu) a dat 

z konfokální mikroskopie (parametry: průměrná drsnost povrchu, maximální výška 

povrchu a špičatost vláken). Získaná data sloužila jako primární orientace pro hodnocení 

následných výsledků dekontaminačních technik.  

 

Třetí cíl práce bylo navrhnout metodický postup, jak nanovlákenné struktury 

sterilizovat. Výsledek úspěšnosti sterilizace materiálu byl hodnocen na základě nárůstu 

bakterií na Petriho miskách, které byly navíc vyhodnoceny moderními postupy obrazové 

analýzy. Jako sterilní materiál byl akceptován materiál s nulovým nárůstem v okolí 

testovaného vzorku (scaffoldu). V případě PVB to byly metody: dekontaminace „Savem“ 

s časy smáčení 5 a 60 sekund a dekontaminace UV zářením po dobu 10 a 30 minut.  

Pro PCL pak metody: dekontaminace „Savem“ s časy máčení 5 a 60 sekund a UV 

zářením v časech 5, 10 a 30 minut. 
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Čtvrtým cílem bylo otestovat různé dekontaminační techniky na různé bakteriální 

kmeny. Pro náš experiment byl testován bakteriální kmen Escherichia coli CCM 3954, 

který je v odborných kruzích velmi dobře probádán, viz. kapitola 3.2.2.  

 

Pátým cílem práce bylo provést charakterizaci materiálu po provedené 

dekontaminaci, zjistit míru destrukce materiálu a zhodnotit účinnost dekontaminace. 

Míru destrukce materiálu jsme posuzovali vyhodnocením dat z analýzy obrazu SEM 

snímků. Získaná data parametrů vláken jsme podrobili statistické analýze a porovnávali 

parametry vstupního materiálu nanovláken (bez dekontaminace) s parametry 

dekontaminovaných nanovláken. Hypotézy u všech testů – průměr, pórovitost 

a textura – neprokázaly, že mezi scaffoldy bez dekontaminace a scaffoldy po různých 

dekontaminačních metodách by se shodovaly střední hodnoty sledovaných parametrů. 

 

Šestým cílem bylo posoudit (ne)shody dosažených výsledků s odbornou literaturou. 

Tento cíl, jakožto i třetí výzkumní otázka, je probrána v kapitole 4.  

 

Prvním výzkumným předpokladem bylo, že jednotlivé metody dekontaminace 

budou vykazovat různé účinnosti v závislosti na jejich vlastnostech. Z nárůstů bakterií na 

scaffoldech je patrné, že předpoklad se potvrdil – nárůsty byly u metod různé.  

 

Druhým výzkumným předpokladem byla otázka, zda se dosáhlo účinné sterilizace 

nanovlákenného materiálu bez poškození struktury materiálu. Některé metody dosáhly 

nulového nárůstu bakterií, pak byly dané metody uznány jako sterilní (v kontextu této 

práce). Na základě statistického testu (t-testu) bylo vyhodnoceno, že mezi materiály po 

dekontaminaci a originálními scaffoldy se nepotvrdil předpoklad, že by střední hodnoty 

sledovaných parametrů byly shodné. K posouzení, které konkrétní metody vykazovaly 

rozdíl, by bylo za potřebí více dat (pak by byl možné využít např. dvou-výběrový t-test).  

 

Třetí výzkumná otázka se vázala s porovnáním výsledků s odbornými články, 

stejně jako šestý cíl je rozebrána v kapitole 4.   
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4 Diskuze 

V průběhu této diplomové práce nebyl dohledán článek o dekontaminaci scaffoldu 

typu PVB. Případná absence článku na toto téma je pochopitelná, jelikož PVB je brán 

jako jednorázový materiál. PVB nanovlákenné vrstvy jsou součástí např. jednorázových 

chirurgických roušek, které jsou při aktuální pandemii COVID-19 využívané i při denních 

činnostech, což na našem území nebylo zvykem. Jakožto jednorázový výrobek se bohužel 

stal součástí ulic měst a přírody jako odpad. Plasty se rozkládají minimálně desítky let a 

je s nimi spojena problematika mikroplastů, která negativně ovlivňuje i lidské zdraví. 

