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1  ÚVOD 

Tato práce se zabývá výzkumem biosenzoru s možností analýzy bakteriálních 

buněk v malých koncentracích. Buňky jsou analyzovány využitím NIR 

spektroskopie. Jak z rozboru současného stavu problematiky vyplývá, NIR 

spektroskopie se těší soustavnému nárůstu aplikací v oblasti mikrobiologie, a to 

zejména v úlohách identifikace bakteriálních kmenů. Tyto aplikace se nachází ve 

fázi pokusů o interpretaci a porozumění spekter bakterií. Ale už nyní je jasné, že 

využití NIR spektroskopie je logické vyústění snah o rychlou analýzu buněk 

v malých koncentracích pomocí molekulárně vibračních technik. Potenciál 

molekulárně vibračních metod byl dostatečně prokázán pomocí spektroskopie 

střední infračervené oblasti. MIR spektrum bakterií je v současné době poměrně 

dobře prozkoumáno a čemž svědčí řada vědeckých publikací i dedikovaných 

přístrojů pro identifikaci buněk pomocí MIR spekter. Nevýhodou zůstává 

komplikovaná příprava vzorku a omezený výběr materiálů vhodných pro MIR. 

Naproti tomu NIR spektrum bakterie doposud není jednoznačně určené, a i když se 

o interpretaci jednotlivých spektrálních částí pokouší řada vědeckých týmů, obecně 

uznávaná interpretace chybí. V této práci jsou za pomoci 4 spektroskopických 

experimentů (v NIR regionu) identifikovány spektrální oblasti důležité zejména pro 

identifikaci bakteriálních kmenů. Úloha identifikace bakteriálních kmenů často (v 

mikrobiologické, biochemické i medicínské praxi) vyžaduje možnost vyhodnocovat 

spektrum v nízkých koncentracích. Z tohoto důvodu byl navržen senzor založený na 

optovláknové optice a kavitním zesílení, který je schopen změřit NIR spektrum ve 

vybraných spektrální regionech z malého počtu buněk. Spojením techniky 

evanescentního snímání s NIR spektroskopií vede k odemčení potenciálu této 

analytické metody v mikrobiologii.  

Uvedený návrh může posloužit k výrobě senzoru, který dokáže identifikovat 

(nebo jinak klasifikovat  – růstový cyklus, stav buňky…) bakteriální kmen na 

základě 105 buněk adherovaných na povrchu senzoru. Tato citlivost je zásadní pro 

určování kmenů v medicínské mikrobiologii i medicíně.  
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2  TEORETICKÝ ROZBOR 

 

Pro úspěšný návrh biosenzoru je nutné uvést teoretické základy spektroskopie i 

optovláknových biosenzorů.  

 

2.1 SPEKTROSKOPIE BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI 

V MIKROBIOLOGII 

 

IR spektra komplexních vzorů obsahují mnoho širokých a překrývajících se 

peaků. Níže jsou uvedeny některé metody pro nalezení a interpretaci těchto peaků.  

 

2.1.1 Prokládání křivkou 

 

Jednou z možností, jak dekomponovat spektrum je prokládání křivkou. 

Analyzované spektrum je pomocí matematické aproximace dekomponováno na 

jednotlivé peaky. Peaky jsou obvykle charakterizovány tzv. Voightovou funkcí. 

Cílem metody je minimalizovat rozdíl mezi prokládaným spektrem a spektrem, 

které vzniklo superpozicí modelovaných peaků – viz vztah 1. 

 

. (1) 

 

 

Parametry peaku: 

- Pozice („w0“) – vlnová délka (nebo vlnočet) středu peaku, která odpovídá 

vibrační frekvenci izolované molekuly. 

- Amplituda („A“) – výška peaku obvykle udávaná absorbancí, která 

odpovídá koncentraci vzorku a absorpčnímu koeficientu (absorpci vazby). 

- Šířka („ “) –  šířku peaku ovlivňují dynamické procesy ve vzorku a 

efektivní doba relaxace molekul – viz [1]. 

- Parametr náležitosti do Gaussova, resp. Lorentzova rozložení („β“) 

 

Estimace parametrů („A“, „w0“, „ “, „β“) probíhá zpravidla iterační optimalizační 

metodou založenou na metodě nejmenších čtverců. Jedna ze široce akceptovaných 

metod je Levemberg-Marquardova metoda  [1]. Příklad proloženého spektra 

bílkovin je na obr. 1. Prokládání spekter křivkou bylo cílem praktické části této 

práce – viz kap. 4.3. 
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Obrázek 1 – NIR spektrum proteinu (oranžová) a dekomponované peaky [1].  

 

2.1.2 2D korelační spektroskopie  

Dvoudimenzionální korelační spektroskopie je široce používaný nástroj pro 

analýzu spekter, která jsou měřena pod vlivem externí měnící se veličiny [2].  

