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Úvod 

 
Polyimid (PI), zejména Kapton, vyniká vysokou che-

mickou odolností, výbornými mechanickými vlastnostmi, 
vynikající tepelnou a radiační stabilitou. Vzhledem k těm-
to vlastnostem je PI vhodným materiálem pro lékařské 
aplikace, např. pro výrobu katétrů nebo cévních náhrad1,2. 
Dlouhodobá aplikace umělého materiálu do živých tkání 
však vyžaduje účinnou povrchovou sterilizaci, která zabra-
ňuje rozvoji pooperačních komplikací, způsobených 
zejména bakteriální kontaminací a tvorbou biofilmů. 

V minulých letech byla publikována řada studií, za-
měřených na vývoj antibakteriálních povlaků, zejména na 
bázi stříbra, které inhibují tvorbu biofilmů3–5. Různými 
technikami bylo úspěšně zabráněno proliferaci biofilmů, 
např. omezením mikrobiální adheze nebo usmrcením mi-
kroorganismů v těsném kontaktu s pevným povrchem. 
Perspektivní techniky zahrnují funkcionalizaci povrchu 
materiálů pomocí Ag (cit.3), Au (cit.6), kvartérních amoni-
ových skupin7 nebo chitosanu8. 

V této práci je popsán jednoduchý dvoustupňový po-
stup tvorby Ag nanostruktur rovnoměrně distribuovaných 
na povrchu PI fólie. Dvoustupňová příprava je založena na 
naprašování tenkých vrstvev Ag, které se po tepelném 
namáhání přemění na stříbrné nanoostrůvky. Následné 
studium složení a struktury povrchu PI a PI s deponova-
ným Ag bylo uskutečněno pomocí rentgenové fotoelektro-
nové spektroskopie (XPS) a mikroskopie atomárních sil 
(AFM). Transformace spojitých Ag vrstev do nespojitých 
nanoostrůvků byla studována měřením elektrické plošné 

rezistance. Antibakteriální účinky vytvořených nanostruk-
tur byly testovány pomocí environmentálních bakteriálních 
kmenů Escherichia coli (E. coli) a Staphylococcus epider-
midis (S. epidermidis). 

 
 

Experimentální část 
 
Použité materiály 

 
K experimentům byla použita polyimidová fólie 

(Kapton® HN, Goodfellow Ltd., UK, tloušťka 50 m, 
hustota 1,42 g cm–3, použitelnost dle výrobce do 310 °C). 
Na fólie bylo v naprašovacím zařízení Balzers SCD 050 
deponováno stříbro. Depozice kovu byla provedena 
z Ag terčíku o čistotě 99,99 % (Goodfellow Ltd., UK). 
Parametry depozice byly nastaveny na hodnoty: DC Ar 
plasma, čistota plynu 99,995 %, průtok plynu 0,3 l s–1, tlak 
5 Pa, proud 20 mA, vzdálenost elektrod 50 mm a časy 
depozic 10–500 s. Teplotní namáhání probíhalo ihned po 
depozici v termostatu Binder ve vzduchu, při teplotě 250 °C 
a po dobu 1 h. Vyžíhané vzorky byly ochlazeny na labora-
torní teplotu a uchovávány za standardních laboratorních 
podmínek. 

 
Analytické metody 

 
Ke studiu povrchové morfologie a drsnosti povrchu 

PI a PI naprášeného různými tloušťkami Ag byla použita 
metoda AFM s využitím přístroje VEECO CP II pracují-
cím v poklepovém modu (angl. tapping). Vzorky byly 
charakterizovány před a po teplotním namáhání. Drsnost 
povrchu je charakterizována střední hodnotou drsnosti 
(Ra), která reprezentuje aritmetické průměry odchylek 
souřadnice Z od jejich střední hodnoty. 

