
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF MICROELECTRONICS

ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI MĚŘENÍ LÁTEK
POMOCÍ BIOSENZORŮ – NÁVRH ROBUSTNÍ
METODY STANOVENÍ LIMITU DETEKCE
ANALYSIS OF RELIABILITY FOR MEASUREMENT OF SUBSTANCES BY BIOSENSORS –
DESING OF ROBUST METHOD OF DETERMINATION OF DETECTION LIMIT

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER´S THESIS

AUTOR PRÁCE BC. JAN LÁZNIČKA
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE ING. ZUZANA GROSMANOVÁ
SUPERVISOR

BRNO 2008



VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií

Ústav mikroelektroniky

Diplomová práce
magisterský navazující studijní obor

Mikroelektronika

Student: Láznička Jan Bc. ID: 86668
Ročník: 2 Akademický rok: 2007/2008

NÁZEV TÉMATU:

Analýza spolehlivosti měření látek pomocí biosenzorů
 - návrh robustní metody stanovení limitu detekce

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Prostudujte základní mechanismus kinetiky enzymové reakce. Proveďte ověření přesnosti a
spolehlivosti softwaru pro měření enzymové aktivity elektrochemickým senzorem. Formulujte
matematický popis změny koncentrace substrátu s časem a ověřte podmínky platnosti aproximativního
řešení. Navrhněte postup pro stanovení limitu detekce měření s elektrochemickými boisenzory.
Navrhněte metodu pro stanovení koncentrace měřené látky. 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

1. J. Anděl, Matematická statistika, SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1978
2. Analytical detection limit guidance & Laboratory Guide for Determining Method Detection Limits,
Wisconsin Department of Natural Resources Laboratory Certification Program, April 1996,
PUBL-TS-056-96
3. K. Danzer, L. A. Curie, Guidelines for calibration in analytical chemistry part 1. Fundamentals and
single component calibration, Pure &Appl. Chem., Vol. 70, No. 4, pp. 993-1014, 1998.

Termín zadání: 5.10.2007 Termín odevzdání: 26.5.2008

Vedoucí práce: Ing. Zuzana Grosmanová

prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.
předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práve třetích osob, zejména nesmí zasahovat
nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 
a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152
trestního zákona č. 140/1961 Sb.



LICENČNÍ SMLOUVA 
POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO 

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 
1. Pan/paní 

Jméno a příjmení:   Bc. Jan Láznička 

Bytem:    Brno, Vojtova 3, 639 00  

Narozen/a (datum a místo):  3.4.1981, Brno 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

se sídlem Údolní 244/53, 602 00, Brno 

jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

Prof. Ing. Vladislav Musil, Csc. 

(dále jen „nabyvatel“) 

 
 

Čl. 1 
Specifikace školního díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

□  disertační práce 
 diplomová práce 

□  bakalářská práce 
□  jiná práce, jejíž druh je specifikován jako ....................................................... 
(dále jen VŠKP nebo dílo) 
 

Název VŠKP: Analýza spolehlivosti měření látek pomocí biosenzorů 
- návrh robustní metody stanovení limitu detekce 

Vedoucí/ školitel VŠKP: Ing. Zuzana Grosmanová 
Ústav: Ústav mikroelektroniky 
Datum obhajoby VŠKP: 9.6.2008 
 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 

 tištěné formě  –  počet exemplářů 1 

 elektronické formě –  počet exemplářů 1 

                                                 
* hodící se zaškrtněte 
 



2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a specifi-
kované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autor-
ským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené dílo 

nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným účelům 
včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv 
k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
 ihned po uzavření této smlouvy 

□  1 rok po uzavření této smlouvy  
□  3 roky po uzavření této smlouvy 
□  5 let po uzavření této smlouvy 
□  10 let po uzavření této smlouvy 
(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/ 
1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze 
zákona. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhoto-

vení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským 

zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v plat-
ném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným 
porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stra-
nami. 

 
 
 
V Brně dne: 26.5.2008 
 
 
 
 
Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.   Bc. Jan Láznička 
Nabyvatel       Autor 



Abstrakt:

Tato práce se zabývá problematikou stanovení detekčního limitu metody, který je

ovlivněn přístrojem (elektronika, šumy), vyhodnocením, softwarem (nepřesnost časování,

zaokrouhlovací chyby, chyby stanovení parametrů numerickými metodami z naměřených

veličin) a vlastní chemickou reakcí (chyby ředění, návrh reakční směsi, chemické interferenty,

teplota, přesnost pipetování). V této práci je navržena metoda určení detekčního limitu při

stanovení inhibitorů acetylcholin esterázy pomocí biosenzorového analyzátoru toxicity

(BTA), vyvinutého společností BVT Technologies, a.s. v roce 2004. Dále se práce zabývá

kalibrací výstupního signálu pro potřeby přesného měření limitu detekce přístroje BTA. Jsou

zde shrnuty všechny nalezené chyby softwaru BTA, které jsou průběžně odstraňovány.

Abstract:

This work deals with issue of determination of detection limit of metod, which is

affected by device (electronics, noise), evaluation, software (timing inaccuracy, rounding

mistakes, errors determination of parameters using measured values by numerical methods)

and by a chemical reaction (diluting errors, the reaction mixture design, chemical interferents,

temperature, the accuracy of pipetting). In this work was proposed a metod for determination

of detection limit for measuring of inhibitors of acetylcholine esterase by biosensor analyser

of toxicity (BTA). The analyser was developed by BVT Technologies a.s. in 2004. To

determine the exact detection limit a calibration of output signal was done. All founded errors

of software, which are continuously eliminated, are mentioned.

Klíčová slova:

Acetylcholin esteráza, biosenzor, detekční limit, spolehlivost, tlustovrtstvá technologie.

Keywords:

Acetylcholin esterase, biosensor, detection limit, reliability, thickfilm technology.
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1 Úvod

Společnost BVT Technologies, a.s. vyvinula v roce 2004 Biosenzorový analyzátor

toxicity pro měření toxických látek, například pesticidů. Součástí tohoto zařízení je

mikroprůtokový systém, zařízení pro detekci toxických látek a software sloužící jako

uživatelské rozhraní. Měření je založeno na amperometrické metodě využívající

tlustovrstvých senzorů.

V současné době je přístroj schopen detekovat přítomnost toxické látky, její koncentraci

však vyhodnotit neumí. Hlavním nástrojem pro vyhodnocování je uživatelský software

zahrnující algoritmy pro zpracování výstupních dat amperometrické měřící metody.

Cílem tohoto projektu je nalezení robustní metody, kterou bude v první řadě možno

stanovit limit detekce měření a dále provádět kalibraci výstupních dat. Pro dosažení tohoto

cíle je nutné důsledné zmapování funkcí softwaru a algoritmů, které využívá, zdrojů chyb

měření a také základů kinetiky enzymů. Dále se práce zabývá odstraněním chyb programu,

jako je špatné stanovení času přídavku vzorku, nebo chybné proložení křivky proudové

odezvy exponenciální funkcí.

V jednotlivých kapitolách teoretické části je popsáno technické provedení zařízení

a senzorů, měřící metody, funkce uživatelského softwaru, vymezení termínů a definic pro

vyhodnocení naměřených dat a základy kinetiky enzymů. V praktické části je popsána

zvolená metoda stanovení detekčního limitu, zdroje chyb, které tato metoda eliminuje a také

jednotlivé analýzy spolehlivosti zvolené metody. Dále jsou popsány nalezené chyby softwaru

a možné způsoby jejich odstranění.
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2 Měřící metoda

Biosensor Toxicity Analyzer (BTA), česky biosenzorový analyzátor toxicity, je přenosný

přístroj (Obr.1), který umožňuje jak laboratorní měření, tak měření v terénu. Měřící metoda je

založena na biosenzorech vytvořených tlustovrstvou technologií. Tyto senzory jsou potom

vkládány do mikroprůtokového systému a připojeny k bioanalyzátoru, který komunikuje se

speciálním softwarem BTA pracujícím pod MS Windows. Toto softwarové rozhraní

umožňuje obsluze ovládat bioanalyzátor a provádět veškerá měření. Naměřená data je možné

ukládat a dále vyhodnocovat.