Pokud by se takovýto jednorázový materiál efektivně sterilizoval, např. UV zářením, jež 

v našich experimentech pro PVB bylo vhodné, mohlo by se pro něj naleznout nové 

využití, a tak se snížili ekonomické, ekologické a do důsledku i zdravotní náklady spojené 

s touto ochranou. Materiál se již nemusí hodit jako filtr, ale bylo by možné jej využít  

např. jako sorpční materiál (vysoká míra sorpce na nanovlákenné materiály je popisována 

třeba studií Yuan (2011), kdy navíc při druhotném použití není často zapotřebí zachovat  

nano-rozměr vláken). Sorpční vlastnosti nanomateriálů mohou být využity při 

dekontaminaci prostředí a nabízí se třeba uplatnění při ekologických haváriích (Yuan 

2011). Po testech cytotoxicity a dermatologických testech by pak mohl být 

vysterilizovaný materiál využit jako např. hygienický absorpční materiál (pleny, rohože).   

 

Z experimentů Horáková a spol. (2020) se pro dekontaminaci PCL ukazuje výhodně 

radiační sterilizace (zlepšuje interakci s fibroblasty) a sterilizace etylenoxidem (snížení 

buněčné proliferace bez cytotoxického účinku). Jako nevhodná se ukázala metoda 

sterilizace plazmatem za použití peroxidu vodíku, jelikož změnila morfologii vláknitých 

vrstev (Horákova et al. 2020). Sterilizace etylenoxidem pro nanovlákenné struktury 

kolagenu využívané pro tkáňové inženýrství se jeví dle Monaco a spol. (2017) také jako 

nejvhodnější metoda, oproti zkoušenému elektronovému paprsku a suchému teplu. Tyto 

metody se v experimentu nezhodnocovaly, jelikož nejsou běžně dostupné pro laickou 

veřejnost. 

 

Dekontaminace chlornanem sodným se využívá také při dekontaminaci odpadních 

vod. Nadužívání této chemikálie na bázi chlóru může vést k problémům s vedlejšími 

produkty. Naopak nesprávně zvolená nízká koncentrace může vést k potenciálními 
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sekundárnímu šíření infekce (Zhang et al. 2020). V našem experimentu bylo na snímcích 

SEM u nanovláken PVB možné pozorovat zformované inkrusty chlornanu sodného 

(Příloha 3). Vzhledem k absenci nárůstu kolonií na našich vzorcích soudíme, že expoziční 

časy byly dostatečné, stejně tak i koncentrace.  

 

 

UV záření představuje vhodný způsob sterilizace nanomateriálů. Tort et al. (2020) 

uvádí, že expozice UV zářením pro nanovlákenné vrstvy po dobu 1-2 hodiny nezpůsobuje 

významné změny ve vlastnostech materiálu. V našich experimentech se UV záření 

osvědčilo i pro kratší časy (pro oba zkoumané scaffoldy již od 10 minut) s tím, že 

struktura materiálu byla dle SEM analýzy obrazu poškozena. Z analýz vyplynulo, že takto 

dekontaminovaná vlákna měla větší průměry, menší pórovitost a větší texturu 

(odpovídající více poškozeným vláknům). Parametry z konfokální mikroskopie pro 

sledované materiály byly po dekontaminaci UV zářením podobné původním scaffoldů. 

V nedávných studiích se dekontaminace mikrovlnným zářením ukázala jako 

úspěšná metoda usmrcování Gram pozitivních i Gram negativních bakterií již po 

2 minutách, a to při mikrovlnném záření o 900 W a 2450 MHz (Bargh et al. 2020).  

Na začátku pandemie COVID-19 se nejen zdravotníci potýkali s nedostatkem 

ochranných prostředků, a tak se hledali dostupné alternativy. S jednou takovou přišli 

vědci z VŠCHT, kteří zveřejnili návod (viz. Příloha 4), jak sterilizovat jednorázový 

respirátor FFP3 za pomoci mikrovlnné trouby. V mikrovlnné troubě vzniklá vodní pára 

efektivně sterilizuje respirátor a ani po pěti sterilizačních cyklech nedochází 

k významnému ovlivnění struktury (Kříž 2020). Mikrovlny se v našich experimentech 

jako sterilizační metoda příliš neosvědčily. Důvodem selhání může být krátký expoziční 

čas, protože např. Rutala (2019) doporučuje volit čas od 60 sekund. To ovšem s našimi 

vzorky nebylo možné uskutečnit (vzhledem k jejich velikostem). Zvolené maximální 

časy (30 sekund pro 360 wattů a 15 sekund pro 800 wattů) v našem experimentu byly 

navrženy po prvotních zkouškách materiálu v mikrovlnné troubě: byl proveden 

experimentálně testem, při němž se doba expozice prodlužovala, dokud nebyla patrná 

degradace materiálu pouhým okem (spečení vláken, změna struktury, scaffold byl křehčí 

apod); od této časové hranice se expozice zkracovala a hledal se čas, kdy k této 
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skutečnosti (degradace viditelná pouhým okem) ještě nenastalo a vznikl tak maximální 

expoziční čas pro příslušný výkon.  