Efektivní tloušťka vrstev deponovaných vzorků byla 
stanovena pomocí vrypu na mikroskopickém skle 
(deponované současně s PI vzorky) a jeho následným ske-
nováním pomocí AFM (VEECO CP II) s použitím křemí-
kové sondy CONT20A-CP (konstanta pružnosti 0,9 N m–1). 

Atomové koncentrace stříbra Ag(3d), kyslíku O(1s), 
uhlíku C(1s), dusíku N(1s) a křemíku Si(1s) ve vzorcích 
deponovaných a vyžíhaných byly určovány metodou XPS 
na spektrometru Omicron Nanotechnology ESCAProbeP. 
Rentgenové záření bylo monochromatické s energií 
1486,7 eV. Měření probíhala s krokem 0,05 eV. Spektra 
byla vyhodnocena programem CasaXPS. 

Plošná rezistance (Rs) Ag nanostruktur před a po te-
pelném namáhání byla studována standardní dvoubodovou 
metodou s použitím pikoampermetru KEITHLEY 487. Pro 
tento účel byly na vzorky opatřené Ag vrstvou dodatečně 
deponovány dva Ag kontakty o tloušťce cca 50 nm vyme-
zující měřenou plochu. 
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Antibakteriální testy 
 
Antibakteriální účinky PI a PI s naneseným Ag 

(efektivní tloušťky 2 a 15 nm) po depozici a po tepelném 
namáhání byly zkoumány kapkovým testem9 na dvou en-
vironmentálních bakteriálních kmenech; gramnegativním 
kmenu E. coli (DBM 3138) a grampozitivním kmenu 
S. epidermidis (DBM 3179). E. coli byla kultivována na 
kultivačním médiu Agar LB (Luria-Bertani) 
a S. epidermidis na médiu Agar PCA (angl. plate count 
broth). Oba kmeny byly kultivovány 12 h v orbitální tře-
pačce při teplotě 37 °C. Optická hustota inokula byla mě-
řena při 600 nm (OD600). Inokula byla připravena zředě-
ním kultur sterilním fyziologickým roztokem (PS, 
0,9 % NaCl). Testované vzorky byly ponořeny do 2 ml PS. 
Roztoky s ponořenými vzorky byly následně naočkovány 
kmeny E. coli (1,1104 jednotek tvořících kolonii (CFU) na 
1 ml) a (2,2105 CFU na 1 ml). Současně byly vytvořeny 
vzorky kontrolní (E. coli a S. epidermidis v PS). Následně 
byly vzorky staticky a dynamicky inkubovány při teplotě 
24 °C po dobu 3 h. Vzorky byly intenzivně rozmíchány 
a alikvotní podíly (25 l z každého vzorku) byly nakapány 
na předem vysušená agarová média a byl vytvořen triplet. 
Počet CFU byl zjišťován po 24 h inkubace při 24 °C 
(E. coli) a 37 °C (S. epidermidis). Experimenty byly pro-
vedeny za sterilních podmínek, postupem již dříve popsa-
ným10. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Morfologie povrchu PI a PI s naneseným Ag byla 

studována pomocí AFM. AFM snímky vzorků před a po 
tepelném namáhání jsou uvedeny na obr. 1. Je patrné, že 
po vyžíhání vzorků došlo u PI k mírnému zvýšení Ra 
v důsledku mírného zvlnění povrchu. Tento jev pravděpo-
dobně vyplývá z přechodu mezi skelným a elastickým 
stavem polymeru v důsledku tepelně indukovaných změn 
v amorfní fázi polymeru11. Hodnota Ra výrazně roste 
s rostoucí tloušťkou vrstev. Ve srovnání s PI má depono-
vaný PI (o efektivní tloušťce Ag 2 nm) jemnozrnnou struk-
turu typickou pro polykrystalické kovy11. Nízkoteplotní 
žíhání vedlo k dramatické změně morfologie povrchu de-
ponovaných vzorků. Výsledná morfologie připomíná 
„kopečkovitou“ strukturu s dobře oddělenými Ag nanoos-
trůvky rovnoměrně rozmístěnými na povrchu PI. Tato 
struktura je zřetelnější pro silnější vrstvy Ag, kde můžeme 
pozorovat řádové zvýšení Ra. Velikost Ag ostrůvků po 
vyžíhání závisí na efektivní tloušťce Ag vrstvy před žíhá-
ním. Tvorba kopečkovité struktury je žádoucím jevem, 
protože vede k nárůstu měrného povrchu Ag, což může 
pozitivně ovlivnit výsledné antibakteriální účinky10. 

