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1. Úvod

Rozvoj přírodních věd ve druhé polovině dvacátého
století se vyznačuje spoluprací vědeckých pracovníků často
ze značně odlehlých odvětví. Názorným příkladem je bio-
sensorikajako „horký bod" chemické analýzy- progresivní
interdisciplinární bioanalytický obor na rozhraní biologie,
chemie, fyziky a matematiky; její aplikační výstupy zasa-
hují do humánní a veterinární medicíny, do zemědělství,
fermentačního, potravinářského a farmaceutického prů-
myslu i do životního prostředí a vojenství.

Biosensor lze definovat1 jako přenosné analytické zaří-
zení sestávající ze dvou základních komponent: z biologic-
ké složky, tzv. selektoru (enzym, protilátka, antigen, recep-
tor, lektin, nukleová kyselina), která rozpoznává analyt
našeho zájmu, a fyzikálního převodníku (transducer), který
tuto biointerakci převádí na vhodný analytický signál;
v principu tedy jde o konverzi biochemické informace na
určitý druh fyzikální informace. Podle definice a klasifi-
kace připravované IUPAC by se měly kromě „pravých"
biosensorů odlišit „bioanalytical systems" , které vyžadují
při měření další operace (např. přidání reagentů), a „bio-
probes", které jsou buď pouze najedno použití nebo nemo-
hou sledovat koncentraci analytu kontinuálně2.

Rozpoznávání analytu na úrovni interakce molekul už
samo napovídá, že biosensory mohou být velmi přesné
a miniaturní. Z původně laboratorní vědecké kuriozity se
zájem o biosensory přesunul do oblasti obchodních kruhů
a veřejného zájmu. To je důsledkem ohromného potenciálu
těchto čidel pro revoluční změnu analytických postupů.
Přednosti jsou zřejmé: vysoká selektivita, měření bez spe-
ciálních reagencií, rychlost analýzy, nízké náklady a snad-
ná obsluha. Biosensory dnes už rozhodně nejsou popelkou

v oblasti základního výzkumu; lze to vypozorovat ze čtyř
světových kongresů (Hong Kong 1990, Ženeva 1992, New
Orleans 1994 a Bangkok 1996, příští je plánován v Němec-
ku na rok 1998), řady učebnic3"5 a monografií pokrývají-
cích celý obor6"13, nebo specializované úseky14"17 i z exis-
tence samostatného mezinárodního časopisu Biosensors
and Bioelectronics vycházejícího od roku 1985.

2. Historické souvislosti a současný stav

Výzkum na poli biosensoriky prošel od první zmínky
o enzymové elektrodě18 již třemi dekádami vývoje a z něk-
olika renomovaných pracovišť se postupně rozšířil do ce-
lého světa. Z našeho průzkumu počtu publikací o biosen-
sorech za posledních 10 let (obr. 1) je patrný rostoucí zájem
o tento obor, i když se zdá, že je pomalu dosahováno
„saturovaného" stavu na hranici 1000 publikací za rok.

Obr. 1. Vývoj počtu publikací zaměřených na biosensory
v posledním desetiletí. Na ose y jsou uvedeny počty prací v jed-
notlivých letech (N). Vedle celkového počtu jsou uvedeny i práce
používající protilátky nebo nukleové kyseliny jako biorekogniční
element. Zpracováno dle vlastní databáze a dle Science Citation
Index; • - celkem prací, O - protilátky, A - nukleové kyseliny
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Zajímavá studie o vývoji biosensorů byla zpracována O některých typech bylo již referováno v Chemických lis-
v rámci Evropské unie19. Zatímco v Evropě a Japonsku těch dříve22"25 další připravované práce se budou zabývat
jsou dvě třetiny výzkumu prováděny na akademických studiem bioafinitních interakcí pomocí biosensorů26 a apli-
pracovištích a zbytek v průmyslu, je v USA poměr opačný. kacemi v nevodném prostředí27.
Tomu odpovídá i počet udělených patentů, který je nejnižší V minulých dvou desetiletích byl zájem soustředěn pře-
v rámci Evropy a tradičně největší v Japonsku. Biosensoro- devším na biokatalytické systémy pro stanovení biologicky
vou technologii úspěšně rozvíjí i Rusko20. Dá se odhad- významných nízkomolekulárních látek v klinické praxi
nout, že výzkumem v této oblasti se celosvětově zabývá s použitím enzymů ve spojení s elektrochemickými senso-
přes 300 pracovišť. ry - hlavně potenciometrickými a amperometrickými elek-