Synchronní 2D korelační spektrum 

Tento typ spektra reprezentuje vzájemnou korelaci intenzit (absorbancí) mezi 

všemi dvojicemi vlnových délek („w1“, „w2“). Předpis ukazuje vztah 2. Spektra 

získaná změnou externí veličiny jsou označena „x1…n“ a „Â“ označuje dynamické 

spektrum (spektrum po odečtu průměrného spektra). 

 

  . (2) 

 

Pokud je hodnota kovariance velká, dvojice vlnových délek je navzájem závislá.  

Asynchronní 2D korelační spektrum 

Tento typ spektra reprezentuje korelaci sekvencí variací mezi dvojicemi vlnových 

délek („w1“, „w2“). Předpis je dán vztahem 3. Rovnice v podstatě vyjadřuje, jak jsou 

spektrální variace na daných vlnových délkách rozdílné vlivem pertrubované 

veličiny. 

 

 , (3) 

 

kde „Nik“ vyjadřuje prvek v Hilbert-Nodově matici N. 
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Obrázek 2 – 2D synchronní (a) a asynchronní (b) konturní mapa IR spekter proteinu s pertrubací 

teploty [2]. 

 

2.2 NIR OBRAZ BAKTERIÁLNÍ BUŇKY 

Po chemické stránce tvoří bakterie jednu z nejkomplexnějších tříd buněk. 

Z chemického hlediska bakteriální buňka obsahuje tyto molekuly (většinou ve formě 

polymerů)[3]: 

 
Tabulka 1 – Chemické složení bakterií. 

Procentuální 
zastoupení 

Molekuly 

70% Voda 

15% Proteiny 

6% RNA 

2% Fosfolipidy 

2% Polysacharidy 

1% DNA 

4% Ostatní molekuly 

 

Proteiny jsou nejčastější strukturou vyskytující se v buňce. V IR spektru 

proteinů absorbují především peptidové řetězce (CH3), N-H valenční módy 

v amidové skupině A a B, a C=O vazba v amidové skupině I.  

Fosfolipidy jsou hlavní složkou cytoplazmatické membrány. Silnou absorpci 

fosfolipidů lze naměřit především v případě CH2,CH3 a NH3 symetrických a 

antisymetrických valenčních a deformačních vibrací. 

Další struktury bakteriální membrány se liší podle tzv. gramova barvení. 

Především paralelní polysacharidové řetězce N-acetylglukosaminu and N-

acetylmuramové kyseliny je možné zachytit v IR spektru (C-H,C=O).  
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2.3 MODELOVÁNÍ EVANESCENTNÍHO MULTIMÓDOVÉHO 

OPTOVLÁKNOVÉHO SENZORU 

 

Pro návrh optovláknového senzoru je nutné stanovit model šíření světla. Jeden 

z nejkomplexnějších modelů evanescentního multimódového optovláknového 

senzoru stanovil A. Messica a kol.[4].  

 

Základní rovnice modelu 

 

 , (4) 

 

• P(L,a) – Výkonová transmitance vlákna o délce „L“ a poloměru „a“. 

• I(r,γ,θ,ϕ) – Intenzitní distribuční funkce na čele vlákna. 

• T(r,γ,θ,ϕ) – Obecná transmisní funkce počítaná s Fresnelových rovnic, 

absorpcí, TIR atd. – viz níže. 

 
Obrázek 3 – Vysvětlení proměnných vystupující v rovnici 4. (a) Rovina šíření paprsku definovaná úhly  

a θ. (b) Boční pohled na rovinu šíření paprsku. (c) Vícenásobné Fresnelovi odrazy ve vlákně [4]. 

 

Transmisní funkce byla definována pomocí analýzy jevů uvnitř vlákna a byla 

stanovena takto: 

 

 

 , (5) 
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Kde „Tps“ značí funkci pro výpočet Fresnelových odrazů na čele vlákna, „e-αL“ 

intrinsickou absorpci, „Ratr“ evanescentní absorpci a M(θ,γ) funkci odrazů na 

koncích vlákna.  

Na obrázku 4 je graf závislosti přenosu senzoru vypočítaného podle rovnice 4. 

Přenos je konstantní, po překročení numerické apertury vlákna klesá. V grafu jsou 

průběhy pro různé hodnoty absorpčního koeficientu vzorku. Je vidět, že největší 

citlivost na změnu absorpčního koeficientu vzorku je těsně po překročení 

akceptačního úhlu optického vlákna. S vzrůstajícím úhlem citlivost stoupá, protože 

větší část světelného výkonu je vedena mimosovými paprsky, které jsou citlivější na 

změny abs. koef. vzorku. 

 

 
Obrázek 4 – Přenos senzoru pro různé úhly osvitu. Absorpční koeficient vzorku: 1 (červená), 10 

(modrá). Vlnová délka: 980 nm, Délka: 10 cm, Průměr: 105 μm, Index lomu vzorku: 1.33. 