Atomové koncentrace prvků určené z XPS spekter 
(typická hloubka stanovení je 6–8 atomových vrstev) jsou 
shrnuty na obr. 3. Analýza XPS byla provedena na PI 
(tloušťka Ag 0 nm) a na PI deponovaném Ag (po depozici 
a po teplotním namáhání, efektivní tloušťka Ag 2, 11, 
a 15 nm). Naměřené hodnoty koncentrací na PI odpovída-

jí jeho stechiometrii (O – 17,2 %, C – 75,9 %, N – 9,6 %). 
Rozdíly mezi teoretickými a naměřenými hodnotami che-
mického složení jsou způsobeny zejména přítomností Si, 
nečistotou, která je běžnou součástí PI z výrobního proce-
su12. S rostoucí tloušťkou Ag vrstvy se v důsledku tzv. 
laterálního růstu postupně zvyšuje její hustota13, což má za 
následek vyšší homogenitu Ag na polymeru. To vede ke 
zmenšení trhlin a snížení množství nehomogenit v kovové 
vrstvě, a proto můžeme u silnějších Ag vrstev (15 nm) 
sledovat, že Si a N nebyly detegovány. S tvorbou souvislé 
Ag vrstvy se postupně zvyšuje množství detegovaného 
kovu. 

Obr. 1. AFM snímky PI substrátu a Ag/PI vzorků o různých 
efektivních tloušťkách Ag (2, 11 a 15 nm) před (Deponované) 
a po tepelném namáhání při 250 °C (Vyžíhané) 



Chem. Listy 110, 139143(2016)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy 

141 

Dramatické změny povrchové morfologie po vyžíhá-
ní, pozorované metodou AFM jsou doprovázeny význam-
nými změnami v chemickém složení povrchu odpovídají-
cích vzorků, stanovenými pomocí XPS (viz obr. 3). Zatím-
co u PI jsou změny morfologie a zastoupení detegovaných 
prvků zanedbatelné, u vzorků s Ag vrstvami jsou pozoro-
vatelné dramatické změny v obou parametrech. Spojitá 
Ag vrstva se po vyžíhání mění na kopečkovitou strukturu, 
přičemž dochází k částečnému obnažení povrchu PI a zesi-
luje se XPS signál prvků pocházejících z PI substrátu. 
Současně zde dochází k dramatickému poklesu signálu 
Ag. Je patrné, že čím jsou jednotlivé izolované ostrůvky 
větší (obr. 1), tím intenzivnější je stínící efekt, a tím je 
nižší koncentrace prvků pocházejících z polymeru. Mírné 
zvýšení koncentrace kyslíku u vyžíhaných vzorků pouka-
zuje na tvorbu oxidovaných struktur. Z analýzy Ag(3d) 
píku je patrné, že nedochází k oxidaci Ag. Nárůst koncen-
trace O tak souvisí s přítomností kontaminačních uhlovo-
díků, jež mohou být oxidované. 