Obr.1 Bisenzor toxicity analyzer - BTA

2.1 Mikroprůtokový systém

2.1.1 Popis systému

Mikroprůtokový systém je srdcem celého BTA. Jeho mikroprůtoková kapilára umožňuje

konstantní přísun měřeného roztoku k elektrodovému systému biosenzoru, což jednak výrazně

zvyšuje reprodukovatelnost měření a citlivost a jednak snižuje mechanické namáhání povrchu

elektrodového systému. Navíc je systém vybaven speciální komorou pro jednoduché vložení

či vyjmutí senzoru. Do styku s měřený roztokem přichází pouze elektrodový systém

biosenzoru, jeho zbylá plocha (především kontaktní plošky) je chráněna gumovými těsněními,

která jsou součástí komory.
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Na obrázku 2 je standardní elektrochemická nádobka (1) překryta víkem, nesoucím tělo

mikroprůtokového systému. Středem těla je vedena osa (4), spojující motorek (6) a vrtuli (5)

čerpadla ponořeného v roztoku. Motorek je umístěn v horní části zařízení a s osou je propojen

elastickým pásem (12). Víko je vybaveno otvorem pro přidávání vzorků, nebo měření teploty

roztoku.

Nad čerpadlem jsou umístěny dvě komory. Jedna komora (6) je spojena kanálem (8)

s roztokem v nádobce a je skrze ni proháněna část roztoku, což slouží k dostatečnému

míchání roztoku. Druhá komora (7) dodává roztok na vstup mikroprůtokové kapiláry (10),

která ho přivádí do komory se senzorem. Hlavní funkcí kapiláry je stabilizovat proud roztoku

vedeného k elektrodovému systému. Mikroprůtokový sytém je navržen tak, že pouze 1-5%

roztoku je přiváděno kapilárou k biosenzoru. Zbytek roztoku je míchán pomocí prvního

komory (6).

Obr.2 Mikroprůtokový systém

Senzorová komora je navržena pro tříelektrodový amperometrický senzor (typ AC1,

navržený BVT Technologies, a.s.). popsaný v kapitole 2.3.

Roztok ze senzorové komory je odváděn zpět do nádobky a promíchán.

2.1.2 Funkce

Vzorek pipetovaný do nádobky s pracovním roztokem (pufrem) je čerpán

prostřednictvím vrtule turbíny do dvou komor umístěných nad ní. Zatímco jedna komora (6)

společně s kanálem (8) zajišťuje promíchání vzorku v pufru, druhá komora přivádí část

roztoku do komory obsazené biosenzorem. Díky mikrokapiláře je k elektrodovému sytému

biosenzoru přiváděn konstantní proud roztoku, což zvyšuje jak citlivost tak

reprodukovatelnost měření.
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2.2 Bioanalyzátor

Je kompaktní zařízení vybavené integrovaným akumulátorem s možností přímého

nabíjení a displejem. Bioanalyzer (obr.3) generuje měřící signál přiváděný kabelem na senzor

a registruje odezvu senzoru, kterou ukládá a předává PC pro další vyhodnocení. Zároveň

ovládá motorek mikroprůtokového systému.

Technické parametry bioanalyzátoru jsou shrnuty v tabulce 1.

Zařízení lze ovládat přímo pomocí dvou tlačítek a displeje, nebo pomocí Bioanalyzeru -

softwaru pracujícím v operačním sytému MS Windows. Druhá možnost je mnohem

přehlednější a také výhodnější vzhledem k možnosti vyhodnocování získaných dat. Zmíněný

software je popsán v kapitole 2.4.

Obr.3 Bioanalyzer

Tab.1 Technické parametry bioanalyzeru

Model
Typ

Parametry Popis

Hmotnost  800 g
Rozměry
(Výška)
(Šířka)
(Hloubka)

62 mm
152 mm
198 mm

Napájení 12 V Adaptér
6 V integrovaný
akumulátor s
automatickým
nabíjením

Výstup dvouřádkový
alfanumerický display
RS 232

BA1.S

Ovládání Dvě tlačítka "Yes" a
"No"
Interaktivní ovládání s
pomocí nabídky na
displeji.
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Paměť 128 kb
16300 vzorků

Další funkce
Vnitřní hodiny. Nastavitelná vzorkovací frekvence.
Manuální režim funkcí. Kontrola výsledků. Kalibrace.
Oboustranná komunikace s PC. Automatická
kontrola činnosti obsluhy.

2.3 Biosenzor

BTA systém je založen na tlustovrstvém senzoru AC1 vytvořeném sítotiskem (obr. 4),

rovněž vyráběném BVT Technologies, a.s.. Výhody těchto senzorů jsou malá velikost, nízká

cena, jednoduchá manipulace, široký výběr elektrodových materiálů, jednoduchý proces

nanášení biochemicky aktivní látky atd.

Obr. 4 Senzor AC1

Technické parametry senzorů AC1 jsou uvedeny v tabulce 2.

Tab.2 Parametry senzoru AC1

RozměryHmotnost
Délka Šířka Tloušťka

Parametry
senzoru

0.4 g 26 mm 7 mm 0.65 mm

Materiál elektrodModel
Pracovní Referenční Pomocná

AC1.W2.RS Pt AgPd Pt

Tříelektrodový systém senzoru je vytvořen sítotiskem na korundové keramice. Je složen

z pracovní, referenční a pomocné elektrody, jejichž složení dokumentuje rovněž tabulka 2.
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Kontaktní plošky senzoru jsou vodivými cestami propojeny s jednotlivými elektrodami. Celý

senzor, kromě elektrodového systému a kontaktních plošek, je chráněn dielektrickou vrstvou.

Na aktivní oblast, tedy elektrodový systém, může být nanesena biochemicky aktivní

substance, čímž je vytvořen biosenzor.

2.4 Bioanalyzer – software

Softwarové rozhraní bioanalyzátoru umožňuje provádět veškerá měření a zároveň

vyhodnocovat získaná data. Pro vyhodnocování je zde několik metod, které budou popsány

v této kapitole.

Všechny metody jsou založeny na sledování proudové odezvy senzoru, na něhož je

přiváděno referenční napětí. Proudová odezva je měřena po krocích a sledována s časem.

Výsledná křivka, představující průběh proudové odezvy v čase je vyhodnocována pomocí

následujících funkcí softwaru.

2.4.1 Display/Chart Iwrk (Pracovní proud)

Slouží ke zobrazení získaných proudových odezev v čase. Vzniklá křivka je základem

pro další analýzy. Umožňuje přibližování detailů křivky, nebo export dat do *.csv. Rovněž je

možné zobrazit okamžiky přídavků, pokud byly při měření zaznamenány.

Obr.5 Chart Iwrk
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Funkce Processing/Logaritmic umožňuje zobrazit proudovou odezvu nebo její část

v logaritmických souřadnicích.

2.4.2 Processing/Background current (Proud pozadí)

Background current, česky proud pozadí, je proud, na který se signál ustálí před prvním

přídavkem, jak je naznačeno na obrázku 6.

Obr.6 Background current

Vybraná oblast je proložena vybranou funkcí* a je vypočtena rovnice této funkce.

Rovnice je pak použita v dalších výpočtech. Tento krok je nezbytný i pro další analytické

funkce, proto chyba výpočtu je zásadní z hlediska konečného výsledku měření.

Poznámka:
* Relevantnost vybrané funkce lze ověřit pomocí funkce Histogram, která zobrazí normální rozdělení odchylek
křivky od proložené funkce. To by, v ideálním případě, mělo mít tvar Gaussovy křivky.
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2.4.3 Processing/Response (Odezva)

Vykreslí proudovou odezvu v závislosti na čase a umožňuje pomocí vybraných úseků

křivky stanovit rozdíl proudů ve zvolených časových oblastech. To umožňuje například

odečtení proudových změn mezi jednotlivými přídavky.

Tato funkce je využívána při měřeních, kdy reakce analytu způsobí skokový nárůst

signálu.

Obr.7 Response

2.4.4 Processing/Enzyme activity (Enzymová aktivita)

Tato metoda je používána při měření s rozpustným enzymem a slouží ke stanovení

parametrů enzymové reakce. Pomocí kalibračního přídavku je stanovena referenční proudová

odezva, která je použita při výpočtu konstanty , nezbytné pro stanovení enzymové aktivity.

2.4.5 Processing/Relative Inhibition (Relativní inhibice)

Metoda slouží ke stanovení toxicity vzorků, které mohou obsahovat inhibitory, pomocí

stanovení poklesu rychlosti reakce enzym-substrát po přídavku vzorku. Veličině, která

kvantifikuje tento pokles říkáme relativní inhibice (Ri). Je definována jako: Ri=(dI/dt)/I0.[5]
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Obr.8 Relative inhibition

Chyby spojené s prokládáním klesající oblasti křivky za účelem stanovení relativní

inhibice, jsou společně s chybou stanovení proudu pozadí, chybami zásadními z hlediska

celkové chyby měření.