 

2.4 INTENZITNĚ ZALOŽENÁ KAVITNĚ ZESÍLENÁ SPEKTROSKOPIE 

(CEAS) 

 

Jedním ze způsobů, jak absorpci vzorku zesílit, spočívá v mnohonásobné 

interakci světla se vzorkem – tato velmi citlivá technika detekce se nazývá kavitně 

zesílená spektroskopie [5].  

 
Obrázek 5 – Principiální schéma CEAS. Vstupní světlo I0 je uvězněno mezi zrcadly o odrazivosti R. 

Výstupní intenzita In je pak funkcí absorpce kavity a zrcadel. 
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Na obrázku je znázorněn širokospektrálního světla s výstupní intenzitou „Iin“. 

Světlo je uvězněno mezi zrcadly s odrazivostí „R“. Pokud je mezi zrcadly vložen 

vzorek s absorpcí „L“, je možní psát vztah pro výpočet výstupní intenzity 

v ustálením stavu kavity: 

 

 . (6) 

 

 
Obrázek 6 – Porovnání citlivost transmisní spektroskopie a kavitních metod. Je vidět, že CEAS je 

extrémně citlivá pro měřeních málo absorbujících vzorků s nízkým extinčním koeficientem. Podmínky 

měření: R = 0,99, d = 1 mm, délka kavity = 1 m, modulační frekvence = 1 °MHz.  

 

3  CÍLE PRÁCE 

Z rozboru současného stavu problematiky je zřejmé, že NIR spektroskopie má pro 

použití v mikrobiologii velký potenciál vzhledem ke své jednoduchosti, větší 

penetrační hloubce světla a přímočaré přípravě vzorků. Nevýhodou zůstává nízká 

interpretovatelnost NIR spekter bakterií a nízká citlivost (detekce overtonů a 

kombinovaných vibrací).  

Cílem této práce je interpretovat NIR spektrum bakterie, najít nejdůležitější peaky 

a spektrální regiony podstatné pro analýzu bakteriálních buněk s akcentem na 

identifikaci bakteriálních kmenů.  

Dalším cílem této práce je výzkum technik pro zmírnění nevýhody nízké citlivosti 

a možnosti analyzovat a identifikovat bakteriální kmeny v menším množství (105 

buněk). Toto je důležité pro včasné odhalení bakteriálních infekcí. K dosažení 

tohoto cíle bude navržen biosenzor s možností NIR spektroskopie. 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ, INTERPRETACE A 

KLASIFIKACE NIR SPEKTER BAKTERIÍ 

 

4.1 TESTOVÁNÍ KLASIFIKAČNÍCH MODELŮ PRO IDENTIFIKACI 

NIR SPEKTER BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ 

 

4.1.1 Úvod 

 

Tento experiment se zabývá porovnáním některých základních klasifikačních 

modelů pro rozlišení bakteriálních kmenů na základě jejich NIR spekter.  

 

4.1.2 Materiály a metodika 

 

Bylo měřeno spektrum bakteriální suspense těchto kmenů (transmisní metoda, 

suspense v kyvetě 0,2mm): 

• Lactobacillus acidophillus  

• Staphylococcus epidermidis  

• Enterococcus durans  

• Escherichia coli  

 

4.1.3 Výsledky a závěr 

 

Pro klasifikaci spekter byl použit model PLS-DA, tento model lze implementovat 

ve 3 modifikacích (tzv. „dummy“ kódování, s kódováním příslušnosti, model podle 

M.Barkera a W.Rayense [6]). 

Výsledky klasifikace jsou shrnuty v obr. 7. Nejvyšší úspěšnost klasifikace dosáhl 

model „Optimalizovaný PLS2-DA podle M.Barkera a W.Rayense [6]“ při použití 6 

latentních komponent. Jak je vidět, i přes malé množství naměřených dat lze spektra 

úspěšně klasifikovat za předpokladu správného výběru klasifikačního modelu. 

Výsledky byly prezentovány na konferenci PIERS 2013[7].  

 



 12 

 
Obrázek 7 – Predikční přesnost modelů. Nejsvětlejší je výsledek modelu PLS2-DA s kódováním 

příslušnosti, tmavší (uprostřed) jsou výsledky PLS-DA s „dummy“ kódováním, a nejtmavší 

Optimalizovaný PLS2-DA podle M.Barkera a W.Rayense [6]. 

 

4.2 POROVNÁNÍ PŘESNOSTI VYBRANÝCH KLASIFIKAČNÍCH 

MODELŮ KALIBROVANÝCH NA HYDRATOVANÝCH A 

DEHYDRATOVANÝCH BAKTERIÁLNÍCH VZORCÍCH 

 

4.2.1 Úvod 

 

Tento experiment se zaměřuje především na studium vlivu přípravy bakteriálních 

vzorků na klasifikační sílu modelů klasifikátorů NIR spekter.  