S další pomocí v době pandemie COVID-19 přišli také vědci z Přírodovědecké 

fakulty MU a to v podobě nanovlákenných filtrů do šitých bavlněných roušek od 

dobrovolníků. Ačkoliv filtr by měl být jednorázový, výrobci též doporučují postup 

namočení filtru v 70 % etanolu s příměsí 3 % koncertovaného peroxidu a po vysušení jej 

znovu použít (Vašina et al. 2020). V studii Elashnikov et al. (2019) dekontaminovali 

butylacetát celulózy (CAB) 70 % etanolem a tento způsob se ukázal vzhledem k adhezi, 

růstu a proliferaci buněk SH-SY5Y (buněčná linie pro výzkum) jako výhodnější než 

dekontaminace UV zářením. Dekontaminace etanolem v našem případě neměla smysl 

z důvodu, že pro polymery PVB i PCL byl zvolen jako rozpouštědlo. 

 

Studie Yoo a spol. (2020) zkoumající vliv netermického atmosférického tlakového 

plazmatického paprsku na bázi dusíku na dentální biofilm ukázala, že se na površích 

ošetřenými plazmatem snížil počet bakterií. Dále tato studie předkládá hodnocení 

biofilmu po dekontaminaci plazmatem, kde na SEM snímcích je patrný poškozený 

biofilm (nejvíce při expozici 60 sekund).  Plazma má vliv na vlastnosti povrchu, snižuje 

případnou adhezi bakterií, proto může být baktericidní. Test cytotoxicity v této studii 

prokázal, že mezi ošetřenými a kontrolními vzorky nebyl významný rozdíl – obě skupiny 

prakticky nebyly cytotoxické (Yoo et al. 2020). Netkaná vláken polyethylentereftalátu, 

která byla navrhnuta jako scaffold podle mechanických vlastností tepny, byla 

sterilizována mimo etylenoxidu i nízkoteplotním plazmatem. Nezávisle na postupu 

sterilizace, u myší po implantaci těchto štěpů proběhla zánětlivá reakce (Dimitrievska et 

al. 2011). V našich experimentech se atmosférické plazma pro potřeby sterilizace sice 

neosvědčilo, nicméně s delším expozičním časem je zde klesající tendence nárůstu 

bakterií. Je proto možné, že zvolené expoziční časy nebyly dostatečné a delší časy by 

zajistily sterilitu materiálu. Navíc se vzorky během dekontaminace vysušovaly a následně 

měly tendenci se odlepovat od sterilní skleněné misky, i to mohlo být důvodem neúspěchu 

sterilizace.  
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5 Návrh doporučení pro praxi 

Při dekontaminaci nanovláken je třeba brát v úvahu několik kritérií. Prvním je cílená 

aplikace nanovláken Je potřeba znát, co od scaffoldu očekáváme – chceme, aby byl pouze 

sterilní? Chceme, aby byl nejen sterilní, ale zároveň si zachoval i svou netoxicitu? Tyto a 

další otázky by měli být zodpovězeny před hledáním vhodné metody sterilizace. Dále je 

třeba znát vlastnosti zvoleného nanovlákna a povahu jeho aplikace. Jen tak lze nalézt 

dekontaminační postup tak, aby byla zachována jeho struktura, popř.  funkčnost. 

Polehčující je i okolnost, pokud je znám agens, který nás v cílené aplikaci sužuje. 

Při dekontaminaci prostředkem „Savo“ by bylo vhodné otestovat na nanovlákna 

různá ředění zvoleného prostředku. Pak by bylo možné najít účinné koncentrace, které by 

zároveň nepoškodily nanovlákna, popř. snížily množství reziduí. Rezidua chlornanu 

sodného by bylo možné odstranit např. proplachem sterilní destilovanou vodou. 

