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Abstrakt 
 
Název práce: Studium koloidních suspenzí křemíkových nanokrystalů 
Autor: Anna Fučíková 
Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a optiky 
Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. 
E-mail vedoucího: jan.valenta@mff.cuni.cz 
Abstrakt: Práce se věnuje optickým a biofyzikálním vlastnostem koloidních suspenzí 
nanokrystalů porézního křemíku (dále jen por-Si) v různých rozpouštědlech, 
podmínkám vzniku por-Si s různými maximy luminiscence a jejich optické 
charakterizaci (emisní a excitační spektra). Pro oranžový por-Si je změřena doba 
života excitovaného stavu τ = (28,6±0,9) µs  na emisní vlnové délce 600 nm pomocí 
časově rozlišené fluorescence. Chování por-Si a drceného křemíku (krystaly o 
velikosti 1µm) v biologickém prostředí je studováno na buněčné linii L929 (myší 
fibroblasty) pomocí transmisní mikroskopie, časosběrného mikrofotografování vývoje 
buněčné kultury, fluorescenční mikroskopie a skanovací elektronové mikroskopie 
(SEM). Transmisní snímky dokazují vznik agregátu v médiu za přítomnosti por-Si 
nebo drceného křemíku, tyto agregáty se dostávají do vnitřního prostředí buněk. Při 
velkých koncentracích drceného křemíku je pozorováno odumírání buněk. Por-Si měl 
mírně negativní vliv na vývoj buněčné kultury při velkých koncentracích, ale buňky 
byly životaschopné a docházelo k jejich dělení, následující generace vykazovala 
normální vývoj.  Pomocí fluorescenční mikroskopie je studován oranžově emitující 
por-Si, který se zřejmě koncentruje na buněčných membránách, jeho přítomnost je 
prokázána i ve vnitřním prostředí buňky. SEM prokázala přítomnost drceného 
křemíku a zrnek tvořených por-Si na povrchu buněk.  
Klíčová slova: nanokrystaly, křemík, fluorescence, biokompatibilita, interakce 
s buněčným prostředím 

 
Title: Studies of nanocrystalline silicon colloidal suspensions 
Author: Anna Fučíková 
Department: Department of Chemical Physics and Optics 
Supervisor: Doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. 
Supervisor´s e-mail address: jan.valenta@mff.cuni.cz 
Abstract: This diploma thesis deals with optical and biophysical properties of colloidal 
suspensions of porous nanocrystalline silicon (por-Si) in different media,  conditions necessary 
to create por-Si with different luminescence peaks and their optical characterization (emission 
and excitation spectra). The lifetime excited state τ = (28,6±0,9) µs on emission wavelength 
600 nm for orange emitting por-Si is measured by the time resolved fluorescence. The 
behaviour of por-Si and grinded silicon (crystals of size about 1µm) in biological environment 
(L929 mouse fibroblast) is studied with optical transmission microscopy, time-lapse 
microphotography of cell culture evolution, fluorescent microscopy, and scanning electron 
microscopy (SEM). Transmission pictures prove an aggregation in presence of por-Si in 
media. This aggregates are going to internal environment of cells. At high concentration of 
grinded silicon we see meronecrosis. Por-Si has had also mildly negative effect on evolution 
of cell culture at very high concentrations, but cells are viable and cell division proceeds 
normally - next cell generation shows normal behaviour. Fluorescence microscopy used on 
orange emitting por-Si shows that por-Si is concentrated probably on cell membranes and its 
presence in internal cell environment is also proved. SEM proved presence of grind silicon 
and grains formed from a few por-Si particles on exterior of a cell. 
Keywords: nanocrystals, silicon, fluorescence, biocompatibility, interaction with 
biological environment. 
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1. Úvod 
 
Na Zemi je křemík druhým nejčastějším prvkem, hned po kyslíku (tvoří asi 25,7 % 
hmotnosti zemské kůry). V posledních padesáti letech vzrostlo používání křemíku 
v průmyslu exponenciálně, neboť je na něm založena mikroelektronika. Těší se 
samozřejmě i velké pozornosti ve vědecké sféře. Hlavní pole vědecké pozornosti se nyní 
zaměřuje na studium nanostruktur, jelikož i v této oblasti je křemík velmi slibným 
materiálem. Nanostrukturou máme v našem případě na mysli nanokrystaly, což jsou 
krystaly v řádových rozměrech nanometrů. Vlastnosti takovýchto nanokrystalů se 
nacházejí v oblasti mezi molekulou a krystalickou látkou, přičemž nesou část vlastností 
od obou.  
 