2.4.6 Processing/Correction (Korekce)

Slouží ke korekci naměřených křivek. Při měření může vlivem rušení dojít ke zkreslení

křivky, jak je naznačeno na obrázku 9. Tato funkce umožňuje zprůměrovat hodnoty před

poruchou a po ní a tyto hodnoty propojit.
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Obr.9 Correction

2.4.7 Processing/Exponential (Exponenciála)

Slouží k aproximaci křivky odezvy exponenciálou a vypočtu rovnice exponenciály,

podobně jako je tomu ve funkci „Proud pozadí“.
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3 Přesnost metod a výsledků měření ČSN ISO 5725

K popisu přesnosti metod používá ISO 5725 dvou termínů - „správnost“ a „shodnost“.

„Správnost“ se týká těsnosti shody mezi aritmetickým průměrem velkého počtu zkoušek

a pravou nebo přijatou referenční hodnotou. „Shodnost“ se týká těsnosti shody mezi výsledky

zkoušek.

Potřeba uvažovat shodnost vzniká ze skutečnosti, že zkoušky, o nichž se předpokládá, že

jsou provedeny na stejném materiálu za stejných podmínek, neposkytují obecně stejné

výsledky. Příčinou jsou nevyhnutelné náhodné chyby, které jsou nedílnou součástí každého

měřícího postupu; faktory, které ovlivňují výsledky měření nelze nikdy v plném rozsahu

ovládat. Při praktické interpretaci měřených údajů je třeba vzít v úvahu jejich variabilitu.

Může se například stát, že se rozdíl mezi výsledkem zkoušky a nějakou specifikovanou

hodnotou bude pohybovat ve stejném rozmezí jako nevyhnutelné náhodné chyby

a v takovémto případě nelze skutečnou odchylku od specifikované hodnoty stanovit. Podobně

porovnání výsledků zkoušek dvou dávek materiálu nebude naznačovat zásadní změnu jakosti,

jestliže lze rozdíl mezi výsledky přičíst na vrub změn, které jsou nevyhnutelnou součástí

postupu měření.

K variabilitě výsledků měření může přispívat mnoho odlišných faktorů (i když se nehledí

na odlišnosti mezi zkušebními vzorky, které se pokládají za stejné); lze mezi ně zahrnout:

a) operátora;

b) použité zařízení;

c) kalibraci zařízení;

d) okolní podmínky (teplota, vlhkost, znečištění vzduchu, atd.);

e) čas, který proběhne mezi měřeními.

Variabilita mezi měřeními provedenými různými operátory a/nebo pomocí různého zařízení

bude obvykle větší než variabilita mezi měřeními, které provede tentýž operátor v rámci

krátkého časového rozmezí pomocí téhož zařízení.

Obecný termín pro variabilitu je shodnost. Pro popis variability metod měření se ukázalo

nezbytné a pro mnoho praktických případů užitečné vymezit dvoje podmínky shodnosti

nazývané podmínky opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Za podmínek opakovatelnosti se

výše uvedené faktory a) až e) považují za konstantní, a tudíž nepřispívají k variabilitě, zatím
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co za podmínek reprodukovatelnosti se uvedené faktory mění a tím přispívají k variabilitě

výsledků zkoušek. Jsou tedy opakovatelnost a reprodukovatelnost extrémní případy

shodnosti; první popisuje nejmenší a druhý největší variabilitu výsledků. Lze si rovněž

představit další podmínky mezi těmito extrémy, kdy se jeden nebo více faktorů a) až e) může

měnit a tyto mezilehlé podmínky se za určitých vymezených okolností používají. Shodnost se

obvykle vyjadřuje pomocí směrodatných odchylek.

Jestliže lze uvažovat o pravé hodnotě měřené vlastnosti, je předmětem zájmu „správnost“

metody měření. Ačkoliv pro některé metody měření nelze pravou hodnotu přesně poznat,

může být k dispozici přijatá referenční hodnota měřené vlastnosti, například jsou-li

k dispozici vhodné etalony nebo lze-li referenční hodnotu určit odkazem na jinou metodu

měření nebo pomocí přípravy známého vzorků. Správnost metody měření lze vyšetřit

porovnáním přijaté referenční hodnoty s úrovní výsledků, které metoda měření poskytla.

Správnost se běžně vyjadřuje pomocí strannosti. Strannost může nastat například při

chemické analýze, jestliže metoda měření selhává, má-li zcela vyloučit nějaký prvek nebo je-

li stanovení jednoho prvku ovlivňováno přítomností jiného.

Obecný termín přesnost se v ISO 5725 používá jak ve vztahu k správnosti tak i ve vztahu

k shodnosti.

Termín přesnost se určitý čas používal pouze pro jednu složku, která se nyní nazývá jako

správnost, avšak vyjasnilo se, že pro mnohé může znamenat posun výsledků od referenční

hodnoty bez ohledu na to, zda je způsoben systematickými nebo náhodnými vlivy.

Termín strannost se ve statistických souvislostech používá velmi dlouho, jelikož však

vyvolával mezi příslušníky některých profesí (jako jsou praktičtí lékaři a právníci) určité

filozofické námitky, byl zdůrazněn kladný aspekt zavedením termínu správnost.[4]
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4 Enzymová kinetika

Enzymová kinetika se zabývá studiem vlivu různých chemických a fyzikálních faktorů na

rychlost enzymových reakcí, mechanismy těchto reakcí a stavbou aktivních center enzymů.

Reakční kinetika může také ukázat, jakým směrem reakce probíhají in vivo a jak je aktivita

enzymů regulována. Z praktického hlediska pak slouží kinetická analysa např. ke zjištění

optimálních podmínek pro kvantitativní stanovení aktivity enzymů in vitro, nebo k odhalení

mechanismů účinků mnohých léčiv, toxinů apod..

4.1 Rychlost a řád reakce

4.1.1 Rychlostní a rovnovážná konstanta

Rychlost chemických reakcí, označovaná v (mol.l-1.s-1), je dána změnou koncentrace

reagujících složek v závislosti na čase. Určuje se z poklesu koncentrace reagující látky A

nebo z přírůstku koncentrace produktu P.

dt

dP

dt

dA

dt

dc
v  [1]

Z praktického hlediska je vhodnější druhý způsob, a to měření malého množství

vznikajícího produktu P. Koncentrace reaktantu A je obvykle zpočátku vysoká a měření

malého úbytku je mnohem náročnější. Reakční rychlost je závislá na koncentraci reagujících

látek, proto se vyjadřuje součinem koncentrace reaktantů a konstanty úměrnosti zvané

rychlostní konstanta.

 AkvPA k .;  [2]

Rychlostní konstanta značí rychlost reakce při jednotkové (1M) koncentraci reaktantu

za daných reakčních podmínek (teplota, pH). Její číselná hodnota je malá u pomalých reakcí

a vysoká u reakcí rychlých. Její rozměr může být různý podle řádu reakce. Je tedy možné

srovnávat chemické reakce stejného řádu podle rychlostních konstant.

U rovnovážných reakcí se uplatňují rychlostní konstanty pro dílčí protisměrné reakce,

které se označují k1, k2, kn a k-1, k-2, k-n. Pro dosažení rovnováhy jsou rychlosti v obou

směrech stejné. Podíl rychlostních konstant protisměrných reakcí je za daných podmínek také

konstantní a nazývá se rovnovážná konstanta K. Charakterizuje rovnovážnou reakci, velká
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hodnota znamená, že rovnovážný stav je posunut na stranu produktu, malá hodnota, že

převládá zpětná reakce.

4.1.2 Reakční řád

Reakční řád je vyjádřen exponentem v příslušné rovnici [3] pro reakční rychlost.

  kAk
dt

dA
v 

0
. [3]

Exponent nula značí nultý řád, to znamená, že reakční rychlost je konstantní a není

závislá na koncentraci reagující složky. Touto kinetikou se obvykle řídí enzymové reakce se

saturační koncentrací substrátu. Za stejný časový úsek zreaguje vždy stejné množství

substrátu. Tato reakce je popsána grafem na obr.10, kde rychlostní konstanta je bezrozměrnou

směrnicí.
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Obr.10 Časový průběh reakce nultého řádu (k = 2 moly za s)

Rychlost reakce prvého řádu je úměrná skutečné koncentraci reaktantu v každém

časovém úseku, tzn. že za stejný časový interval zreaguje vždy stejný konstantní zlomek ještě

přítomného substrátu. Rychlost reakce je popsána následující rovnicí [4].
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])[].([ 0 PAk
dt

dA
v  [4]

Reakce prvního řádu je popsána křivkou na obr.11, kde rychlostní konstanta k má

rozměr s-1.
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Obr.11 Časový průběh reakce prvního řádu

Touto kinetikou se řídí jak reakce monomolekulární (např. isomerace S↔P), tak

i pseudomonomolekulární, tj. bimolekulární reakce (A+B↔P+Q), je-li jeden z reaktantů ve

velkém nadbytku.