 

4.2.2 Materiály a metodika 

 

Bylo provedeno měření NIR spekter 90 bakteriálních suspensí. Následně byla 

porovnána klasifikační přesnost modelů kalibrovaných na NIR spektrech suspensí 

a na NIR spektrech dehydratovaných vzorků.  
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Obrázek 8 – Příprava dehydratovaných bakteriálních suspenzí [8]. 

 

4.2.3 Výsledky a závěr 

V NIR spektrech bakteriální suspenze jasně dominuje voda. Signály generované 

bakteriální biomasu jsou zakryté absorpcí vody i při vysokých koncentracích (109 

CFU/mL).  Ve spektrech dehydrovaných vzorků dominuje oblast 2300-2500 nm. 

Peaky v této oblasti jsou přisuzovány zejména lipidům a proteinům nacházející se 

v buněčné membráně a v těle buňky. Je zřejmé, že je nutné bakteriální vzorky před 

měřením dehydratovat. Jedině tak lze dosáhnout vysoké přesnosti klasifikačních 

modelů. Uvedené poznatky byly zveřejněny na konferenci IIPhDW 2014 a 

publikovány v časopise IAPGOŚ[9].  

 

 
Obrázek 9 – Spektra dehydratovaných bakteriálních suspenzí na filtru ze skelných vláken [8]. 
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4.3 PROKLÁDÁNÍ NIR SPEKTER BAKTERIÁLNÍCH BUNĚK 

KŘIVKOU 

 

4.3.1 Úvod 

 

Spektrální dekompozice provedená prokládáním křivkou zjednodušuje spektra a 

činí tak jednotlivé peaky lépe izolované a interpretovatelné.  

 

4.3.2 Materiály a metodika 

 

V tomto experimentu byly měřeny tyto kmeny (celkem 180 spekter): 

• Listeria ivanovii 

• Escherichia coli 

• Salmonella enterica 

Příprava vzorků byla shodná s předchozím experimentem – viz obr. 8. Protože 

dehydratovaná suspenze způsobuje masivní rozptyl světla, pro měření byla použita 

technika DRIFT s integrační sférou.  

Gaussova křivka pro prokládání spekter byla implementována podle následujícího 

vztahu. 

 

 . (7) 

 

Modifikací parametrů „a“, „w0“, „σ“ (amplituda, centrální vlnová délka, šířka) lze 

měnit tvar peaků. Tyto parametry postupují numerickou optimalizaci. Optimalizace 

je založena na minimalizaci kritéria definovaného ve vztahu níže. 

 

 

 . (8) 

 

V kriteriální funkci (8) vystupují tyto proměnné: 

• N – počet spektrálních derivací pro výpočet kritéria. 

• Cα – váhový koeficient dané derivace.  

• wmax, wmin – spektrální rozsah. 

• T(i), Tm(i) – absorpce i-té vlnové délky originálního a vytvořeného spektra. 

 

4.3.3 Výsledky a závěr 

 

Dominantní peaky spektra dehydratované suspense: 

• Karbohydráty – 1483nm, 1490 nm, 2100 nm. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Salmonella_enterica&action=edit&redlink=1
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• Proteiny – 2050-2060 nm, 1500-1530 nm. 

• Tuky – 2222 nm, 2070 nm, 1203nm. 

• Zbytková vlhkost – 1947 nm, 1450 nm. 

Klasifikace naměřených spekter byla provedena pomocí klasifikátoru PLS2-DA 

Obr. 10 ukazuje prostor PLS2-DA skóre, kde jsou vidět oddělené klastry patřící 

jednotlivým bakteriálním kmenům. Při použití 6 principiálních komponent, 

v průběhu validace bylo správně klasifikováno 93,3% případů.  

 

 
Obrázek 10 – PCA (horní) a PLS2-DA (spodní) prostor skóre NIR spekter bakterií [10]. 

 

Další standardní metodou interpretace spekter je analýza PLS2-DA váhového 

vektoru (viz vložený graf v obr. 11). Vysoké hodnoty váhového vektoru jsou 

především v regionu mezi 2000 a 2500 nm. N-acetylmuramová kyselina 

z peptidoglykanové vrstvy je zřejmě příčina vysokých hodnot váhového vektoru 

první komponenty, a to zejména v mezi 2200 a 2500 nm. To odpovídá 

předpokladům, protože první komponenta opravdu odděluje kmeny podle gramova 

barvení. 
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Obrázek 11 – Druhá derivace naměřených spekter s interpretací některých spektrálních oblastí. 

Vložený graf ukazuje váhový vektor PLS2-DA [10]. 

 

Pro inicializaci optimalizačního algoritmu prokládání křivkou byla použita 

ekvidistantní strategie. Optimalizační kritérium se počítalo z druhé a třetí spektrální 

derivace. Přesnost algoritmů vyjádřena jako průměrná odchylka mezi proloženým a 

originálním spektrem: 

• LMA: 3,25 % (rychlost: 21s - procesor Intel i7, 2GHz) 

• DE: 1,57 % (rychlost: 31 min - procesor Intel i7, 2GHz) 

Jak je vidět, DE je přesnější, ovšem za cenu řádově větší výpočetní náročnosti. 