Vlastnosti nanokrystalické formy křemíku jsou výrazně odlišné od vlastností 
objemového krystalu. Objemový křemík je polovodič s nepřímým zakázaným pásem, 
kde jsou zářivé přechody možné jen za účasti fononu, což řádově snižuje 
pravděpodobnost zářivých přechodů. Účinné emise nelze dosáhnout ani při velké čistotě 
křemíku, neboť doba života zářivé rekombinace τr se u objemového křemíku pohybuje 
v řádu milisekund, takže vnitřní zářivá účinnost ηint daná vztahem: 

rnr

nr

ττ
τ

η
+

=int    ,        (1.1)

         

je poměrně malá i přes velkou dobu nezářivé rekombinace τnr. 
  
Během let 1990 - 1993 objevil britský vědec Leigh Canham fotoluminiscenční vlastnosti 
porézního křemíku (křemíková zrnka o velikosti v řádu nanometrů), viz [1]. Tato forma 
křemíku vykazuje potlačení nezářivých kanálů rekombinace na příměsích a poruchách 
mřížky prostorovým omezením nosičů náboje. Doba zářivé rekombinace je rovněž 
menší. Vlastní princip fotoluminiscence nebyl dosud dostatečně objasněn, neboť se 
jedná o komplexní proces skládající se z několika možných mechanismů.  
 
Prvotně se uvažovalo o využití tohoto materiálu v optoelektronice např. při konstrukci 
laserů. Možnosti jeho aplikací jsou však mnohem větší, neboť porézní křemík vykazuje 
možnost ladění optických vlastností a je materiálem s nelineárními optickými 
vlastnostmi. Vykazuje rovněž fluorescenci ve viditelné části optického spektra přičemž 
emisní pásmo závisí na velikosti nanokrystalů, ale i na chemickém stavu jejich povrchu. 
Biokompatibilita byla ověřena základním výzkumem. Tímto se nám otvírá široké 
spektrum možností jeho využití v biologii např. jako fluorescenční značky, senzorů 
chemických sloučenin atd.   
 
V posledních několika letech stoupá velice rychle množství článků o porézním křemíku 
  a mnoho skupin ve světě se snaží najít co nejlepší uplatnění tohoto materiálu. Dosud se 
ale i zde vyskytuje mnoho problémů, které je nejprve nutno vyřešit, a rovněž je třeba 
vypracovat teorie objasňující mnoho jevů  spojených s procesem výroby 
nanokrystalického křemíku a jeho interakce s ostatními látkami. 
 
V roce 2006 byla zveřejněna tzv. cestovní mapa (roadmap) budoucího využití 
nanomateriálů v sektoru medicíny a zdraví [2]. Z cestovní mapy vyplývá, že 
nanomateriály se uplatňují nebo se očekává jejich uplatnění téměř ve všech oblastech 
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medicíny, v kosmetice a potravinářství, ať již jde o nanočástice kovů, oxidů kovů nebo 
polymerů, uhlíkové a polymerní nanotrubice, různé nanokompozity, nanoporézní 
materiály, nanoemulze a polymerní struktury různého složení. Zpráva rovněž upozornila 
na nezbytnost zkoumání možné toxicity některých nanomateriálů (zejména nanočástic) a 
na problémy v komunikaci mezi experty na materiály a biology či lékaři [3].  
 
Biologické využití nanokrystalických struktur, které jsou schopny emitovat světlo je 
jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí nanobiotechnologie. Unikátní optické 
vlastnosti těchto struktur je předurčují k použití jako in vivo a in vitro fluorofory v 
mnoha biologických výzkumech v případech, kdy tradiční fluorescenční značky 
založené na organických molekulách nemají potřebnou dlouhodobou stabilitu, a v 
případech, kdy je zapotřebí současná detekce sdružených signálů. Nanokrystalické 
struktury mohou být rozpustné ve vodě a mohou být připojeny ke specifickým 
molekulám, což např. vedlo k slibným aplikacím při označování buněk, zobrazování 
tkání v hloubce těla, označování v mikrosouborech a taktéž mohou být použity jako 
účinné donory při fluorescenčním rezonančním přenosu energie (FRET) [3]. 
 
Výhodou porézního křemíku oproti ostatním nanokrystalickým fluoroforům je jeho 
dlouhodobá stabilita, přitom je v časovém měřítku života organizmu rozložitelný na 
netoxické kyseliny křemíku, což jsou nejčastěji zastoupené podoby křemíku v lidském 
těle viz [4].  
 
