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Uvod

PředloŽená disertační práce Příprava, struHura a vlastnosti lrybridních nanočástic s jádry
perovskitového a spinelového typu byla od samého počátku pŤeváůné vedena motivací
připravovat a studovat hybridní magnetické nanočástice zaloŽené na perovskitové fázi Lar
*Sr*Mno3 jako magnetickém jádru a vrstvě oxidu lďemičitého jako obalu. Takové zaměření
vychazelo z předpokladu, Že by dané nanomateiály mohly bý využity jako mediátory pro
magneticky indukovanou h1pertermii nebo by alespoň mohly ukáuat směr budoucího vývoje
nových prosťedků pro tuto terapeutickou metodu. Nadto se však ukáza|o, že vyvíjené částice
jsou zajímavé i co kontrastní látky pro MR[, a tím se ke smyslu pojaté práce přidal další
zétmér. Pro dosažení jisté obecnosti vyvíjených postupů a pro zajištění možného srovnávání

získávaných poznatků jsme k hlavní náplni, jiŽby| tedy manganit, připojili i aspekty ýkajici
se spinelov é fáue CoFezol, resp. Co r -*Zn*Fezo+.

Cíle disertační prdce

I. Prostudovat možnosti přípravy nanočástic Lat.*Sr*Mnor ruzného složení a nanočástic
La6'75Sr9,25Mno3 ruzné velikosti a provést zákJa&tt charakterizace.

u. Provést magnetické studie připravených nanočástic a vyhodnotit vliv velikosti a

sloŽení částic a posoudit vliv mechanického zpracováni. Srovnat magnetické
vlastnosti těchto částic s nanočásticemi CoFezo+.

m. obalit nanočástice Lag,75Sr625Mno3 o sťední velikosti krystalitů 20 nm
hydratovan;im oxidem křemičibým azískat koloidně stálou suspensi produktu vysoké
morfologické kvality. V1zkoušet optimalizovaný enkapsulační posfup na
nanočásticích Co t -*Zn*Fezo+.

|ý. Připravit hybridní částice Lag,75Srg'25Mno3 s křemičit'.im obalem nesoucím volné
aminoskupiny a charakt enzov at produkt.

V. Provést magnetické studie častic Lao'zsSrozsMnol obalených oxidem křemičitým.
VL ZméŤit topné výkony obalených částic vexperimentech smagneticky indukovaným

zaKíváním a porovnat je s výsledky AC hysterenttch smyček.
VII. Vyhodnotit potenciál nanočástic Lar.*Sr*Mno3 jako 7z kontrastních látek pro MR[.
VIII. Zajistit studium toxikologických vlastností částic Lao,zsSro,zsMno3 obalených oxidem

lďemičitým formou testů viability buněk in vitro a na zákJadé výsledků případně

modifikovat enkapsulační posfup.

Shrnutí

Nanočástice La1-*Sr*Mno3 o složení x : 0,20 - 0,55 byly připraveny citrátovou metodou a

následným tepelným zpracovénim' pomocí něhož se řídila velikost částic. Fazově čist.ý

manganit se podďilo získat v rozsahu x: 0,20 - 0,45. Separaci individuálních magnetických
jader umožnilo mechanické zpracování zahrnujici válcování a mletí, jenE poskytlo
nanočástice La1."Sr*Mno3 o střední velikosti krystalitu l l 40 Írm. Studium
krystalografických vlastností doplnily TEM studie podrobně se zabyvajíci morfologií
nanokrystďického produktu a také stanovení kyslíkové stechiometrie. Magnetické vlastnosti



připravených částic byly sfudovány v závislosti na složení a na velikosti částic, jejíž pokles
vede k destabilizaci magnetického uspořáďáni a rostoucímu příspevku tzv. magneticky mrtvé
vrstvy. Studium se dále zaměřilo na složení x:0,25, jebož Curieova teplota nabývala hodnot
3l5.347 Kpři velikosti krystalitů l1 - 40 nm. Na základě ZFC-FC měření se podďilo
zachytit změny magneticlqých vlastností při mechanickém ryracovéni surového produktu a
posoudit vyvoj distribuce velikosti částic. Magnetické nanočástice byly dále porovnány
s nanočásticemi CoFezo+ s krystality o velikosti 18 - 41 nm a charakterizovanými vysokou
magnetickou anisotropií.