Tento fakt vedl k návrhu hybridního algoritmu, kde LMA sloužilo pro inicializaci 

DE algoritmu. Tento přístup kombinuje rychlost LMA a přesnost DE. Pomocí této 

hybridní strategie bylo dosaženo přesnosti 1,71% za 124 sekund.  

Kvůli identifikaci nejdůležitějších peaků z hlediska identifikace bakteriálních 

kmenů, byla provedena jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA). Výsledky jsou 

uvedeny v tab. 2. Nejnižší p-hodnotu, a tedy největší rozptyl mezi třídami, vykazuje 

peak na 2200 nm (peptidoglykanova vrstva v buněčné membráně). 

 
Tabulka 2 – Dekomponované peaky s nejmenší ANOVA p-hodnotou [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

log(p) Lokace 
[nm] 

Parametr Interpretace 

-14 2,220 Šířka N-H valenční mód 

-11 2,220 Amplituda N-H valenční mód 

-10 2,184 Lokace cis vazba v mastných kyselinách 

-7 2,310 Šířka CH2 valenční a deformační mód v 
mastných kyselinách 

-2 2,056 Amplituda N-H val.m., amidy A/I v proteinech 
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Prokládání NIR spekter bakterií křivkou napomáhá jejich pochopení a 

interpretaci. Jakmile je spektrum dokomponováno na jednotlivé peaky, lze jim 

přiřadit jednotlivé buněčné komponenty (proteiny, mastné kyseliny, buněčná stěna). 

Experiment a jeho výsledky jsou detailněji rozebrány v článku autora[11]. 

 

 

4.4 NIR-MIR KORELACE SPEKTER BAKTERIÁLNÍCH BUNĚK 

 

4.4.1 Úvod 

 

2D korelační spektroskopie je velmi vhodný nástroj pro analýzu a interpretaci 

spekter bakterií. Tato technika je založená na porovnání spektra vzorku v MIR a 

NIR oblasti.  

 

4.4.2 Materiály a metodika 

 

Ve studii byly použity lyofilizované bakteriální suspense ze Španělské kolekce 

kultur (8 kmenů). 

Celkem bylo změřeno 28 spekter osmi bakteriálních kmenů v dehydratované 

formě (stejná příprava vzorků jako v přechozím experimentu). 

 

4.4.3 Výsledky a závěr 

 

Vypočítaná korelační mapa (obr. 12) ukazuje stupeň korelace mezi NIR (osa 

X) a MIR (osa Y) spektry jako úrovně šedé. Jinými slovy, tmavší části mapy ukazují 

silnější korelace mezi NIR-MIR datovými body (vlnové délky).  

V MIR spektru (osa Y v obrázku 12) lze pozorovat region s vysokou 

korelací (1000 cm-1 – 1800 cm-1) který podle dostupné literatury [12], [13] odpovídá 

vibracím proteinů v Amidových skupinách, O-H, CH2 deformačnímu módu a C-H 

valenčního módu v polysacharidech. Další oblast se silnou korelací je okolo 3000 

cm-1, v této části spektra jsou absorbují převážně valenční vibrační módy CH2 a CH3 

v lipidech. 

V NIR spektru lze nalézt oblast s vysokou korelací v rozsahu 4,000 cm-1 do 

5,500 cm-1 (1,818 nm – 2,500 nm) – viz osa X na obr. 12. Tato část spektra je 

nejčastěji přiřazována kombinovaným vibracím C-H, N-H a O-H vazeb. Další 

signifikantní oblast s vysokou korelací leží v pásmu 7,000 cm-1 - 7,500 cm-1 

(1,333nm – 1,428 nm). V tomto pásmu absorbuje především první overton C-H 

kombinovaných vibrací. 

 



 18 

 
Obrázek 12 - 2D korelační mapa mezi MIR-NIR spektry bakterií. Stupeň šedi ukazuje úroveň korelace 

[14]. 

 

V tabulkách 3 a 4 je přehled peaků s vysokou korelací k vybraným MIR 

peaků. Tyto tabulky ukazují nejsilnější závislosti mezi NIR a MIR spektry bakterií. 

Experiment a jeho výsledky jsou detailněji rozebrány v článku autora [14], 

který je v době psaní této práce v recenzním řízení. 

 
Tabulka 3 - Peaky se silnou korelací s Amidy I (1965 cm-1). 

 Vlnová délka Vlnočet 

Amidy A/I a Amidy B/II  2,052-2,060 nm a 
2,171-2,178 nm 

4,854–4,874 cm-1 a 4,592–4,606 cm-1 

Vázaná voda v proteinech 1,945 nm 5,141 cm-1 

Proteiny  1,520 nm 6,579 cm-1 

 

Tabulka 4 - Peaky se silnou korelací s CH2 v mastných kyselinách (2924 cm-1). 