V této práci se studují vlastnosti por-Si v různých médiích.  Por-Si v kapalinách tvoří 
koloidní směs, tj. zachovává si vlastnosti částic rozptýlených v daném prostředí. 
 
Cílem této diplomové práce je komplexnější náhled na porézní křemík v širších 
souvislostech. Nejprve je popsán proces výroby porézního křemíku v kapitole 2. 
Následuje studium jeho optických vlastností, které jsou popsány v kapitole 3 a 4, 
kapitola 4 je zaměřena hlavně na fotoluminiscenční vlastnosti porézního křemíku. 
Interakce porézního křemíku s buněčným prostředím je popsána v kapitole 5, přičemž 
testování probíhalo na myší buněčné linii L929. Pro sledování této interakce byla 
použita optická a fluorescenční mikroskopie a SEM (scanning electron microscopy). 
Diskuse a zhodnocení výsledků jsou uvedeny v závěrečné kapitole 6. 
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2. Příprava nanokrystalů křemíku 
 
2.1 Porézní křemík 
 
Porézní křemík (dále v této práci bude užíván termín por-Si) byl poprvé vytvořen r. 
1956 A. Uhlírem v Bellových laboratořích (USA) při zkoumání elektroleštění křemíku. 
Až teprve v roce 1990 si Leigh Canham povšiml toho, že por-Si je schopen emitovat 
světlo ve viditelné oblasti optického spektra (viz [1]). Po publikování tohoto objevu 
začal zájem o studium optických vlastností tohoto materiálu prudce stoupat a tento 
zájem trvá dodnes. Hlavní výhodou por-Si je technicky nenáročná a poměrně snadná 
výroba, která však zatím nedovoluje dostatečnou chemickou kontrolovatelnost a tím 
pádem i specifikaci vlastností por-Si. K dalším nevýhodám patří jeho malá chemická 
stabilita a poměrně rychlá fotodegradace viz [5]. 
 
Por-Si je při našem procesu výroby tvořen nepravidelnými sloupci s průměrem 
pohybujícím se pod hranicí 10 nm. Tyto sloupce sahají hluboko do leptaného materiálu. 
Podmínky procesu leptání vysoce ovlivňují vlastnosti vznikající struktury, např. čím 
déle leptáme, tím dochází k většímu odleptávání povrchu a krystalová zrna se zmenšují. 
Jednotlivá zrnka jsou tvořena jádrem z čistého monokrystalu křemíku a na povrchu 
tohoto jádra se utváří zoxidovaná vrstva (SiO2), (viz obr. 2.1). 
 
 

 
 
Obr. 2.1: Struktura porézního křemíku, převzato z [6]. 
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2.2 Výroba porézního křemíku 
 
Por-Si získáváme elektrochemickým leptáním desek čistého Si (popř. s malou příměsí 
dopantů) za působení roztoku, jenž obsahuje kyselinu HF.  Na rozhraní mezi 
elektrolytem a deskou Si dochází ke změně charakteru elektrického proudu, a to 
z elektronového na iontový. Pro leptání Si desky za vzniku por-Si je třeba, aby byl 
proud zapojen ve směru, kdy díry směřují do elektrolytu. Pokud je k leptání použita 
nízká proudová hustota, tak se v Si desce tvoří velké množství kanálků jež zasahují 
hluboko do desky. Naopak při použití vysoké proudové hustoty dochází k elektroleštění 
a vzniká tak hladký rovinný křemíkový povrch. Tohoto režimu lze využít k vytváření 
samonosných vrstev por-Si, krátkodobé zvýšení potenciálu na konci leptání vede 
k oddělení vrstvy por-Si od substrátu. 
 
Chemicky lze tvorbu kanálků popsat chemickou rovnicí: 
 
Si + 6HF → H2SiF6 + H2 + 2H+

 + 2e−        (2.1) 
 
Podrobnější informace o tomto vztahu lze nalézt např. v [7].  
 
Princip vzniku sloupcové struktury spočívá v tom, že jakmile dojde k vytvoření malé 
nerovnosti na povrchu např. hrbolku, tak na jeho vrcholku je koncentrace děr nutných 
pro vlastní leptání menší než na jeho úpatí a z tohoto důvodu dochází k většímu 
odleptávání právě na úpatí dané nerovnosti. Toto vede k zvětšování nerovnosti a 
následně vzniku potenciálu na vrcholu nerovnosti. Potenciál zabraňuje pronikání děr do 
nově vznikajícího sloupce a v důsledku toho je nový sloupec odleptáván jen minimálně. 
Jediným zdrojem děr v nově vzniklém sloupci jsou tepelně excitované díry, jejichž 
množství je minimální. 