U nás počátky rozvoje biosensorů spadají do počátku trodami. Stimulujícím faktorem byla potřeba rychle a spo-
sedmdesátých let21. Postupně byla vyvíjena a zvládnuta lehlivě sledovat hladinu glukosy u diabetiků; přes dosažené
biočidla elektrochemická (ampérometrická, potenciomet- pokroky a komerčně úspěšné systémy (tab. I) tento problém
rická a konduktometrická na MU Brno), na bázi optických dodnes není zcela dořešen. V posledních několika letech se
vláken (VŠCHT Praha), buněčné biosensory (FN Plzeň) pozornost předních vědeckých pracovišť přesouvá k bioafi-
i termochemické systémy (CHÚ SAV Bratislava), v po- nitním systémům, založeným na vysoce specifických va-
slední době se rozvíjí i piezoelektrické systémy (MU Brno). zebných interakcích biomolekul, zejména protilátek s od-

Tabulka I
Komerčně dostupné biosensory

Název Firma Analyty

Osobní glukometry glukosa
GlucoPen, Companion MediSense (USA)
GlucoCard Kyoto Daiichi (Japonsko)
ELITĚ Sensor Bayer Diagnostics (Německo)

Laboratorní klinické analyzátory glukosa +
AccuCheck Advantage Boehringer (USA, Německo)
EBIO Plus Eppendorf / BST (Německo) laktát, citrát, askorbát,...
Enzymat Sereš (Francie) sacharosa, alkohol,...
i-Stat I-Stat Corp. (USA) močovina
Model 860 Ciba Corning (USA)
NOVA 16 Nova Biomedical (USA) močovina, kreatinin
Satellite G MediSense (USA)
YSI SELECT Yellow Springs Instruments (USA) laktát, etanol, cholin,...

Životní prostředí
ARAS Dr. Lange (Německo) BOD
BOD-Module Medingen (Německo) BOD
SmartSense Ohmicron (USA) pesticidy
Midas Pro Biosensori (Itálie) množství bakterii

Nukleové kyseliny
Threshold Molecular Devices (USA)

Aflnitni systémy protilátky, antigeny
BIAcore, BIAlite Pharmacia (Švédsko)
BIOS ASI (Švýcarsko)
IASys Fisons (Velká Británie)
PZ 108 Universal Sensors (USA)
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povídajícími antigeny a hapteny. Využívají se převážně iontových svazků, naprašování, odleptávání a odpařování,
integrované optické systémy na bázi světlovodů, bioche- Výhodou oproti sítotisku je možnost použít zcela čisté
mické interakce se vyhodnocují ze změn při odrazu a ve- kovy, povrchy jsou velmi homogenní a dosažitelné odstupy
dění světla na fázových rozhraních. Začíná se prosazovat segmentů jsou v oblasti mikrometrů. Snad nejznámější
miniaturizace a komerční produkce biosensorů. Vedle me- v této souvislosti jsou iontově selektivní polem řízené tran-
dicíny se uplatnění nachází při ochraně životního prostředí zistory (ISFET)34-35, které se používají zejména jako mini-
a zájem se upírá i na potravinářský průmysl. aturní náhrada klasických pH elektrod. Byly vyvinuty i pla-

nární sensory typu Clarkova kyslíkového článku36. Depoz-
ice biovrstev dosud není uspokojivě vyřešena37, používá se

3. Nové trendy nanášem prostřednictvím fotorezistů38, perspektivní se jeví
inkluze do elektropolymerováných vrstev, využití spon-