K reakcím druhého řádu patří dva typy bimolekulárních reakcí, A+B↔produkty

a A+A↔produkty. Reakční rychlost je popsána následovně [5].

  BAkv .. resp.  2. Akv  , obecně  2. Skv  [5]

Kde rychlostní konstanta k má rozměr M-1.s-1.
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4.1.3 Počáteční rychlost enzymových reakcí

Průběh enzymových reakcí v závislosti na čase se často nedá vyjádřit pouze jedním

řádem, neboť je ovlivněn zpětnou reakcí, inhibicí enzymu reakčním produktem eventuelně

denaturací enzymu. Proto určujeme počáteční reakční rychlost v0, tzn. rychlost za krátký

časový úsek s na počátku enzymové reakce. Tehdy je počáteční koncentrace substrátu ještě

nezměněna, negativní vlivy se neuplatňují a reakce probíhá konstantní rychlostí.

Počáteční rychlost je dána směrnicí tečny vedené ke kinetické křivce v nultém čase jak je

znázorněno na obr.12.
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Obr.12 Způsob určení počáteční rychlosti reakce

4.1.4 Vliv koncentrace enzymu

Při běžných analýzách se pracuje s katalytickými koncentracemi enzymu (10-12-10-7

mol/l) vzhledem ke koncentraci substrátu (10-5-10-2 mol/l). Počáteční rychlost je při jakékoliv

koncentraci substrátu závislá pouze na celkové koncentraci enzymu [E]t bez ohledu na řád

reakce.

 tEkv .0  [6]
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Tohoto faktu se používá pro stanovení koncentrace enzymu. Hodnota rychlostní

konstanty závisí na druhu použitého enzymu. Vliv koncentrace enzymu na počáteční rychlost

popisuje obr.13.

Počáteční rychlost

[E]

v
0

E2

E3

E1

Obr.13 Vliv koncentrace enzymu na počáteční rychlost, E1, E2, E3 – různé enzymy

Odchylky od linearity mohou být způsobeny malou kapacitou analytické metody (např.

nedostatek substrátu, koenzymu, činidla, omezená rozpustnost kyslíku špatným mícháním,

atp.), nebo přítomností inhibitorů.

4.1.5 Enzymové jednotky

Obsah enzymů v biologickém materiálu nelze určit přímo, neboť vzhledem k přebytku

balastních bílkovin je nelze kvantitativně izolovat ani jako bílkoviny selektivně stanovit.

Proto obsah enzymů určujeme nepřímo měřením jejich katalytického účinku (aktivity), tj.

měřením rychlosti enzymem katalysované reakce. Z časového průběhu reakce se určí

počáteční rychlost v měřené veličině, která je převedena na jednotky aktivity.

Mezinárodní jednotka (IU – international unit) je množství enzymu, které katalysuje

přeměnu 1 mikromolu substrátu za 1 minutu při 30°C a zpravidla při optimálních reakčních
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podmínkách (pufr, pH, koncentrace substrátu, atp.). Tyto podmínky jsou u každého enzymu

jiné a jejich znalost je mimojiné výsledkem studia enzymové kinetiky. V souvislosti s novou

soustavou jednotek SI bylo v roce 1973 zavedena enzymová jednotka katal (kat). Je

definována jako množství enzymu, které přemění za daných podmínek 1 mol substrátu na

produkty za sekundu. Vzájemný převod obou jednotek je jednoduchý.

1 kat = 1 mol.s-1 = 6.107 IU, 1 IU = 16,67 nkat.

Pro přepočet jednotek na váhové množství je nutné znát specifickou aktivitu čistého

enzymu (počet jednotek na mg) případně molární aktivitu (počet jednotek na mol enzymu).

4.2 Reakce s jedním substrátem

V rovnici [6] popisující enzymovou reakci s jedním substrátem vystupují dva

intermediární binární komplexy, jsou to enzym-substrát (ES) a enzym-produkt (EP), které se

také nazývají centrální komplexy.

PEEPESSE  )( [6]

Tyto komplexy lze považovat za jeden centrální komplex s tím, že reversibilní reakce

není kineticky významná (měří se počáteční rychlost, kdy koncentrace produktu je

zanedbatelná). Rovnici tak lze zjednodušit takto:
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Pro počáteční rychlost reakce dostáváme tzv. rovnici Michaelise a Mentenové:
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Km je Michaelisova konstanta nazývaná také kinetická, liší se od rovnovážné

(substrátové) konstanty KS komplexu ES. Je to dynamická(pseudorovnovážná) veličina, která

vyjadřuje spíše vztahy mezi skutečnými ustálenými koncentracemi než mezi rovnovážnými

koncentracemi.

1

21

k

kk
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1
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 [9]

Ze vztahů vyplývá, že konstanty jsou totožné (Km=Ks) pouze v případě, že rychlost

rozpadu ES na produkty je malá a zanedbatelná proti rychlosti jeho tvorby (k1>>k2). Pro

opačný směr enzymové reakce jsou vztahy obdobné, pouze jako substrát figuruje produkt.

4.3 Inhibice enzymu

Inhibitory jsou látky, které zpomalují enzymovou reakci. Jsou to látky jako analoga

substrátů a koenzymů, některá léčiva, antibiotika, alkaloidy a další enzymové jedy, které se

váží do aktivního centra enzymu, a tak ho blokují. V závislosti na pevnosti vazby inhibitor-

enzym je enzym blokován dočasně, takové inhibitory se nazývají reversibilní, nebo trvale,

takové inhibitory se nazývají ireversibilní. Některé metabolity inhibují enzymy allosterickým

efektem a tak regulují enzymovou aktivitu uvnitř buňky.[3]

4.3.1 Ireversibilní inhibice

Ireversibilní inhibice znamená trvalé zablokování enzymu. Deaktivace enzymu je

zapříčiněna pevnou vazbou inhibitor-enzym, díky které vzniká komplex enzym-inhibitor EI.

EIIE  [10]

Protože jde o nevratnou reakci, disociační konstanta k-1 ≈ 0 má prakticky nulovou

hodnotu (pokud k1 není také nízké). Kinetika těchto reakcí je jednoduchá, každý přídavek

inhibitoru nevratně zablokuje určitý počet enzymů podle toho, v jakém molárním poměru

inhibitor s enzymem reaguje. Toho se dá využít pro stanovení koncentrace enzymu.
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4.3.2 Reversibilní inhibice

U reversibilní inhibice lze aktivitu enzymu obnovit odstraněním inhibitoru, to lze provést

například dialysou. Inhibitor vytváří s enzymem volnější komplex EI nebo EIS, přičemž

rovnováha mezi enzymem, inhibitorem a těmito komplexy závisí na inhibiční konstantě Ki,

tj. na disociační konstantě komplexu EI resp. EIS.[3]

4.4 Faktory reakčního prostředí

I při optimálních koncentracích reaktantů závisí rychlost enzymových reakcí ještě na

dalších fyzikálních a chemických faktorech prostředí v němž reakce probíhají. Je to

především pH, iontová síla, složení pufrů a teplota.[3]

4.4.1 Vliv pH

Téměř všechny enzymy jsou velmi citlivé na pH. Jestliže určíme aktivitu enzymu při

různé koncentraci vodíkových iontů a vyneseme ji do grafu oproti pH, získáme obvykle

křivku s více či méně výrazným maximem, které se nazývá pH-optimum. U daného enzymu

závisí hodnota pH-optima na reakčních podmínkách, např. na druhu pufru, druhu substrátu, na

přítomnosti aktivátorů, inhibitorů, na době inkubace enzymu se substrátem apod.. To že je

aktivita vymezena poměrně úzkou oblastí pH je způsobeno kombinací tří vlivů:

Ireversibilní změnou struktury enzymové bílkoviny při extrémních hodnotách pH.