Nanočástice Lat-*Sr*Mno3 se enkapsulovaly pomocí tetraethoxysilanu Stóberovým
procesem po jejich předchozí stabilizaci citrátem v alkalickém prosťedí nebo PVP metodou
po stabilizaci polyvinylpyrrolidonem. Intensivně byla rozvíjena zejména první varianta, jejtž
postup a podmínky byly optima|izovény s ohledem na morfologii produktu a tesý viability
kmenových buněk inkubovaných s obalenými nanočásticemi. Tloušťka obalové vrswy byla
Íizena v rozsahu 5 _ 25 nm prosřednictvím pouŽitého objemu tetraethoxysilanu na danou
navážku částic. obalené nanočástice tvořily koloidně stabilní suspensi s úzkou distribucí
hydrodynamické velikosti a s pruběhem zeta-potenciálu odpovidajicím hydratovanému oxidu
Kemiěitému. IR spektroskopie doložila kvalitu pokr.ývání a vyloučila přítomnost neobalených
částic či nesouvislost obalu podobně jako HRTEM studie. optimalizovaná enkapsulační
procedura se využila také k obalení nanoěástic spinelové fáue CouZn*Fe2oa a produkt byl
komplexně charakterizov án.

Dále byly připraveny hybridní nanočástice s obalem vytvořeným za současného
použití tetraethoxysilanu a 3-aminopropyltriethoxysilanu, kteý umoŽňuje přímou kovalentní
deňvaazaci částic. Kovalentní denvatizace byla také využita ke stanovení absolutní
povrchové koncentrace aminoskupin pomocí navázáni UV-chromoforu a jeho fotometrického
stanovení. Přítomnost aminoalkylových řetězců nezávisle powrdila IR spektroskopie a
basické aminoskupiny se projevily na pruběhu zeta-potenciálu.

Srovnávací studium magnetických vlastností nanočástic La9,75Srg25Mno3 a jejich
obaleného produktrr odhalilo změnu distribuce velikosti ěástic během použitého posfupu.
Došlo totiž k odstranění frakce nejmenších úlomků a anžeru distribuce velikosti, coŽ také
vedlo k nárustu střední velikosti krystalitu. Tato změna se projevila i v1,sším topným
výkonem obalených nanočástic v AC poli při magneticky indukovaném zahřívini jejich
vodné suspense. obecným rysem těchto experimentů byl strmý nárust teploý pozorované
suspense a mechanismus autoregulace topného výkonu, díky kterému docháui ke stabilizaci
teploty v okolí Curieovy teploty. v},sší topná účinnost obalených částic v porovnátrí
s výchozími částicemi byla rovněž prokázána rn.ipočtem hysterézních ztrát ze změřených
sťídavých hysterezních smyček.

Relaxometrická měření prokáza|a u obalených nanočástic La1-*Sr*Mnol velmi vysoké
spin-spinové relaxivity vyrazné převyšující hodnoý 12 komerčně dodávaných činidel. Pro
nanočástice se složením x : 0,35 a s výchozí velikostí krystalitů 22 nm byla po obalení
zjištěna relaxivita rz = 5|0 s.lmmol.ll pÍi 37 oC. obalené nanočástice se dále testovďy v
experimentu s magnetickým znaěením kmenových buněk.

Toxikologické vlastnosti hybridních částic na bázi La6'75Sr6'25Mnog a oxidu
lďemičitého jako obalu byly studovány in vitro na mesenchymálních kmenových buňkách.
Příslušné studie umoŽnily vylepšit enkapsulační proceduru a zajistit použitelnost nanočástic
pro základní biologické studie. Srovnání s analogickýni výsledky testu viability ukazuje, že



se pravděpodobně podďilo spolehlivě isolovat magnetické jádro od biologického prosředí.
Další tesý viability se prováděly na lidských fibroblastech a HeLa buňkách.