Některé směry pro další výzkum byly navrženy ve tánní adsorpce pro tvorbu molekulárních filmů event. přek-
zmíněné zprávě EU1 9. Výzkum by se měl soustředit na rytí adhezivními umělohmotnými membránami,
problémy spojené s miniaturizací sensorů, dále pak na Obdobné techniky (mikrofabrication)39'40 se používají
výrobní techniky, přípravu a chemickou modifikaci povr- k přípravě prostorových struktur. Lze tak vytvářet např.
chů matric a sensorů, vývoj nových materiálů, značení komůrky, poskytující definované prostředí pro inkorpo-
a přípravu konjugátů, proteinové inženýrství, hledání no- rovaný bioelement41, jinou možností je konstrukce mik-
vých enzymů, stabilizační postupy, biokompatibilitu, ki- rokanálků pro průtočné biosensory integrované na křemík-
netiku a modelování, neinvazivní monitorování, interakce na ovém čipu42. Existují snahy integrovat na křemíkový čip
rozhraních, chemické procesy v pevné fázi a chemometrii. průtokovou injekční analýzu43 i kapilární elektroforézu44,
V tomto přehledu se pokusíme shrnout perspektivní trendy byly vyvinuty i mikromotory45 a mikropumpy46. V po-
pro obě výše zmíněné konstrukční součásti biosensorů. slední době se mikroelektronické postupy používají i k pří-

pravě integrovaných planárních světlovodů, na nichž jsou
3.1. F y z i k á l n ě - c h e m i c k ý p ř e v o d n í k založeny optické afinitní biosensory47. Výhodami mini-

aturních (bio)sensorů48 jsou minimální objem vzorku a po-
Složka biosensorů poskytující snadno měřitelný signál třebných chemikálií (lze použít velmi drahé reagenty), ry-

zaznamenala v poslední době značné změny díky uplatnění chlost analýz a přenosnost zařízení,
nových technologických postupů z oblasti mikroelektroni- Další zmenšení funkčních elementů biosensorů až do
ky-sítotisku a litografie28. Sítotisková technika (thick film oblasti kolem 10 nm (nanotechnology) by mohlo být do-
technology)29 spočívá ve vytváření žádaných geometrie- sazeno prostřednictvím nových mikrozobrazovacích tech-
kých tvarů na zvoleném podkladovém materiálu (plast, nik založených na tunelovém efektu (scanning tunnelling
keramika) nanášením vhodných past tiskem přes odpovídá- microscopy, STM) a meziatomových silách (atomic force
jící matrice (síta). Takto získaná vrstva je stabilizována microscopy, AFM)49. Zatímco klasický elektronový mik-
(odstranění těkavých složek pasty vysušením, ev. spojení roskop se na vzorek „dívá", tyto techniky ho „osahávají"
materiálů vypálením) a proces se může opakovat nanáše- a poskytují tak cenné informace o jeho trojrozměrné struk-
ním dalších vrstev. Připravují se tak především elektroche- túře. Přes zkoumaný povrch se přejíždí dotykovým hrotem
mické biosensory - elektrodové systémy s přívodními kon- (velikost kolem 5 |im) umístěným na výkyvném raménku.
takty, izolací a biokatalytickou vrstvou - integrované na Jakmile se hrot přiblíží k povrchovým molekulám, uplatní
společném podkladu30. Velmi snadno lze takto připravovat se odpudivé síly a přenosem síly dojde k vychýlení nosného
chemicky modifikované grafitové elektrody; vhodné pasty raménka, které se zaznamená. Další modifikace této tech-
existujídnes i pro nanášení enzymů31-32. Zařízení pro síto- niky lze nalézt v literatuře50-51. Zejména AFM, která se dá
tisk (firma DEK) nejsou příliš nákladná a začínají být běžně použít i pro vzorky v roztoku, je vhodná pro přímé sle-
používána na pracovištích vyvíjejících elektrochemické dováni jednotlivých molekul enzymů či protilátek imobili-
biosensory komerčně. zováných na povrchu sensorů52'53. Lze sledovat interakce

Litografické techniky (thin film technology)33 využívá- jednotlivých volných biomolekul, např. vznik komplexu
jí křemík jako základní podkladový materiál. Pro vytváření mezi fosforylasa kinasou a fosforylasou b 5 4 nebo vazbu
vhodných struktur sensorů se používají termální procesy, RNA polymerasy na DNA55. Pokud se jeden z interagu-
nanášení kovových materiálů (Pt, Au) pomocí plazmy nebo jících partnerů naváže na povrch hrotu, je možné přímo
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měřit mezimolekulové síly v průběhu biorekogničního pro- Některé z těchto systémů jsou dnes dostupné i komerčně
cesu a následné vazby, jak bylo demonstrováno na páru (tab. I). V současnosti jsou však přímé optické biosensory
biotin - avidin a při tvorbě dvojité šroubovice mezi kom- velmi nákladná zařízení vhodná pouze pro laboratorní po-
plementárními úseky DNA56. Začíná se také zkoumat vy- užití, nicméně přenosné systémy se také očekávají,
užití těchto technik při modifikaci povrchů57'58, což by Cenově dostupnější jsou dnes piezoelektrické biosen-
mohlo umožnit umístění biomolekul na povrchu sensorů sory (o jeden až dva řády levnější než optické) u nichž
s dosud nepředstavitelnou přesností. změna rezonanční frekvence závisí přímo na hmotnosti