Vhodnou metodou pro studium materiálové homoge-
nity tenkých kovových vrstev je měření plošné rezistan-
ce14. Závislost elektrické plošné rezistance (Rs) na tloušťce 
Ag vrstev před a po tepelném namáhání je uvedena na 
obr. 4. U deponovaných vzorků dochází k prudkému po-
klesu Rs v úzkém rozmezí tlouštěk (9–13 nm), kdy dochází 
k tvorbě elektricky spojité kovové vrstvy. Na hodnotě cca 
140  dochází k ustálení hodnot Rs, což je typická hodnota 
pro kovové vrstvy o tloušťkách v řádech nanometrů 

(Matthiessenovo pravidlo)15. Žíhání při 250 °C má za ná-
sledek významný posun skokové změny Rs směrem 
k „tlustším“ vrstvám, což odpovídá strukturálním změnám 
pozorovaným AFM (tvorba izolovaných Ag ostrůvků). 
Posun křivky Rs byl pozorován také po vyžíhání 
Au nanovrstev při různých teplotách; čím vyšší byla teplo-
ta žíhání, tím k významnějšímu posunu docházelo16. Vyží-
hané vrstvy jsou elektricky nespojité do efektivní tloušťky 
23 nm. Nad touto hranicí se tvoří elektricky souvislá vrst-
va Ag. U silnějších Ag vrstev (do 26 nm) Rs postupně kle-
sá a dosahuje podobných hodnot jako u nežíhaných vrstev.  

Antibakteriální účinky PI, deponovaných a vyžíha-
ných Ag/PI vzorků byly studovány kapkovou metodou na 
dvou bakteriálních kmenech; E. coli (obr. 5a) a S. epider-
midis (obr. 5b), které se často podílejí na vzniku infekcí 
spojených s tvorbou biofilmů17. Na rozdíl od PI, všechny 
Ag/PI vzorky (deponované a vyžíhané) významně potlačo-
valy růst obou bakteriálních kmenů. Zajímavým zjištěním 
je, že Ag/PI vzorky vykazovaly podobný antibakteriální 
účinek na gramnegativní i grampozitivní bakteriální kme-
ny. Tento výsledek je v rozporu s obecně platným pravi-
dlem, že grampozitivní bakterie jsou citlivější na inhibiční 
účinek Ag (cit.18), což je pravděpodobně způsobeno snad-
nějším prostupem Ag přes tenčí buněčné stěny. Bylo např. 
zjištěno, že výsledný antibakteriální účinek Ag nanočástic 
vůči grampozitivním bakteriím je významně vyšší ve srov-
nání s gramnegativními kmeny19. Antibakteriální účinek 
(50 % z hodnoty pro kontrolní vzorek E. coli, 25 % pro 

Obr. 2. Závislost drsnosti povrchu PI, deponovaných a vyžíha-
ných (při 250 °C) Ag/PI vzorků na efektivní tloušťce Ag 

Obr. 3. Atomové koncentrace Ag(3d), O(1s), C(1s), N(1s) a Si 
(1s) měřené pomocí XPS pro PI a Ag/PI vzorky o různých 
efektivních tloušťkách Ag pro deponované a vyžíhané vzorky 
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kontrolní vzorek S. epidermidis) všech vyžíhaných Ag/PI 
vzorků výrazně roste ve srovnání se vzorky deponovaný-
mi, přičemž mnohem výraznější nárůst účinku je pozoro-
vatelný pro S. epidermidis (obr. 5a,b). Tento nárůst anti-
bakteriálního účinku je pravděpodobně způsoben výraz-
ným zvýšením drsnosti povrchu a změnou morfologie po 
vyžíhání (obr. 1), a to i přesto, že role drsnosti povrchu 
v bakteriální adhezi/inhibici nebyla dosud zcela objasněna. 
V této souvislosti je třeba poznamenat, že přírodou inspi-
rovaná tvorba tenkých vrstev s vysokou drsností (na zákla-
dě tzv. efektu lotosového listu) může být v medicíně 
úspěšně využita20. 