 Vlnová délka Vlnočet 

C-H valenční/deformační vib.  2,366 nm 4,226 cm-1 

Aminokyselina, kombinované v.  
 

2,134-2,233 nm 4,478-4,686 cm-1 

O-H valenční/deformační vib. 
 

2,080 nm 4,808 cm-1 

 C=O, karbonyl overton v mastných kyselinách  2,033 nm 4,920 cm-1 
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5  NÁVRH ŠIROKOPÁSMOVÉHO OPTOVLÁKNOVÉHO 

BIOSENZORU S EVANESCENTNÍM SNÍMÁNÍM A KAVITNÍM 

ZESÍLENÍM 

 

Jak z experimentů uvedených v kapitole 4 vyplývá, NIR spektrum obsahuje 

dostatek informací pro analýzu a klasifikaci bakteriálních druhů. V této kapitole 

bude navržen a namodelován optovláknový senzor, který bude schopen měřit 

spektrum vzorku navázaného na povrch senzoru v daném rozsahu a tím zvýšit 

citlivost NIR spektroskopie. 

 

5.1 EVANESCENTNÍ SNÍMÁNÍ  

 

Aby bylo možné vypočítat změnu přenosu navrhovaného senzoru při měření 

vzorku, je nutné vyjádřit přítomnost bakteriálních buněk jako změnu (komplexního) 

indexu lomu okolí jádra optického vlákna. Index lomu bakteriální buňky byl změřen 

imerzní refraktometrií a je stanoven na 1,338. Pokud je vrstva organické hmoty tenčí 

než penetrační hloubka evanescentního pole, je nutné efektivní index lomu („εeff“) 
aproximovat např. podle Maxwell-Garnettovi rovnice[15] – viz rovnice 9, kde „ε0“ a 

„ε1“ značí permitivitu okolí a vzorku a „δ“ jejich objemový poměr, který se počítá 

z rovnice 10 a je dán tloušťkou bakteriální buňky „t“ a penetrační hloubkou 

evanescentního pole „d“. 

 

 .  (9) 

 

  

 . (10) 

 

Další nutný parametr pro výpočet modelu je činitel zaplnění „R“. Činitel zaplnění 

udává, jaká část aktivní délky vlákna je zaplněna vzorkem. Tento parametr se 

pohybuje v rozsahu 0 (bez vzorku) – 1 (vlákno je plně obklopeno vzorkem). 

Výsledný výpočet efektivního indexu lomu pak lze upravit do podoby rovnice 11. 

 

 . (11) 
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Obrázek 13 – Závislost efektivního indexu lomu na tloušťce bakteriální buňky „t“ a činitele zaplnění „R“. 

Podmínky: n1 = 1.432, n2 = 1.33, θ = 70 °, λ = 980 nm. 

 

Pro určení imaginární části indexu lomu bakterie lze využít spektroskopická 

měření uvedené v experimentu v kap. 4.3.  

Pro reálnější podmínky měření nyní uvažujme „R = 0,8“. Podle referenční 

literatury [16] je např. u kmene Escherichia coli nejkratší rozměr bakteriální buňky 

860 nm. Protože je buňka z 70% tvořena vodou a změřená imaginární část indexu 

lomu je určena z dehydratované suspenze, tloušťka byla stanovena t = 215 nm. 

Redukovaná tloušťka lépe reflektuje reálné složení bakteriální buňky.  

 

5.2 KAVITNÍ ZESÍLENÍ 

 

Pro zesílení odezvy senzoru byla nasazena kavitní technika popsaná v kap. 2.4. 

Zrcadla na koncích vláken lze vytvořit nanesením dielektrických vrstev. Pro úplnost 

je zde uveden základní postup návrhu dielektrického reflektoru avšak zevrubnější 

popis návrhu dielektrických zrcadel je nad rámec této práce a je více popsán 

v referenční literatuře [17]. 

Protože pro správnou funkci biosenzoru je nutné pokrýt široký spektrální obraz 

(1400 nm – 2300 nm), reflektor se stává z dvou sad dielektrických vrstev 

navržených pro vlnovou délku „w0 = 1550 nm“ a „w1 = 2150 nm“. Tímto postupem 

lze rozšířit oblast s vysokou reflektivitou – viz obr 14. Finální návrh se sestává z 22 

vrstev SiO2 + TiO2 navržených na 1550 nm a 2150 nm.  
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Obrázek 14 – Reflektivita navrženého zrcadla (w0 = 1550 nm, w1 = 2100 nm) pro všechny vlnové délky 

a úhly osvitu. 

 

5.3 SESTAVENÍ A ANALÝZA MODELU 

 

Tato kapitola uvádí možnosti reálného sestavení přístroje na základě 

představeného modelu a analýzu modelu pomocí naměřených spekter bakterií. 