V posledním desetiletí proběhly hluboké změny na poli biomolekul navázaných na citlivý povrch22'64. Lze použít
afinitních biosensorů. Pro jejich konstrukci lze využít pos- běžně dostupné piezoelektrické řezy z křemenných krystalů
tupý známé u biokatalytických sensorů -jeden z reakčních nebo planární vrstvy z piezoelektrických keramických ma-
partnerů se vhodně označí (enzymem nebo fluoreskující teriálů; ty umožňují pracovat při vyšších frekvencích (sur-
molekulou), následuje inkubace biosensorů se vzorkem, face acoustic wave, SAW; acoustic plate mode, APM)
promytí a nakonec se změří enzymová aktivita zachycená a dosáhnout tak vyšší citlivosti,
na citlivém povrchu nebo intenzita fluorescence. Vlastní
pracovní formáty jsou obdobné jako u klasických imuno- 3.2. B i o r e k o g n i č n í e l e m e n t y
chemických metod (ELIS A); takto fungují nepřímé afinitní
sensory. Převládající biospecifickou složkou jsou doposud en-

Zásadně novým experimentálním přístupem bylo přímé zymy, z nichž pak je zdaleka nejužívanější glukosa oxidasa
sledování bioafinitních interakcí v reálném čase bez nut- (|3-D-glukosa:kyslík 1-oxidasa, EC 1.1.3.4)65. Dosud ne
nosti značení. Výzkum na tomto poli začal ve Švédsku zcela dosaženým cílem je přímá elektrická komunikace
koncem 70. let, vycházelo se z elipsometrických studií mezi bílkovinou a fyzikálním převodníkem. Tento problém je
adsorpce bílkovin na pevné povrchy59. V roce 1984 tento reprezentován nejčastěji přenosem elektronů mezi aktivním
výzkum přešel pod firmu Pharmacia, kde byla vytvořena centrem enzymu a elektrodou66. Přímý přenos není snadno
divize biosensorů a konečně v roce 1990 byl uveden na trh realizovatelný vzhledem k velkým vzdálenostem které mu-
první přístroj BIAcore. Ten je založený na rezonanci plaz- si elektrony překonat. Byl pozorován v případě menších
monů na rozhraní kov / dielektrikum, vznikající při totál- biomolekul, např. cytochromu c 6 7 nebo peroxidasy68.
ním odrazu světla dopadajícího na toto rozhraní (surface K přenosu elektronů z enzymů se dosud používají ne-
plasmon resonance, SPR). Při určitém rezonančním úhlu jrůznější postupy; nejběžnější je použití kyslíku jako ko-
dochází k maximálnímu přenosu energie fotonů na elek- substrátu resp. peroxidu vodíku jako produktu u oxidas,
trony v povrchové vrstvě kovu (plazmony), což se projeví NAD(P)H je detegován jako produkt reakcí dehydrogenas.
snížením intenzity odraženého světla. Při navázání bio- Bezreagenční sensory se konstruují s pomocí umělých me-
molekul na kovové vrstvě pak dochází k posunu tohoto diátorů přenosu elektronů přímo začleněných do systému
minima, což umožňuje sledovat rychlost vazebných dějů60. biosensorů; téměř ideálním a nejznámějším mediátorem je
Mimo klasického analytického stanovení koncentrací ana- ferrocen69. Velmi rychlého přenosu lze dosáhnout imobili-
lytů je s pomocí těchto technik možné získat časový průběh zací enzymů v polymerech s mediátory zakotvenými v po-
interakcí biomolekul - provádět kinetické studie a určovat stranních řetězcích70'71. Dalším zlepšením je zachycení
kinetické parametry (rovnovážné a rychlostní konstanty) enzymů ve vodivých polymerech připravených elektropo-
pro sledované děje26-61. lymerací, z nichž nejznámější je bezpochyby polypyr-