Dekontaminace UV zářením byla až na jeden případ (PVB s expozičním časem 

5 minut) úspěšná. UV záření se v aplikaci na nanovlákna jeví jako vhodná metoda 

dekontaminace. Nejenom, že s výjimkou jednoho vzorku (v minimálním čase) proběhla 

UV sterilizace úspěšně, ale navíc také dosáhla dobrých výsledků při hodnocení míry 

destrukce materiálu (struktura byla poškozena minimálně).  

Zajímavé výsledky přinesla dekontaminace mikrovlnami. Tato metoda měla ve dvou 

případech o něco málo větší nárůst, než měl vzorek bez dekontaminace. Mikrovlny mohly 

pravděpodobně aktivovat bakterie vlivem termálního účinku, který mohl zkrátit lag fázi 

růstu a bakterie se rychleji dostali do exponenciální fáze růstu, a proto i množství bakterií 

bylo vyšší než v kontrolním vzorku. 

Plazma je netoxické a ekologické. V této práci bylo využito atmosférické plazma, 

její další výzkum v oblasti medicíny má jistě potenciál. Zlepšení v našem experimentu je 

možné např. za použití robotického ramene, s cílem zachování konstantní výšky a 

rychlosti pohybu nad vzorkem, včetně možného naprogramování pauz (proti přehřátí 

plazmatu). Také by bylo vhodné zabezpečit lepší fixaci vzorku (některé vzorky rychle 

vysychaly a docházelo k jejich přemisťování), a to např. jeho umístěním do nevodivé 

komory.  
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Námětů pro další experimenty v duchu této práce je hned několik. Nanovlákenných 

struktur existuje nejen na trhu celá řada, liší se složením i způsobem přípravy (rychlost 

tažení, druh použitého rozpouštědla atd.). Zvolené parametry dále implikují vlastnosti 

výsledné matrice, a tak může být ovlivněna jejich propustnost, smáčivost apod., což má 

dále vliv na jejich případnou biokompatibilitu, buněčnou adhezi, proliferaci, aj. Z tohoto 

důvodu i dekontaminace jinak připravených nanovláken může vykazovat rozdílné 

výsledky. Nejinak i postupy dekontaminace jsou rozličné; jejich metodika provedení 

(postup, dávka, čas expozice) mají vliv na účinnost daného postupu. Dále můžeme 

způsoby dekontaminace kombinovat a hledat tak efektivní souhru metod pro danou 

aplikaci, která bude třeba účinnější, citlivější a výhodnější než jednotlivé metody 

samotné. V neposlední řadě vyzývá k bádání široká škála mikroorganismů. Nejen jejich 

rozličné velikosti a tvary jsou v kombinaci s nanostrukturami výzvou pro sterilizační 

techniky. Navíc jejich rezistence k postupům dekontaminace nadále vzrůstá a jejich 

případné přežití dekontaminace s předáváním prožité zkušenosti další generaci, jim 

z hlediska rychlosti jejich rozmnožování dává jistý náskok.  
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6 Závěr 

Diplomová práce „Aplikace dekontaminačních technik na nanovlákenné struktury“ 

představila možné techniky, jak dekontaminovat nanovlákna polyvinylbutyralu (PVB) 

a polykaprolaktonu (PCL) připravená metodou elektrospinning. Pro tyto struktury byly 

navrženy čtyři dekontaminační metody – dezinfekčním roztokem chlornanu sodného 

(„Savo“), UV zářením, mikrovlnami (výkon mikrovlnné trouby 360 a 800 wattů) 

a atmosférickým plazmatem. Po dekontaminaci se hodnotila úspěšnost sterilizace, a to za 

využití moderních postupů analýzy obrazu, které přinesly data o nárůstu bakterií. Dále se 

hodnotil vliv dekontaminační techniky na materiál za pomoci metod skenovací 

elektronové mikroskopie a konfokální mikroskopie. Bylo statisticky ověřeno, že mezi 

původními scaffoldy a scaffoldy po provedení dekontaminačních technik byl na hladině 

významnosti 5 % prokázán rozdíl mezi středními hodnotami sledovaných parametrů 

(průměr vláken, pórovitost a textura).  

 

 U scaffoldů PVB proběhla dekontaminace úspěšně u metod dekontaminace 

„Savem“ (expoziční časy 5 a 60 sekund) a UV zářením (expoziční časy 10 a 30 minut). 