Vlivem ionizace substrátů (které jsou schopny disociace)

Vlivem pH na disociaci vazebných skupin enzymu a na katalytickou reakci

První dva vlivy lze odstranit v průběhu měření korekcí, třetí vliv lze potlačit preinkubací

enzymu v různém pH a následným nastavením pH-optima. Na obr.14 jsou znázorněny dvě

křivky, z nichž první popisuje vliv pH na stabilitu a aktivitu enzymu. Druhá popisuje metodu

potlačení disociací vazebných skupin preikubací enzymu v různém pH, tvar této křivky se

mění podle doby preinkubace. Vyšrafovaná oblast je oblastí destrukce enzymu. Aktivita se

měří vždy v pH-optimu, v tomto případě při pH 8,0.[3]
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Obr.14 Vliv pH na aktivitu enzymu (monoaminoxidasy)

Vliv pH na ionizaci u disociabilních substrátů lze eliminovat velkým nadbytkem

substrátu, enzym je pak při všech hodnotách pH substrátem nasycen.[3]

4.4.2 Vliv teploty

Se stoupající teplotou se zvyšuje rychlost chemických reakcí, neboť narůstá kinetická

energie molekul a dochází k většímu počtu srážek. To obecně platí i pro enzymové reakce,

u kterých se uplatňují ještě další vlivy. Teplota ovlivňuje stabilitu enzymu, afinitu k substrátu,

ionizaci funkčních skupin, rychlost štěpení komplexu ES, změnu pH pufrů, rozpustnost

kyslíku nezbytného pro oxidační reakce, apod.. Jde tedy o velmi komplexní závislost, která

lze stanovit pouze experimentálně.

S rostoucí teplotou se zvyšuje rychlost enzymové reakce a současně se zvyšuje rychlost

denaturace enzymu. Provedeme-li měření aktivity enzymu při různých teplotách a výsledky

vyneseme do grafu (obr. 15), získáme křivku na níž je patrné maximum, které se nazývá

teplotní optimum. Jeho hodnota závisí na době inkubace enzymu se substrátem, čím je doba

inkubace delší, tím je hodnota teplotního optima nižší.[3]
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Vliv teploty na reakční rychlost
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Obr.15 Vliv teploty na reakční rychlost pro dvě různé doby inkubace t1 a t2

Deaktivace enzymu s teplotu je důsledkem zborcení specifické konformační struktury, na

jejímž utváření se podílí v první řadě velký počet nekovalentních vazeb. Teplotní nestálost

enzymu lze studovat tak, že se enzym po určitou dobu vystaví různým teplotám a pak se za

standardních podmínek stanoví zbytková aktivita. Tepelnou stabilitu enzymu ovlivňuje pH,

iontová síla prostředí a další faktory. Vysoká koncentrace cizích bílkovin a přítomnost

ligandů (substrát nebo kompetitivní inhibitor) obvykle chrání enzym před tepelnou

denaturací.[3]

4.5 Elektrodové metody měření aktivity enzymů

Elektrodové metody umožňují selektivní a nedestruktivní měření aktivity enzymů

kontinuálně v reálném čase. Pro sledování enzymových reakcí se nejčastěji využívá měření

koncentrace vodíkových nebo kyslíkových iontů nebo měření vodivosti.

Jednou z moderních možností měření vodivosti pufrovaného roztoku je využití

amperometrických tlustovrstvých senzorů vyvinutých společností BVT Technologies.

Senzory jsou popsány v předešlých kapitolách. Enzym je buď pipetován do roztoku pufru

společně se substrátem, nebo je imobilizován přímo na pracovní elektrodě.

Jestliže látka, kterou máme stanovovat, se sama enzymové reakce neúčastní, ale

ovlivňuje aktivitu přidaného enzymu, může být její koncentrace stanovena ze stupně aktivace
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nebo inhibice enzymu. Velmi důležitou aplikací této metody je stanovování pesticidů

v potravinách. Většinou se měří inhibice cholinesterasy organofosfáty nebo inhibice

karbonátanhydrasy DDT. Také v těchto případech je potřeba sestrojit předem kalibrační

křivku se standardními látkami za konstantních a kontrolovaných experimentálních

podmínek. Křivka nemusí být vždy lineární.[3]

4.6 Imobilisované enzymy

Enzymy se stále více uplatňují jako specifické reagenty v laboratořích (zejména

klinických) i v řadě praktických odvětví. Rozpustné enzymy však mají své nevýhody. Jejich

použití je obvykle jednorázové a je často limitováno nízkou stabilitou enzymu a značnou

cenou. Tyto nesnáze byli zřejmě jedním z podnětů k hledání způsobu, jak využít enzymy

ekonomičtěji. Enzymy byly navázány na pevné nosiče, se kterými je možné reakce provádět

opakovaně. Regenerace z reakční směsy se dosáhne prostou sedimentací, filtrací nebo

centrifugací. Uměle kotvené (imobilisované) enzymy jsou často stabilnější nežli nativní

rozpustné enzymy,lze je aplikovat v kontinuálních reaktorových procesech a v různých typech

analytických senzorů.

Možností imobilizace enzymu na nosič je celá řada. K fyzikálním postupům patří sorpce

na povrch nerozpustného nosiče, inkluze do hydrofilních gelů a uzavření (enkapsulace) do

váčků nebo dutých vláken z polopropustného materiálu. Z chemických způsobů kotvení je to

kovalentní vazba na nerozpustné nosiče a agregace enzymů vícefunkčními činidly. Výběr

vhodné imobilizační techniky se řídí vlastnostmi daného enzymu a účelem použití.

Adsorpcí na nosič se rozumí adhese molekul enzymu na povrch pevného nosiče, který

nebyl upraven kovalentní vazbou. Je to ekonomicky výhodný postup kotvení enzymů, neboť

je jednoduchý a snadno proveditelný i ve větším měřítku.[3]
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5 Praktická část

5.1 Postup měření

Do elektrochemické nádobky je odměřeno 10 ml MOPSO pufru (3-[N-Morpholino]-2-

hydroxy-propanesulfonic acid), M-8767 SIGMA® . Na elektrody biosenzoru je přivedeno

referenční napětí (350mV), roztok je míchán a přiváděn k senzoru vrtulkou s daným počtem

otáček za minutu (500-800ot./min) a je měřena proudová odezva senzoru, na jehož pracovní

elektrodě je imobilizován enzym acetylcholinesteráza (AChE). Po několika vteřinách se

proudová odezva ustálí na konstantní hodnotě, tzv. proud pozadí. Po ustálení je do nádobky

pipetováno l Acetyltiocholin chloridu (ATCh, 253mM, A5629 SIGMA®), který

v enzymové reakci představuje substrát. Substrát je enzymem vázán, pozměněn a následně

uvolněn produkt reakce. V proudové odezvě se reakce projeví (v ideálním případě) jako

skokový nárůst. (obr. 10) Proudová odezva se opět ustálí na konstantní hodnotě. Nyní může

být pipetován roztok obsahující inhibitory, pro experimentální účely je použit syntostigmin

ředěn 1:100,1:10 a 1:1.(Neostigmini metilsulfas, injekční roztok, šarže 040507, Hoechst-

Biotika, s.r.o., Martin, Slovenská republika) Inhibitory mají tu vlastnost, že se stejně jako

substráty váží na enzymy. To způsobí zpomalení reakce enzym-substrát, neboť část enzymů

se nemůže této reakce účastnit. Na křivce proudové odezvy se přídavek inhibitorů projeví

exponenciálním poklesem. (obr.16)
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Obr.16 Proudová odezva. První nárůst odpovídá přídavku ATCh, první pokles přídavku syntostigminu 1:100,
druhý pokles syntostigminu 1:10, třetí 1:1.
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Takto lze prokázat přítomnost inhibitorů, respektive toxických látek, ve zkoumaném

roztoku. Stanovení jejich koncentrace se však potýká s řadou problémů, jejichž řešením se

zabývají níže uvedené kapitoly.

5.2 Čas ustálení

V ideálním případě se proudová odezva ustálí po přídavku ATCh v řádu sekund, jinými

slovy odezva na ATCh je skoková. Při reálných měřeních se často odezva ustaluje i několik

minut, nebo hodin, což je pro praktické využití nemyslitelné. Je tedy nezbytné stanovit čas

ustálení, ve kterém sice odezva nebude konstantní, ale její nárůst nebude mít vliv na odezvu

po přídavku inhibitoru. Jinými slovy, absolutní hodnota směrnice odezvy před přídavkem

inhibitoru bude menší než absolutní hodnota směrnice odezvy po přídavku. (obr. 17)

Na obrázku 11 je obecný model proudové odezvy v čase (y = I, x = t). Červená křivka

reprezentuje proudovou odezvu, bod 1 je čas přídavku ATCh, bod 2’ je čas přídavku

syntostigminu. Interval <2;2’> je čas ustálení po přídavku ATCh, který je odvozen z první

derivace proudové odezvy reprezentované modrou křivkou. Z maxima derivace je

procentuálně stanovena hodnota dI (např. 10% z maxima), v odpovídajícím čase je sestrojena

směrnice (zelená přímka y=a1x+b1) proudové odezvy. V bodě 2’ je sestrojena druhá směrnice

(y=a2x+b2). Aby bylo možné rozpoznat přítomnost syntostigminu, jehož koncentrace

odpovídá směrnici a2, je nutné, aby |a1|<|a2|.