Přístroj BIAcore zaznamenal značný úspěch a stimuloval rol72-73. Také do vodivých polymerů lze zavést mediá-
další rozvoj v této oblasti. Je vyvíjena celá řada optických torové skupiny, ferrocen74 či komplexy osmia75. V těchto
transducerů založených na interakci tlumené exponenciální případech mohou elektrony snáze přeskakovat z aktivního
vlny (ewanescent wave, vznikající při totálním odrazu svět- centra přes vázané molekuly mediátoru (relays; wired en-
la vedeného světlovodem) s okolním prostředím24-62'63; zymes) až k povrchu elektrody. Mediátory lze kovalentně
používané principy zahrnují totální vnitřní reflekční fluo- navázat i přímo na molekulu enzymů76. V budoucnu se
rescenci (TIRF), vstup nebo výstup světla do/ze světlovodu bude stále více vycházet ze známé krystalografické struk-
přes mřížku (integrated optical grating couplers, IOGC), tury enzymů. Již dnes lze teoreticky „plánovat" kudy může
integrované optické interferometry, reflektometrické inter- elektron v biomolekule nejsnáze projít a podle toho pak
ferenční spektrometry (RIFS) a rezonanční zrcátka (RM). enzym orientované navázat na elektrodový povrch78.
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Využití nukleových kyselin na poli biosensorů začíná Značný pokrok byl zaznamenán na poli imunochemic-
narůstat až v poslední době 7 9 ' 8 0 (obr. 1) s rostoucí potřebou kých biosensorů - imunosensorů23-96"98. Protilátky jsou
stanovovat oligonukleotidové sekvence bakteriálního, vi- jako biorekogniční element velmi univerzální, potenciálně
rového nebo lidského původu v klinické praxi81. S postu- je lze připravit proti libovolné chemické struktuře. Od
pem sekvenace lidského genomu se také objevují nové polyklonálních protilátek se přechází k monoklonálním",
sekvence odpovědné za vrozené poruchy. K jejich detekci které jsou homogenní a lze je snadněji připravit ve větším
je nutné dosáhnout vysoké citlivosti; uvážíme-li délku lid- množství v tkáňových kulturách. Dalšího zlepšení bylo
ské DNA (6 x 109 párů bází), pak v 1 ml krve (cca 8 milionů dosaženo využitím technik genetického inženýrství k pro-
bílých krvinek) lze očekávat pouze cca 12 attomolů ana- dukci rekombinantních protilátek100. Fab a Fv fragmenty
lytu82! Naštěstí lze množství hledané sekvence znásobit (40 molekuly IgG se produkují v bakteriálních, kvasinkových
až 2000x) použitím polymerasové řetězové reakce (PCR nebo savčích buňkách transformovaných vnesením části
metody)83 a tak dosáhnout meze detekce dnes běžných řetězců DNA kódující výchozí protilátku. Fv fragment
převodníků. Biorekogniční reakce spočívá v hybridizaci tvořený vazebnými doménami VH a VL je vlastně nejmenší
imobilizované próby (min. 16 nukleotidů dlouhé) s kom- molekula reprezentující vazebné místo imunoglobulinu;
plementární sekvencí analytu v roztoku. K průběžnému obě domény lze případně spojit krátkou sekvencí (linker)
sledování tohoto procesu lze obecně využít metodiky pří- a získat tak jeden peptidový řetězec (single chain Fv,
mých afinitních biosensorů, např. SPR84 nebo SAW85. scFv)101. Připraveny byly i heterodimery nesoucí dvě různá
Vytvoření dvojité šroubovice se projeví také na voltamet- vazebná místa (diabodies)102. Výhodou oproti celým pro-
rických křivkách DNA86 nebo lépe při chronopotenciomet- tilátkám jsou menší nespecifické interakce (malá molekula
rické detekci87. Větší citlivosti lze dosáhnout využitím scFv) a větší stabilita (odolnost k proteinasám). Obecným
elektrochemicky aktivních látek interagujících specificky problémem je zatím vysoká cena přípravy.
s dvouvláknovou DNA. Nejčastěji se používá komplex Velmi pevná interakce při tvorbě imunokomplexů mů-
[Co(2,2'-bipyridyl)]3+ref. 8 8 , dále lze zmínit akridinovou že být někdy nežádoucí komplikací. Jsou konstruovány
oranž, daunomycin a jiné interkalační látky89. Obdobně se levné imunosensory na jedno použití, pro spolehlivost je
uplatňují ve spojení s optickými vlákny fluorescenční znač- výhodné přidat k vlastnímu sensoru paralelní sestavu pro
ky90. Pokud se použije dvouvláknová DNA jako rekog- kalibraci103. Vysoké citlivosti dosahují nepřímé imunosen-
niční element, lze stanovovat toxické látky interagující sory využívající enzymové nebo fluorescenční značky, ob-
s její strukturou; opět je možná elektrochemická detekce91 vykleje však třeba provádět promývání a separační kroky,
nebo použití optických vláken ke sledování kompetitivně Nadějným se jeví fluorescenční systém využívající plnění
vytěsňovaného ethidium bromidu92. kapilaritou (fluorescence capillary fill device, FCFD)1 0 4;