Uvažujme sestavu zobrazenou na obr. 15. Pomocí parabolických zrcadel je světlo 

přivedeno na funkční vlákno pod úhlem 65 ° (buzení mimoosových paprsků). Jádro 

funkčního vlákna je na 5 mm obnaženo a pomocí atraktantu (např. Poly-L-lysin. 

Více v [18]) jsou na povrch vlákna navázány bakteriální buňky určené pro analýzu. 

Oba konce vlákna jsou opatřeny dielektrickými reflektory pro dosažení kavitního 

zesílení. Uniklé světlo z kavity je analyzování pomocí FT spektrometru s InGaAs 

detektorem. Na obrázku 16 je výstupní signál na senzoru při obsazenosti „R = 0,7“ 

(modelovaná tloušťka buněk „t = 215 nm“). Pro eliminaci vlivu nerovnoměrné 

reflektivity dielektrických zrcadel a absorpce vlákna je odečteno spektrum pozadí. 

Jak je vidět, spektrální kontury jsou dostatečné pro úspěšnou klasifikaci kmenů. 

 



 22 

 
Obrázek 15 – Realizace modelovaného biosenzoru (části výkresu vycházejí z technické dokumentace 

Thorlabs Inc.). 

 

V dalším kroku analýzy modelu byl vypočítán výstupní signál pro 105 

bakteriálních buněk. Namodelované výstupní signály všech bakteriálních kmenů 

jsou zobrazeny na obr. 16. Jejich PLS2-DA prostor skóre je na obr. 17. Je vidět, že 

došlo k dobré klasterizaci dat podle jednotlivých kmenů. Model byl validován 
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křížovou validací. V průběhu validace, PLS2-DA klasifikátor správně klasifikoval 

bakteriální kmen v 94% případech, což je porovnatelné s výkonem původního 

klasifikátoru uvedeným v kap. 4.3, který vycházel ze spekter naměřených z 1010 

bakteriálních buněk.  

 

 
Obrázek 16 - Modelovaný výstupní výkon navrženého biosenzoru pro všechny předložené kmeny 

včetně šumu na detektoru (znázorněny různými barvami). Spektrum bylo derivováno 3. SG derivací. 

 

 
Obrázek 17 - PLS2-DA prostor skóre. Klasifikátor byl kalibrován na datech z modelovaného biosenzoru. 

Kmeny bakterií jsou znázorněny různými barvami. 
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6  ZÁVĚR 

Jak ukazuje úvodní kapitola této práce, NIR spektroskopie se zdá být velice 

vhodná technika pro nasazení v mikrobiologii. Dosavadní výzkum ukazuje možnosti 

NIR spektroskopie pro identifikaci bakteriálních kmenů, avšak pro plnohodnotné 

nasazení této techniky je nezbytné splnit dvě podmínky: 

• Porozumět a alespoň částečně interpretovat NIR spektrum bakteriálních buněk. 

• Zvýšit citlivost této techniky tak, aby bylo možné získat spektrum i z malého 

počtu buněk (105). Jedině tak lze tuto techniku nasadit v medicínské a 

biochemické praxi. 

Celkem byly provedeny 4 experimenty, jejichž výsledky přispěly k lepší 

interpretaci NIR spekter bakterií. Protože se jedná multivariační problém, velká část 

experimentů se zabývala statistickým vyhodnocením spekter.  

První experiment se zaobírá porovnáním klasifikačních modelů a metod 

předzpracování dat. Jako nejvhodnější model byl identifikován PLS2-DA se 

správným kódování příslušnosti. Stanovení klasifikačního modelu je nezbytné pro 

následující experimenty. 

Experiment uvedený v kap. 4.2 se zaměřil na přípravu vzorků. Z experimentu 

vyplývá, že je nutné bakteriální vzorky před měřením dehydratovat. Jedině tak lze 

dosáhnout dostatečné přesnosti klasifikačních modelů. Dále byl představen důkaz, 

že NIR spektra obsahují dostatek informací pro klasifikaci bakteriálních kmenů.  

V další části práce bylo zkoumáno prokládání NIR spekter bakterií křivkou. To 

pomáhá jejich pochopení a interpretaci. Nasazení této techniky je ale netriviální, 

protože výsledky závisí na mnoha parametrech, jako je úroveň šumu, inicializace, 

forma kritéria optimalizace a počet modelovaných peaků. Spektrum bylo 

dokomponováno na individuální peaky a byly jim přiřazeny jednotlivé buněčné 

komponenty (proteiny, mastné kyseliny, buněčná stěna). Nejdůležitější peaky pro 

klasifikaci se vyskytovaly v oblasti 2000-2500 nm, kde absorbují převážně proteiny 

a mastné kyseliny. Úspěšnost klasifikace na základě parametrů aproximovaných 

peaků dosáhla 91,7%.  