Stanovení času ustálení
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Obr.17 Obecný model proudové odezvy a stanovení času ustálení
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Z výše uvedených skutečností je tedy zřejmé, že správné stanovení času ustálení

neoddělitelně souvisí s detekčním limitem metody. Jde o kompromis mezi nízkým detekčním

limitem a dobou trvání jednoho měření. Pro experimentální část jsem zvolil dobu ustálení 300

sekund.

5.3 Vyhodnocení měření

Pro účely stanovení limitu detekce jsem navrhl metodu měření, která sestává pouze

z jednoho přídavku syntostigminu. Odezva na tento přídavek je vyhodnocena a celé měření se

opakuje na rozdíl od původní metody, kdy byly při jednom měření postupně pipetovány

přídavky s rostoucí koncentrací inhibitoru (obr.16). Navržené metoda se ukázala jako

přesnější, neboť počáteční podmínky každého měření jsou z hlediska koncentrace inhibitoru

v roztoku stejné. Navíc koresponduje s praktickým využitím přístroje, kdy se předpokládá, že

pro každý vzorek bude provedeno nové měření.

Jako výstupní parametry jsou numericky stanoveny směrnice křivky odezvy před a po

přídavku inhibitoru. Stanovení směrnic je znázorněno na obrázku 18. Na křivce je manuálně

zvolena oblast, která má je proložena přímkou, čímž je získána směrnice v požadovaném

bodě, jejíž rovnice je generována ve spodní liště okna programu BTA.

Obr.18 Výběr oblastí odezvy pro stanovení směrnic.
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5.4 Stanovení detekčního limitu

5.4.1 Definice limitu detekce

V analytické chemii, mez detekce, nebo LOD (limit of detection), představuje nejnižší

množství určité hledané látky, které může být rozeznáno od vzorku neobsahujícího látku

(blank, negativní vzorek) v daném intervalu spolehlivosti (např. 95%). Z hlediska detekce je

nejnižší zjistitelný IDL (Instrument Detection Limit) trojnásobkem hodnoty šumu.

Limit detekce metody je ovlivněn mnoha faktory. Je to samotný přístroj, jeho elektronika

a její šumy, dále jsou to chyby vznikající vyhodnocením výstupních dat pomocí softwaru.

Chyba může být zapříčiněna nepřesným časováním softwaru, zaokrouhlovacími chybami

nebo chybami stanovení parametrů numerickými metodami z naměřených veličin. Tyto chyby

vznikají například při výpočtu směrnice křivky v bodě odpovídajícímu přídavku inhibitoru.

Zde se uplatňuje také chyba obsluhy, neboť úsek křivky odezvy pro výpočet směrnice je

vybírán manuálně, jak je naznačeno na obrázku 18.

Dalším faktorem ovlivňujícím LOD je samotná chemická reakce. Zde se uplatňují chyby

návrhu reakční směsi a chyby způsobené chemickými interferenty (nečistoty atp.). Celou

reakci také ovlivňují okolní podmínky jako teplota nebo pH pufru. Přesnost pipetování

kalibračních vzorků je ovlivněna jednak chybou samotné mikropipety, jednak chybou

obsluhy.

Pro stanovení detekčního limitu, který zahrnuje všechny výše uvedené zdroje chyb jsem

navrhl metodu, která je popsána v následující kapitole.

5.4.2 Metodika stanovení LOD

Pro stanovení reálného LOD metody jsem dodržel standardní postup měření, jak je

prováděno v praxi. Všechny výše zmíněné chybové faktory se uplatnily a lze tedy říct, že

nalezený LOD skutečně odpovídá standardní metodě.

V první fázi jsem určil koncentrační řadu inhibitoru (syntostigminu), která je rozdělena

na dvě části. První část této řady slouží k sestrojení kalibrační křivky pro koncentrace, které je

přístroj schopen detekovat. Druhá část je tvořena koncentracemi, které leží pod

předpokládaným limitem detekce přístroje. Zde je nutné rozlišovat IDL přístroje a LOD

metody. Jak již bylo zmíněno výše, LOD metody je ovlivněn mnoha faktory, jejichž konečný

vliv na výstupní parametry jsem se rozhodl prověřit právě měřením odezvy na velmi nízké
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koncentrace inhibitoru, kde naměřená data odpovídají pouze těmto chybovým faktorů a to

všem současně a zcela komplexně. Koncentrační řada je popsána tabulkou 3.

Tab.3: Koncentrační řada (cp - koncentrace vzorku, cr - koncentrace celého roztoku, poslední řádek udává
poměr ředění)

LOD - oblast 2. Kalibrační křivka – oblast 1.

v.č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
cp [M] 1,50E-07 1,50E-06 7,50E-06 1,50E-05 7,50E-06 1,50E-05 4,50E-04 9,00E-04 1,20E-03 1,50E-03
cr [M] 2,99E-13 2,99E-12 1,49E-11 2,99E-11 1,49E-11 2,99E-11 8,96E-10 1,79E-09 2,39E-09 2,99E-09
ředění 0,0001 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 0,3 0,6 0,8 1

Pro každou koncentraci jsem naměřil tři až sedm odpovídajících hodnot odezvy, které

jsem umístil nejdříve do dvou různých grafů. Následně jsem tyto grafy sloučil a naměřené

kalibrační křivky proložil. Jednoduše řečeno, jejich průsečík přibližně odpovídá detekčnímu

limitu metody. Aby bylo možné tento postup realizovat, je ze statistického hlediska nutné

provést analýzu jednotlivých grafů, čímž se zabývá následující kapitola.

Ve všech grafech figuruje na ose x poměr ředění. Jedná se o ředění 1,5 mM

syntostigminu s MOPSO pufrem. Vzhledem k velikosti přídavku l a objemu pufru

v reakční nádobce 10 ml je konečná koncentrace inhibitoru vypočtena následujícím vztahem:

 M
ml

ředěnípoměrmMl
c 



04,10

_.5,1.20
 ,

10,04 ml je objem pufru s přídavkem substrátu ATCh. Výstupním parametrem se

v grafech rozumí rozdíl směrnic (a1-a2), jak je popsáno v kapitole 5.2 a 5.3.

5.4.3 Statistická analýza naměřených dat

Jak již bylo řečeno, navržená metoda stanovení LOD předpokládá sestrojení dvou křivek,

dvou oblastí kalibrační křivky. Každá z nich je sestrojena proložením určitého počtu bodů.

Standardně se pro sestrojení kalibrační křivky používá sedm a více kalibračních hodnot,

v našem případě koncentrací, z nichž každá musí být proměřena několikrát. Ještě před

proložením naměřených bodů odpovídající křivkou je nutno ze souboru vyloučit odlehlé

hodnoty. Pro vyloučení těchto hodnot sestrojíme tzv. pásy spolehlivosti. Jsou-li body

kalibrační křivky proloženy přímkou s rovnicí: xaay 10  , potom rovnice horního pásu

spolehlivosti je:
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kde yZ je naměřená hodnota a yV je hodnota vypočtená, resp. hodnota získaná proložením

naměřených bodů přímkou.[6]

Naměřené body ležící mimo tyto pásy nazýváme odlehlými hodnotami a pro stanovení

kalibrační křivky je neuvažujeme. Význam těchto pásů je však důležitý i z hlediska

detekčního limitu. Vytvoříme-li pásy spolehlivosti pro obě oblasti kalibrační křivky, tedy pro

oblast 1, která představuje kalibrační křivku jako takovou a oblast 2, která byla naměřena na

velmi nízkých koncentrací o kterých můžeme s určitostí říct, že leží pod detekčním limitem

přístroje, bod, ve kterém horní mez pásu spolehlivosti oblasti 2 protíná dolní mez pásu

spolehlivosti oblasti 1, představuje mez detekce. Pro koncentrace inhibitorů a velikost

výstupních parametrů pak platí:

 Je-li hodnota koncentrace inhibitoru nižší než hodnota v bodě meze detekce,

můžeme tvrdit, že s danou pravděpodobností danou koncentraci nezaznamenáme.