Mikroelektronické postupy se v této oblasti prosazují spojuje malé nároky na obsluhu (homogenní stanovení)
prostřednictvím sekvenování hybridizaci se souborem oli- s možností masové produkce. Přímé imunosensory (BIA-
gonukleotidů vázaných na křemíkovém čipu93. Namísto core) dosahují nižší citlivost, pro úspěšnou funkci je navíc
interakce s jedinou próbou je vzorek DNA hybridizován nutná regenerace rekogniční vrstvy nutná pro opakované
s úplným souborem oligonukleotidů (délka 6 až 20 bází) použití poměrně drahých biosensorových čipů.
obsahujícím všechny možné kombinace; tak např. pro n=8 Již dnes existuje řada pokusů použít v biosensorech
bylo cca 65000 prób imobilizováno na čipu 13 x 13 mm. zcela uměle připravené rekogniční elementy. Technika mo-
Pozitivní navázání DNA v dané pozici se deteguje obvykle lekulárních „otisků" (molecular imprinting)105-106 spočívá
opticky, používají se fluorescenční značky a CCD kamera v polymeraci vhodných monomerů v přítomnosti ligandu
jako detektor. Zkoumaná sekvence se zrekonstruuje na (analytu), který má být rozpoznáván. Ve struktuře polym-
základě překrývajících se sekvencí prób. Oproti klasické- eru se tak specifickým uskupením postranních funkčních
mu postupu využívajícímu elektroforetickou separaci by se skupin monomerů vytvoří kolem ligandu vazebné místo
mělo dosáhnout mnohonásobného zrychlení. Definované držené pohromadě strukturou polymeru i po uvolnění li-
umístění prób na čipu se dosahuje syntézou na místě buď gandu („zapamatování"). Takto získané „umělé protilátky"
pomocí fotolitografie (vyžaduje velké množství masek)94 jsou již dnes uplatňovány na poli biosensorů107.
nebo „ink-jet" technikou; ta je technicky mnohem jed- Pro konstrukci rekombinantních protilátek se mohou
nodušší, princip je obdobný jako u inkoustové tiskárny, použít mimo původní nukleotidové sekvence odvozené
používají se čtyři trysky s jednotlivými nukleotidy95. z monoklonální protilátky i sekvence z knihovny DNA,

109



která se získá náhodnými mutacemi sekvencí odpovídá- stabilitou signálu a vysokou spolehlivostí, což velmi zvy-
jících výchozím vazebným místům. Po expresi těchto kni- suje výzkumné náklady. Navíc nejsou dořešeny legislativní
hoven v bakteriích následuje hledání protilátek s žádanými a etické aspekty praktické aplikace těchto zařízení,
vazebnými vlastnostmi108-109. Podobnými kombinatorní- Potenciálně mnohem větší trh by mohl existovat v pot-
mi postupy však lze produkovat přímo peptidová vazebná ravinářství. Menší zisky v této oblasti oproti klinice však
místa pro daný ligand. Vychází se z velkého souboru (che- snižují ochotu investovat do nákladných analytických sys-
mická knihovna)110 různých polypeptidových řetězců, me- témů, nicméně stimulačně by mohla působit nová legislati-
zi nimiž se vyhledají ty, které interagují s ligandem111. va v oblasti kontroly kvality potravin. Nelze očekávat ma-
Obdobněje možné dokonce konstruovat vazebné molekuly sově začlenění biosensorů přímo do výrobních linek (in
tvořené polynukleotidovým skeletem112. line), neboť zatím nejsou kompatibilní s používanými ster-

ilizačními postupy. Spíše půjde o biosensorové systémy
analyzující kontinuálně odebírané vzorky (on line). Další