Podle zvolené metodiky bylo možné tyto metody prohlásit za efektivní. Jako nevhodně 

zvolené se pak ukázaly dekontaminace metodami za pomoci mikrovlnné trouby –  ani 

jeden z dvou zvolených výkonů nebyl ve sterilizaci účinný. Stejně tak dopadla 

dekontaminace atmosférickým plazmatem, nehledě na expoziční čas. 

 

Scaffoldy PCL byly úspěšně sterilizovány chemickou dekontaminací „Savem“ 

(expoziční časy 5 a 60 sekund) a UV zářením (expoziční časy 5, 10 a 30 minut). Podobně 

jako u nanovláken PVB se dekontaminace za užití mikrovlnné trouby ani atmosférického 

plazmatu neosvědčily. 

 

Dekontaminační metody jsou důležitou součástí zdravotnického sektoru, ať již 

v podobě preventivní (jako je omývání, dezinfikování a sterilizování ploch), tak následné 

v podobě opětovné sterilizace nástrojů, dekontaminace odpadu aj. Nemocnice 

a poskytovatelé zdravotní péče musí dbát o ochranu pacientů i pracovníků před 

infekcemi. Prvotním důvodem je především bezpečnost spojená s nemocniční péčí 

a předcházení nozokomiálním nákazám. Sekundárním důvodem jsou náklady spojené 
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s řešením případné infekce, prevence je i ekonomicky výhodnější. Palčivým problémem 

v tomto sektoru je pak rezistence mikroorganismů k jejich hubení. Proto nalezení 

účinného postupu neznamená vyřešení problému jednou pro vždy. Naopak pochopení 

a poučení se z postupu dekontaminace a resistence daného mikroorganismu v takovém 

prostředí je klíčem k nalezení postupu nového, dokonalejšího. Vyvstává otázka, zda 

výhra jedné takové bitvy vlastně není začátkem bitvy nové – v této válce člověka 

a mikroorganismů, snažících se podmanit si svého hostitele. Domnívám se, že správným 

dodržováním ověřených postupů (ať již to je dezinfekce nebo sterilizace, ale i užívání 

antibiotik či antivirotik) můžeme eliminovat „zbraně“ mikroorganismů, jak mohou najít 

skulinu v našich opatřeních.  

 

Nanovlákna nadále představují významný prostředek k naleznutí nových postupů při 

řešení problémů lidstva, a to nejen na poli medicíny. Charakter těchto struktur zlepšuje 

vlastnosti stávajících výrobků nebo pomáhá vzniku nových. V případě aplikace 

nanovláken přicházejících do kontaktu s pacientem je potřeba mít na mysli sterilizaci, 

která bere ohledy i na materiál. Nicméně s rozmachem nanovlákenných struktur přichází 

také odpovědnost, jak s těmito materiály nakládat po jejich využití. Jednou z možností je 

znovu-užívání nebo nalezení způsobu, jak použitým matricím vdechnout opět život. Na 

rozdíl od prosté likvidace je a bude pro naši společnost takovéto smýšlení výzvou, avšak 

jen tak můžeme předcházet dalším problémům spojených s touto technologií. Adekvátní 

způsob sterilizace pak zajistí bezpečnost pro nově nalezené metody či opakované 

používání výrobku. 
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Přílohy 

Příloha 1 Tabulka četností velikostí nanovláken PVB (Zdroj: autor) 

  

Bez dekontaminace SAVO UV MW1 MW2 Plazma 30 s Plazma 60 s Plazma 120 s

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 95 60 141 141 149 176 118 345