Specifická povrchová morfologie biomateriálů je 
rozhodující pro některé jejich potenciální aplikace v medi-
cíně21. Naše předběžné výsledky naznačují, že stříbrné 
antibakteriální povlaky na PI jsou z hlediska cytokompati-
bility neutrální; zabraňují bakteriálním infekcím, zatímco 
hladké cévní buňky a keratinocyty mohou na takovýchto 
nosičích proliferovat. Výsledky testů cytokompatibility 
však přesahují rozsah této práce, a proto budou součástí 
další studie. 

 
 

Závěr 
 
V této práci byla popsána jednoduchá a univerzální 

metoda přípravy permanentních antibakteriálních povlaků 
polymerních materiálů jako alternativa k časově a experi-
mentálně náročným postupům. Bylo prokázáno, že známé 
komplexní postupy (kotvení antibakteriálních částic, zpra-

Obr. 4. Závislost elektrické plošné rezistance na efektivní 
tloušťce vrstvy pro PI vzorky deponované Ag před (  depo-
nované) a po tepelném namáhání při teplotě 250 °C (  vyží-
hané) 

 

Obr. 5. Relativní životaschopnost bakteriálních kolonií S. epidemidis (a) a E. coli (b) (počet CFU na studovaných vzorcích ku počtu 
CFU na vzorcích kontrolních) v závislosti na efektivní tloušťce Ag (PI = 0 nm). Vodorovné linie představují referenční hodnoty 
(počet CFU v kontrolních vzorcích), včetně nejistot (čárkovaně),   deponované,   vyžíhané 
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cování v elektrickém oblouku a leptání kyselinami) mohou 
být úspěšně nahrazeny relativně snadným způsobem, spo-
čívajícím v tvorbě nanostrukturovaných Ag povlaků na PI 
substrátu kombinací metod naprašování žíhání. Transfor-
mace spojitých Ag povlaků na kopečkovitou strukturu 
s oddělenými stříbrnými nanoostrůvky, rovnoměrně roz-
místěnými na povrchu PI, byla prokázána metodami AFM, 
XPS a měřením elektrické plošné rezistance. Bylo proká-
záno, že strukturování stříbrných povlaků má zásadní vliv 
na výsledný antibakteriální účinek, přičemž velikost vý-
sledných nanostruktur může být dobře řízena volbou tlouš-
těk Ag vrstev před žíháním. Žíhání Ag nanovrstev výrazně 
zvyšuje jejich antibakteriální účinky pravděpodobně 
v důsledku zvýšení specifického povrchu Ag. U rozměr-
nějších Ag ostrůvků byl pozorován silnější antibakteriální 
účinek. Jakmile dojde k vzájemnému propojení 
Ag ostrůvků v transformované vrstvě, antibakteriální úči-
nek se snižuje. 

 
Autoři děkují za finanční podporu Grantové agentuře 

ČR v projektech č. 14-18131S, P108/12/1168 GAMZ 
15-33018A a 15-19485S. 
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The use of untreated medical devices (catheters, en-

dotracheal tubes) can lead to hospital-acquired infections. 
Antibacterial coatings of biocompatible polymers may 
reduce the risk of such infections. Silver nanolayers of 
different thickness were sputtered on polyimide (PI) and 
investigated both before and after thermal annealing. The 
electrical continuity of the layers was examined by sheet 
resistance. After sputtering, the layers become electrically 
continuous from an effective thickness of 11 nm. Howev-
er, atomic force microscopy showed that the surface of the 
annealed samples underwent significant changes; they 
were transformed into discrete nanoislands and lost conti-
nuity completely. This phenomenon was supported by X-
ray photoelectron spectroscopy which showed that the 
amount of Ag was reduced. The antibacterial properties of 
the as-sputtered and annealed samples were investigated 
by gram-negative and gram-positive bacterial strains. The 
inhibition of bacterial strains increased significantly after 
annealing. In general, our results suggest that Ag 
nanostructures are promising antibacterial coatings for 
polymeric medical devices. 
 