 Je-li hodnota koncentrace inhibitoru vyšší než hodnota v bodě detekce, můžeme

tvrdit, že s danou pravděpodobností danou koncentraci zaznamenáme.
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 Je-li hodnota výstupního parametru (rozdílu směrnic) nižší než hodnota v bodě

meze detekce, můžeme tvrdit, že s danou pravděpodobností daná hodnota nemá

význam.

 Je-li hodnota výstupního parametru (rozdílu směrnic) vyšší než hodnota v bodě

meze detekce, můžeme tvrdit, že s danou pravděpodobností má daná hodnota

význam.

5.5 Experimentální stanovení detekčního limitu metody

Vlastní experiment jsem realizoval v souladu s výše navrženou metodou. Měření jsem

prováděl pro kalibrační řadu podle tabulky 3. Vzhledem k časovým nárokům na jedno měření

(cca 30 minut) nebylo v mých silách provést všechna měření v jeden den, což se projevilo na

okolních podmínkách (teplota, stáří senzorů), které nebyly pro všechna měření stejné. Tato

skutečnost přispěla k vyššímu rozptylu naměřených hodnot.

5.5.1 Kalibrační křivka pro oblast 2.

Prvním krokem experimentu je naměření odezev na koncentrace, které leží pod

předpokládaným IDL, v tabulce 3 jsou označeny jako LOD – oblast 2. Výsledky těchto

měření dokumentuje obrázek 19.

Kalibrační křivka pro oblast 2.
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Obr.19 Kalibrační křivka pro koncentrační řadu 2. s pásem spolehlivosti
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Pomocí nástroje MS Excel® jsem vygeneroval pásy spolehlivosti podle vztahů uvedených

v kapitole 5.4.3. Tento pás vytyčuje oblast, ve které se kalibrační křivka a všechny její body

nacházejí s pravděpodobností 95%, =0,05.

5.5.2 Kalibrační křivka pro oblast 1.

Jak již bylo naznačeno v úvodu experimentální části, kalibrace metody v oblasti

měřitelných koncentrací je ovlivněna značnou citlivostí metody na okolní vlivy, proto jsem

provedl velkou řadu měření, aby chyby vzniklé změnami okolních podmínek byly potlačeny

a získaná kalibrační křivka byla co nejvěrnější.

Pro kalibraci metody jsem použil dvě různé sady tlustovrstvých boisenzorů

s imobilizovanou acetylcholin esterázou (imobilizační série CE a CB dle klasifikace výrobce,

BVT Technologies, s.r.o.). Jak vyplývá z předchozích experimentů, citlivost senzorů je

nejvyšší asi po jednom měsíci od výroby a následně zase klesá. Experiment jsem prováděl

v průběhu více jak jednoho měsíce, přičemž nejvyšší citlivost jsem pozoroval asi v polovině

této doby. Je možné říci, že i chyba zapříčiněná stárnutím senzorů je v kalibrační křivce

zahrnuta, což je opět z hlediska LOD žádoucí.

Sérii senzorů CE jsem proměřil vždy v jeden den několikrát na stejné koncentraci, nebo i

několik koncentrací kalibrační řady postupně za sebou. Na rozdíl od toho sérii CB jsem měřil

vždy v jeden den všechny koncentrace, ale vždy pouze jednu, maximálně dvě hodnoty. I tato

skutečnost se na výsledcích měření projevila. Výstupy tohoto experimentu dokumentují

následující obrázky 20 a 21.

Vzhledem k nelinearitám, které jsem pozoroval při měření se senzory CE jsem pro

měření na senzorech CB rozšířil koncentrační řadu o další body, jak je patrné z obrázku 21.

Původně jsem se domníval, že nelinearity jsou způsobeny enzymovými reakčními procesy při

vyšších koncentracích. Ukázalo se, že šlo pouze o chyby způsobené okolními podmínkami

a při měření všech koncentrací postupně za sebou se mi podařilo získat téměř lineární

kalibrační křivku.



40

Kalibrační křivka oblati 1. pro senzory řady CE
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Obr.20 Kalibrační křivka v oblasti 2. pro senzory řady CE

Kalibrační křivka pro senzory řady CB
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Obr.21 Kalibrační křivka v oblasti 2. pro senzory řady CB
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Pro účely stanovení LOD jsem všechna data naměřená v oblasti 1. vložil do jednoho

grafu, sestrojil celkovou kalibrační křivku a vypočítal pásy spolehlivosti (Obr.22). Toto

zobrazení je z hlediska LOD nejdůležitější.

Kalibrační křivka v oblasti 1.
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Obr.22 Kalibrační křivka v oblasti 1. s pásy spolehlivosti

5.5.3 Stanovení LOD

Stanovení detekčního limitu jsem provedl proložením kompletní kalibrační křivky oblasti

1,, tedy křivky se všemi naměřenými body a kalibrační křivky v oblasti 2. Toto proložení

dokumentuje obrázek 23. Pásy spolehlivosti jsem sestrojil za využití Fischerova rozdělení

s hladinou spolehlivosti = 0,05. V tomto grafu význam pásů spolehlivosti oblasti 1. zaniká,

neboť se nacházejí v pásu spolehlivosti oblasti 2. Průsečíky jsou sice na obrázku 23

naznačeny, nicméně význam pouze vzdálenost kalibračních křivek oblastí 1. a 2. jak je na

obrázku rovněž naznačeno. Tato vzdálenost reprezentuje spolehlivost měření a průsečík

kalibračních křivek lze nazvat orientačním LOD. Pro číselné stanovení detekčního limitu jsem

provedl další statistické analýzy naměřených dat.

Z obrázku 23 není možné přesné stanovení LOD, což má za vinu velký rozptyl

naměřených hodnot v obou oblastech. Pro další analýzu jsem použil pouze hodnoty naměřené

na senzorech série CB, které mají menší rozptyl (obr.24). Z grafu je zřejmé, že rozptyl hodnot
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oblasti 1. není hlavní příčinou zániku pásu spolehlivosti kalibrační křivky oblasti jedna v pásu

spolehlivosti oblasti 2. Ukazuje se, že kalibrační křivka oblasti 1 a trend pozadí oblasti 2. jsou

v celém rozsahu koncentrací odděleny. To znamená, že při pečlivém měření a velkém počtu

opakování měření lze dosáhnout lepšího limitu detekce.

Stanovení LOD pomocí Fisherova rozdělení, a=0,05.
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Obr.23 Stanovení LOD ze všech naměřených bodů pomocí Fischerova rozdělení s = 0,05

Jak již bylo řečeno výše, hladina spolehlivosti udává pravděpodobnost výskytu kalibrační

křivky uvnitř pásů spolehlivosti. Je-li hladina spolehlivosti 0,05 je pravděpodobnost výskytu

kalibrační křivky uvnitř pásu 95%. Pro další analýzu jsem zvolil hladinu spolehlivosti  = 0,5.

To znamená, že pouze každé druhé měření je správné, tedy leží v pásu spolehlivostí. Je tedy

nutné provést více měření pro spolehlivé stanovení koncentrace inhibitoru v roztoku.

Snížením hladiny spolehlivosti došlo k posunutí pásů spolehlivosti, jak je patrné na obrázku

25 resp. 26. Smíříme-li se s nutností více měření, detekční limit metody leží na průsečíku

horní meze spolehlivosti oblasti 2. a dolní meze spolehlivosti oblasti 1. Detail tohoto

průsečíku je znázorněn na obrázku 26. Průsečík leží přibližně na hodnotě poměru ředění
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0,006, což odpovídá koncentraci syntostigminu v měřeném roztoku 18 pM. Tato hodnota

odpovídá LOD, lze tedy říct, že pro = 0,5 je LOD = 18 pM.

Stanovení LOD pro sérii CB pomocí Fisherova rozdělení, a=0,05.
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Obr.24 Stanovení LOD pro sérii CB pomocí Fischerova rozdělení s = 0,05.
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Stanovení LOD pomocí Fisherova rozdělení, a=0,5.

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,001 0,01 0,1 1

poměr ředění

s
ig

n
a
l
[n

A
/s

]

dolní mez k.k.2

kalibrační křivka oblasti 2.

horní mez k.k.2

dolní mez k.k.1.

kalibrační křivka oblasti 1.

horní mez k.k.1.