4. Potenciální oblasti Uplatnění oblastí pak je kontrola čerstvosti potravin (off line
systémy). Z hlediska analytů budou převládající stanovení

Prvním komerčním biosensorem z roku 1972 byla en- sacharidů, některých vitamínů a detekce bakteriální kon-
zymová elektroda pro laboratorní měření hladiny krevní taminace.
glukosy od firmy Yellow Springs Instruments. Dalším V e l m i perspektivní je použití biosensorů při ochraně
mezníkem bylo uvedení osobního glukometru GlucoPen životního prostředí, zvlášť dobře by se uplatnily přenosné
ExacTech pro diabetiky firmou MediSense v roce 1987. systémy. V současnosti je nejpropracovanější vodohos-
V současnosti již jde o desítky společností, které uvedly na podářství - sledování znečištění zdrojů pitné vody a vod-
trh biosensory pro celou řadu dalších analytů. Mezi před- n í c h t o k ů ' Uplatnění nalézají monitorovací systémy za-
ními producenty jsou firmy Yellow Springs Instruments l o ž e n é n a c e l Ý c h buňkách, schopné reagovat na přítomnost
(Ohio, USA), Fuji Electric (Tokyo), MediSense (USA), širokého spektra toxických látek. Off line systémy se po-
Seres (Francie). Do programu biosensorů jsou zapojeny i užívají při laboratorní detekci jednotlivých škodlivin, vy-
vyhlášené mezinárodní firmy jako Ciba-Geigy, Hoffman- V1J< s e automatizované imunochemické systémy, schopné
La Roche, Abbott Laboratories (nedávno převzal kontrolu stanovit paralelně několik analytů. Dlouhou tradici má
nad MediSense), Pharmacia, Eppendorf. Zatím největšího r y c h l é biosensorové stanovení biologické spotřeby kyslíku
rozšíření a komerčního úspěchu dosáhly osobní gluko- (BOD)> k t e r é zkracuje dobu analýzy na několik minut,
metry Pen 2 a Companion 2 (MediSense). Roční prodej
dnes představuje 180 milionů USD, což je asi 10 % celos-
větových nákladů na stanovení glukosy. Přehled některých 5. Závěr
komerčních systémů podává tabulka I.

Možnosti rutinního uplatnění biosensorů lze v součas- V současnosti jsou za zenitem rozvoje nesporně nejroz-
nosti nalézt v následujících oblastech113. Největší pole šířenější amperometrické biosensory; nejsou sice univer-
použití je nesporně v klinické diagnostice. Převážnou část zální, avšak jsou levné a vyhovují velmi dobře pro řadu
reprezentují in vitro stanovení prováděná v centralizova- aplikací. Intenzivní výzkum na poli optických biosensorů
ných nemocničních laboratořích; jedná se o velmi lukra- přinesl řadu nadějných modelů, avšak překážkou je velmi
tivní trh představující roční objem 9 mld USD, k dispozici vysoká cena bránící masovému rozšíření. Výrazné zlepšení
je dnes již řada biosensorových systémů. Decentralizované v blízké budoucnosti asi nenastane. Nedá se očekávat ani
uplatnění biosensorů zahrnuje přímo ordinaci lékaře, ne- větší uplatnění piezoelektrických a kalorimetrických sys-
mocniční pokoje, operační sály a sportovní medicínu; je témů, ty budou vyhovovat jen pro některé speciální pří-
znesnadňováno vyššími ekonomickými náklady a admin- pády. Trh biosensorů se vyvíjí pomaleji než se původně
istrativními překážkami. Uživatelské aplikace určené ši- očekávalo, některé vývojové problémy byly podceněny,
roké veřejnosti budou vždy limitovány, výjimkou jsou osobní Mimo dalšího studia mechanismů biomolekulárních in-
glukometry diabetiků, těhotenské testy, případně stanovení terakcí bude klíčovým faktorem pro úspěch biosensorů
alkoholu. In vivo aplikace jsou směrovány především na zlepšení výrobního procesu vedoucího ke kvalitním a spo-
výzkum umělého endokrinního pankreatu114. Tyto sys- lehlivým produktům. Lze říci, že biosensory dnes úspěšně
témy překonávají problémy spojené s biokompatibilitou, vystoupily z výzkumných laboratoří do reálného světa;
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