V klíčovém experimentu byla provedena NIR-MIR korelace, která posloužila 

studiu použitelnosti NIR spektroskopie pro identifikaci bakteriálních buněk. 

Výsledky dokazují, že majoritní peaky v NIR spektru jsou asociovány se základními 

bakteriálními konstituenty (proteiny, fosfolipidy, polysacharidy).  Na druhou stranu 

ne všechny fundamentální peaky v MIR spektru byly korelovány, a tudíž nelze 

přečíst úplný chemický obraz buňky. Tato studie ukázala na části NIR spektra, které 

jsou důležité pro identifikaci bakteriálních kmenů. Úspěšnost klasifikace 

bakteriálních kmenů na základě jejich NIR spekter byla zvýšena výběrem částí 

spektra s vysokou korelací k MIR peakům, které reprezentují základní konstituenty 

bakteriálních buněk. 

V kap. 5  je popsán návrh optovláknového senzoru, který odstranil jednu ze 

zásadních limitací NIR spektroskopie, a tou je nízká citlivost. Buňky jsou vázány na 

povrch vlákna, kde je prostřednictvím absorpce evanescentního pole změřeno jejich 
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spektrum. Důležitým aspektem návrhu biosenzoru je, aby dovoloval akvizici spekter 

ve všech vlnových délkách, které byly v předchozích experimentech identifikovány 

jako důležité pro klasifikaci bakteriálních kmenů. Z toho důvodu bylo použito 

multimódové vlákno. Pro zesílení signálu nad detekovatelnou mez bylo použito 

kavitní zesílení. Touto konfigurací lze měřit ty části NIR spekter, které předchozí 

experimenty určily jako důležité z hlediska klasifikace bakterií. Konfigurace 

umožňuje měřit spektra s vysokou citlivostí, pro úspěšnou klasifikaci stačí malé 

množství vzorku – 105 bakterií. 

V praktické části této práce bylo částečně interpretováno NIR spektrum bakterií. 

V současné době existují publikace s pokusy o tuto interpretaci, jsou však kusé a ve 

vzájemném rozporu. Proto je intepretace pro další výzkum v této oblasti zásadní. 

Nasazení NIR spektroskopie však stále brzdí nízká citlivost, ta bylo zvýšena 

použitím technologie optovláknového biosenzoru s evanescentním snímáním a 

kavitním zesílením. Tato technologie dovoluje měřit NIR spektra bakterií v malém 

množství, což je zásadní pro medicínskou a biochemickou praxi. Úspěšná analýza 

bakterií v malé koncentraci může přispět k včasnému odhalení bakteriálních infekcí 

a septických stavů. 
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ABSTRAKT 

Práce se zabývá měřením a interpretací NIR spekter bakteriálních buněk a 

výzkumem biosenzorických technik, využívající tuto analytickou techniku. Je zde 

rozebrán současný stav vědění v oblasti NIR spektroskopie v mikrobiologii a 

technologie optovláknových biosenzorů. Z rozboru vyplývá, že NIR je vhodnou 

technikou pro přímou molekulární analýzu bakterií, která však trpí nízkou citlivostí 

a nedostatečnou interpretací bakteriálních spekter. V další části práce je uveden 

teoretický rozbor technik spektrální analýzy a technologie optovláknových senzorů. 

V praktické části práce jsou představeny experimenty a výzkum vedoucí k 

odstranění těchto nevýhod NIR spektroskopie v mikrobiologii. Je zde shrnuta řada 

experimentů sloužící k interpretaci NIR spekter bakterií a návrh optovláknového 

senzoru pro zvýšení citlivosti této techniky. V této práci byly určeny a částečně 

interpretovány spektrální regiony důležité pro identifikaci bakteriálních kmenů a 

navržen senzor pro analýzu bakterií, který je schopný klasifikovat kmeny na základě 

105 zachycených buněk. Tím byly splněny cíle této práce. 

 

ABSTRACT 
This thesis deals with a measurement and interpretation of NIR spectra of 

bacterial cells and design of biosensor using this analytical technique. In the first 

chapter, there is introduction of current state of knowledge in the field of NIR 

spectroscopy in microbiology and technology of fiber optic biosensors. The 

summary of this chapter shows that NIR is a suitable technique for direct molecular 

analysis of bacteria, but it suffers from low sensitivity and insufficient interpretation 

of bacterial spectra. In the next part of the thesis, there is a theoretical background of 

spectral analysis techniques and technology of fiber optic sensors. In the practical 

part of this work, there is suggested the elimination of disadvantages of NIR 

spectroscopy in microbiology by a series of experiments used for interpretation of 

NIR spectra of bacteria and design of fiber optic sensor to increase sensitivity of this 

technique. In this work, spectral regions important for the identification of bacterial 

strains were determined and partially interpreted and the sensor for bacterial analysis 

capable of classifying strains based on 105 captured cells was designed. Therefore, 

the objectives of this work were fulfilled. 

 

 


