
Souhrn 

Tato práce se zabývá přípravou superparamagnetických nano- a mikročástic s hydrofilními 

povrchy pro bioaplikace. Práce je rozdělena do tří částí podle typu experimentálně řešené 

problematiky. 

První část popisuje výběr a optimalizaci syntézy produkující superparamagnetické 

nanočástice oxidů železa s vhodnými toxikologickými, morfologickými a fyzikálně 

chemickými vlastnostmi, jejichž povrch je dostupný pro další povrchové úpravy. Pro výrobu 

nano- a mikročásticových materiálů zamýšlených pro diagnostiku a separace byly jako 

výchozí materiál připravovány částice maghemitu – γ-Fe2O3 následnou postsyntézní oxidací 

částic magnetitu – Fe3O4. Konvenční technika přípravy magnetitu zásaditou koprecipitací byla 

modifikována tak, že bylo dosaženo rutinní produkce nanočástic se zůženou distribucí 

velikostí částic bez nutnosti použití povrchově aktivních činidel v průběhu syntézy. 

Připravené nanočástice maghemitu o velikosti cca 6 nm vykazovaly v porovnání s literárními 

údaji vysokou hodnotu saturační magnetizace Ms ~ 70 A·m
2
·kg

-1
, čímž bylo navíc 

experimentálně vyvráceno tvrzení, že saturační magnetizace nanočásticových materiálů závisí 

pouze na velikosti krystalitu a nezávisí na způsobu jejich přípravy. Morfologie nanočástic 

byla vyhodnocena obrazovou analýzou snímků SEM a TEM, pomocí DLS byla změřena 

hydrodynamická velikost a zeta-potenciál nanočástic. Struktura maghemitu byla potvrzena 

práškovou XRD. Saturační magnetizace byla změřena pomocí SQUID magnetometru. 

V druhé části jsou popsány metody povrchových modifikací maghemitových nanočástic 

pomocí D-manózy, poly(L-lysinu) a poly(N,N-dimethylakrylamidu) za účelem značení kultur 

kmenových buněk a jejich následné zobrazování pomocí MRI. Pomocí takto upravených 

nanočástic bylo dosaženo homogenního „proznačení“ vysokého podílu buněk v kulturách 

s minimálními negativními vlivy na jejich viabilitu. Experimentálně bylo prokázáno zvýšení 

kontrastu buněčných kultur kmenových buněk při zobrazování MRI jak na želatinových 

modelech, tak na buněčných kulturách in vitro před, i in vivo po implantaci. Povrchové 

úpravy byly analyzovány pomocí TEM, DLS, prvkové analýzy, ATR-FTIR a SEC. 

Třetí část se zabývá přípravou hydrofilních mikročástic na bázi poly(N,N-dimethylakryl-

amidu) plněnými nanočásticemi maghemitu. Na základě experimentálního hodnocení 

možností přípravy neplněných poly(N,N-dimethylakrylamidových) mikročástic pomocí 

suspenzní, inverzní emulzní a disperzní polymerizace byla jako vhodná metoda pro přípravu 

částic se superparamagnetickým plnivem zvolena inverzní emulzní polymerizace 

s nekonvečním stabilizátorem. Byly tak připraveny mikročástice s vysokým obsahem 

magnetického nanoplniva (až 70 hm. %) s náhodnou distribucí v matrici. Byl popsán vliv 

objemu a koncentrace koloidu maghemitových nanočástic na morfologii a výtěžek 

připravovaných mikročástic. Morfologie mikročástic byla vyhodnocena pomocí obrazové 

analýzy SEM, TEM a VIS mikroskopických snímků, složení částic bylo staveno pomocí 

prvkové analýzy a analýzy obsahu Fe. 

 