Obr.25 Stanovení LOD ze všech naměřených bodů pomocí Fischerova rozdělení s = 0,05.

Stanovení LOD pomocí Fisherova rozdělení, a=0,5.
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Fischerovo rozdělení udává pravděpodobnost výskytu celé kalibrační křivky v pásu

spolehlivosti. Pro měření pouze jednoho vzorku za účelem stanovení jeho koncentrace je

možné pásy spolehlivosti zúžit pomocí Studentova rozdělení. Studentovo rozdělení udává

pravděpodobnost výskytu jednotlivého bodu v pásu spolehlivosti se zvolenou úrovní. Na

obrázku 27 jsou pásy spolehlivosti sestrojeny za použití Studentova rozdělení s  = 0,05.

Oblasti vstupních dat jsou také pozměněny, hodnoty výstupního parametru pro koncentraci

0,01 jsou přidány do oblasti 2 (tab.4). Vzhledem k rozptylu naměřených hodnot v oblasti 2. je

žádoucí zvýšení počtu těchto bodů, což vyplývá z rovnic pásů spolehlivosti v kapitole 5.4.3.

V grafu na obrázku 27 je vyznačen interval poměru ředění, který odpovídá intervalu

koncentrace roztoku 18 – 24 nM. V tomto intervalu je možné měřit s 95% spolehlivostí.

Vzorky s koncentrací ležící mimo tento interval je pro ověření možné ředit nebo koncentrovat

tak, aby jejich koncentrace ležela ve zmíněném intervalu.

Tab.4 Nové rozložení kalibrační řady

LOD Kalibrační křivka

v.č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
cp[M] 1,50E-07 1,50E-06 7,50E-06 1,50E-05 7,50E-05 1,50E-04 4,50E-04 9,00E-04 1,20E-03 1,50E-03
cr[M] 2,99E-13 2,99E-12 1,49E-11 2,99E-11 1,49E-10 2,99E-10 8,96E-10 1,79E-09 2,39E-09 2,99E-09
ředění 0,0001 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 0,3 0,6 0,8 1

Stanovení LOD posunutím rozhraní oblastí, pomocí Studentova rozdělení,

a = 0,05.
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Obr.27 Stanovení LOD pomocí Studentova rozdělení s  = 0,05.
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Ve všech předešlých analýzách jsou data naměřená v oblasti pod předpokládaným IDL,

tedy v oblasti 2. brána jako parametricky závislá, přičemž parametrem je poměr ředění resp.

koncentrace. Vzhledem k významu těchto bodů a tím je změření odezev při koncentracích,

které nemohou být rozpoznány, je možné chápat data v této oblasti jako konstantní, tedy

nezávislá na poměru ředění. Z této úvahy vychází další analýza, ve které je změněna rovnice

pásu spolehlivosti oblasti 2. na:
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Oblast 1. je vyhodnocena Fischerovým rozdělením s hladinou spolehlivosti  = 0,05. Pro

stanovení pásů spolehlivosti oblasti 2. je použito Studentovo rozdělení s hladinou

spolehlivosti = 0,05. Tato analýza je popsána grafem na obrázku 28. LOD se nachází na

průsečíku horní meze spolehlivosti oblasti 2. a dolní meze spolehlivosti oblasti 1. Výsledkem

této analýzy je LOD = 1,46 nM.

Stanovení LOD z oblasti 2. nezávislé na koncentraci, pomocí

Studentova rozdělení,  = 0,05, rozložení dle tab.4
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Obr.28 Stanovení LOD z oblasti 2. nezávislé na koncentraci, pomocí Studentova resp. Fischerova rozdělení,
 = 0,05, rozložení koncentrační řady dle tab.4
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Jako poslední jsem provedl analýzu ve které je oblast 2. vnímána jako konstantní, tedy

nezávislá na koncentraci. Rozdělení oblastí jsem zvolil podle tabulky 3. Pro oblast 1. jsem

použil Fischerova rozdělení s hladinou spolehlivosti  = 0,05, oblast 2. jsem vyhodnotil za

použití Studentova rozdělení s hladinou spolehlivosti  = 0,05. Stanovený detekční limit

metody se ještě snížil na LOD = 0,8 M. Výsledky této analýzy dokumentuje obrázek 29.

Stanovení LOD z oblasti 2. nezávislé na koncentraci, pomocí

Studentova rozdělení,  = 0,05, rozložení dle tab.3
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Obr.29 Stanovení LOD z oblasti 2. nezávislé na koncentraci, pomocí Studentova resp. Fischerova rozdělení,
 = 0,05, rozložení koncentrační řady dle tab.3

5.6 Nalezené chyby softwaru BTA

Všechny funkce BTA softwaru byly postupně prověřeny a byly zjištěny následující

chyby. Kromě některých drobných nedostatků, jako je používání různých tvarů exponenciální

rovnice ve dvou různých funkcích, nebo absence upozornění „čekejte prosím“ při výpočtech,

byly zjištěny i chyby zásadní, které mají bezprostřední vliv na vyhodnocení výsledků měření.
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5.6.1 Funkce proložení exponenciálou

V teoretické části jsou popsány dvě různé funkce pro prokládání křivky odezvy

exponenciálou. Je to „Proud pozadí“ a „Exponenciála“. Každá z těchto funkcí využívá jiný

algoritmus a jak bylo zjištěno, výsledky výpočtů se pro jedno měření značně liší. (obr. 30)

5.6.2 Stanovení času přídavku inhibitoru

Pro stanovení času přídavku inhibitoru slouží funkce, která je součástí „Relativní

inhibice“. Ze dvou vybraných intervalů křivky (jeden před přídavkem, druhý po přídavku)

proložených přímkami je odvozen čas přídavku. Tento algoritmus však nepracuje správně.

Jako čas přídavku je vyhodnocen jeden z okrajových bodů zadaných intervalů. (obr. 31)

Touto chybou je ovlivněn celý výpočet relativní inhibice (Ri).
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Obr.30 Srovnání dvou různých algoritmů aproximace exponenciálou
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Obr.31 Chybné stanovení času přídavku syntostigminu
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6 Závěr

Pomocí statistických analýz byla navržena robustní metoda stanovení detekčního limitu

pro měření inhibitorů acetylcholin esterázy tlustovrstvým biosenzorem. V první fázi byly

sestrojeny kalibrační křivky koncentrační řady, která byla rozdělena do dvou oblastí. Oblast 1.

je oblastí koncentrací, které jsou prokazatelně přístrojem detekovány, oblast 2. leží pod IDL

přístroje, tyto koncentrace nemohou být detekovány. Dále byly stanoveny pásy spolehlivosti

obou křivek několika různými způsoby. Následně byly takto doplněné kalibrační křivky

proloženy a analyzovány.

Z provedených analýz bylo zjištěno, že detekční limit závisí také na požadavcích na

uživatelské pohodlí. Pokud je uživatel ochoten provést více než dvě měření stejného vzorku,

má zvolená metoda detekční limit 17,9 pM (spolehlivost je minimálně 50 % a zvyšuje se

s počtem opakování).

Pokud má uživatel možnost provést pouze jedno měření je detekční limit metody 0,8 nM.

Tohoto výsledku bylo dosaženo vhodným rozložením koncentrační řady a kombinací

Studentova a Fischerova rozdělení, přičemž pás spolehlivosti oblasti 2. – trend pozadí byl

sestaven podle Studentova rozdělení a pás spolehlivosti oblasti 1. byl sestaven podle

Fischerova rozdělení. Pro oblast 2. – trend pozadí – byly využity dva modely, a to

jednoparametrický (výstupní parametr = k) a dvouparametrický (výstupní parametr = k1 +

k2c). Všechny experimenty byly provedeny s devíti až patnácti body pro oblast 2. Ukázalo se,

že pro přesnější stanovení LOD by bylo vhodné proměřit vlastnosti na větších statistických

souborech.

V rámci této práce byly nalezeny některé podstatné chyby BTA softwaru. Je to chybné

stanovení času přídavku inhibitoru. Tento čas byl použit při výpočtu relativní inhibice ve

stejnojmenné funkci. Hodnoty relativní inhibice získané tímto výpočtem byly proto chybné.

Dále byla zjištěna špatná funkce aproximace exponenciálou. Aproximace byla prováděna

pomocí dvou různých funkcí, založených na různých algoritmech. Jsou to funkce „Proud

pozadí“ a „Exponenciála“. Navrhovaným řešením je algoritmy těchto funkcí sjednotit

a vzhledem k uživatelskému komfortu použít algoritmus implementovaný ve funkci „Proud

pozadí“.
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