50 250 219 473 402 454 624 374 1069

70 229 186 426 344 429 454 416 904

90 237 243 481 479 411 474 487 909

110 314 403 858 766 676 793 802 1378

130 351 312 537 694 558 562 542 920

150 571 366 694 1052 996 722 752 1177

170 756 514 724 1199 1008 820 800 1192

190 781 507 727 1270 994 988 897 1216

210 754 381 666 1012 842 1187 957 1091

230 682 313 528 726 743 972 605 857

240 965 317 704 1084 899 872 701 826

260 994 368 758 890 555 731 613 895

280 978 390 848 811 536 434 525 635

300 684 320 782 547 499 367 423 563

320 562 290 826 413 458 296 421 536

340 546 284 825 462 360 259 468 518

360 698 241 842 306 212 319 481 392

380 446 206 677 276 219 362 441 281

400 363 220 489 187 129 231 304 256

420 334 190 568 187 134 187 253 290

440 236 152 413 88 119 134 149 211

460 223 181 280 72 84 139 117 114

480 169 199 278 78 74 135 106 89

490 141 211 240 54 59 147 107 88

510 131 236 227 30 77 158 126 70

530 100 176 193 18 58 67 91 29

550 93 159 147 7 63 64 60 30

570 105 168 96 11 56 42 63 35

590 87 174 116 4 19 18 27 7

610 78 168 89 3 20 33 16 23

630 76 109 65 0 23 21 25 8

650 64 109 47 1 10 15 19 10

670 73 111 34 1 5 23 19 2

690 67 84 32 0 4 12 11 2

710 144 92 30 1 4 13 10 1

730 137 77 16 1 1 5 6 0

740 151 91 21 1 0 7 19 0

760 185 88 24 0 0 7 17 0

780 160 71 11 1 0 8 17 0

800 133 91 9 1 0 4 14 0

820 106 90 11 0 0 0 5 0

840 178 92 12 1 0 0 2 0

860 72 41 13 1 0 0 0 0

880 31 20 11 1 0 0 0 0

900 31 27 17 0 0 0 0 0

920 31 12 20 1 0 0 0 0

940 31 17 14 1 0 0 0 0

960 31 31 29 1 0 0 0 0

Četnost 
Velikost vláken [nm]
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Příloha 2 Tabulka četností velikostí nanovláken PCL (Zdroj: autor) 

 

  

Bez dekontaminace SAVO UV MW1 MW2 Plazma 30 s Plazma 60 s Plazma 120 s

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 146 59 107 36 165 72 27 22

50 463 231 330 84 675 205 92 47

70 410 235 232 63 559 176 85 36

90 462 198 287 66 580 266 98 41

110 759 468 364 108 705 488 163 69

130 589 322 301 65 455 363 107 44

150 880 419 413 99 504 425 164 67

170 956 408 412 103 395 438 167 62

190 1037 394 415 83 385 496 159 63

210 999 282 362 80 347 392 150 51

230 761 223 262 93 262 389 156 55

240 889 216 353 150 383 439 229 115

260 697 240 360 105 389 410 226 106

280 576 209 322 103 416 349 254 60

300 459 215 273 103 353 255 182 68

320 397 229 306 115 392 285 167 85

340 387 214 249 100 408 245 203 110

360 329 152 272 95 273 248 207 125

380 324 178 305 130 307 225 215 125

400 212 195 226 170 252 192 223 161

420 190 204 239 143 346 279 213 215

440 122 157 145 146 266 224 164 201

460 103 103 219 165 204 184 214 141

480 98 122 234 232 233 176 189 107

490 91 112 160 283 254 179 219 88

510 97 127 213 273 214 149 297 97

530 58 142 319 211 147 114 166 77

550 48 119 241 195 129 116 189 105

570 43 133 195 163 118 147 254 190

590 17 105 139 158 114 173 241 175

610 18 142 199 218 111 215 174 283

630 17 125 148 180 119 137 117 348

650 11 120 172 196 125 153 113 298

670 12 72 162 129 123 41 101 188

690 6 62 149 105 108 13 118 113

710 7 79 159 148 102 15 159 67

730 3 45 162 125 102 7 87 44

740 6 61 178 232 135 6 107 48

760 6 67 118 120 93 8 65 46

780 6 67 118 108 64 9 41 30

800 4 53 119 107 85 6 51 43

820 1 47 117 86 82 0 45 63

840 0 47 143 109 76 0 53 52

860 0 41 123 116 88 0 53 57

880 0 32 79 88 78 0 42 41

900 0 29 70 65 78 0 36 31

920 0 38 71 96 66 0 35 22

940 0 41 43 150 75 0 27 17

960 0 25 44 119 78 0 29 11

Velikost vláken [nm]
Četnost 
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Příloha 3 Snímek ze SEM scaffoldu PVB po dekontaminaci „Savem“ – žlutě jsou 

označeny vybrané inkrusty chlornanu sodného – zvětšeno 25 000 × (Zdroj: autor) 
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Příloha 4 Postup sterilizace jednorázového FFP3 respirátoru za pomoci mikrovlnné 

trouby (Zdroj: VŠCHT) 

 