           
 

Nanokrystaly se získávají jednoduchým seškrábáním z povrchu destičky, která je 
recyklována pro další leptání. Tento proces je značně neefektivní, neboť dochází 
k obrovským ztrátám por-Si díky jeho přechodu do vzduchu (aerosol) při seškrabávání. 
Dosud se nenašel vhodnější proces, který by zabránil těmto ztrátám. Pokud bychom se 
pokusili překrýt destičku roztokem a seškrábali ji pod ním, tak nám nastává problém, jak 
dostat nanokrystaly z tohoto média. Zkušenost ukázala, že nezoxidované nanokrystaly 
jsou dlouhodobě nestabilní ve vodných roztocích, kde dochází k zatím neznámému 
procesu, který vede ke ztrátě optických vlastností por-Si. Dosud je nejvhodnější 
skladovat por-Si v práškové formě v uzavřené nádobě. 
 
 
2.3 Parametry ovlivňující vlastnosti porézního křemíku 
 
Hlavním parametrem por-Si je jeho porozita P, již lze stanovit např. hmotnostní 
metodou z hmotnosti křemíkové desky před leptáním m1, hmotnosti těsně po leptání m2 
a hmotnosti po úplném rozkladu vrstvy por-Si m3 (tj. použijeme např. KOH nebo 
NaOH):  
 

31

21

mm
mmP

−
−

=           (2.2) 
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Porozitu lze účinně měnit změnou parametrů výroby. K nejpodstatnějším parametrům 
výroby patří: 
 
• chemické složení elektrolytu 
• proudová hustota 
• doba leptání 
• doba a způsob oxidace 
 
 
2.3.1 Chemické složení elektrolytu  
 
Vzhledem k tomu, že základní složkou elektrolytu je vodný roztok HF, jenž má 
hydrofobní charakter, je nutné přidat do roztoku např. ethanol. Ethanol zlepšuje 
smáčivost  HF vůči Si a navíc odbourává bublinkové kapsy vodíku, které vznikají při 
leptání Si. Při prostém kontaktu leptacího roztoku s leptaným povrchem se vytvářejí 
nehomogenity. Tomu lze zabránit promícháváním elektrolytu, anebo zvýšením viskozity 
při použití např. glycerolu. Při přidání glycerolu se však snižuje čistota získaného 
porézního křemíku.  
 
 
2.3.2 Proudová hustota 
 
Pro konstantní porozitu vzorku je nutné, aby byl během leptání udržován konstantní 
proud, jak tomu je ve většině případů výroby por-Si. Změnami proudu v průběhu leptání 
lze vytvářet zajímavé vrstevnaté struktury, anebo samonosné vrstvy porézního křemíku - 
jejich charakterizace a reprodukovatelnost je však ještě menší než v případě běžné 
výroby por-Si. 
 
 
2.3.3 Dopanty 
 
Čistý křemík se prakticky neleptá, neboť k odleptávání je nutná přítomnost děr, které se 
v čistém křemíku vyskytují jen sporadicky. K zvýšení počtu děr v křemíku se používají 
dopanty. Silněji dopované oblasti jsou leptány rychleji než slaběji dopované a 
v závislosti na druhu dopantu se liší i morfologie por-Si (podrobnosti např. v [7]). 
K leptání se v převážné míře používá p-typový Si, neboť v sobě obsahuje volné díry, jež 
jsou potřebné k leptání. Naproti tomu n-typový Si může být leptán pouze za podmínky, 
že v průběhu leptání dochází k dodatečné tvorbě děr např. osvětlením vzorku. Pokud 
leptáme křemíkový monokrystal s periodicky se měnící intenzitou osvětlení (zpravidla  
vytvořenou interferencí dvou vln), tak dochází k vytváření tzv. makroporézního 
křemíku, který se vyznačuje pravidelnou strukturou ve škále stovek nanometrů. Pokud 
bychom podrobili tuto strukturu doleptávání a oxidaci, získáme jednotlivé nanokrystaly 
křemíku, které jsou od sebe dostatečně prostorově vzdáleny. Tyto struktury lze studovat 
pomocí spektroskopie jednotlivých kvantových teček. 
 
 
2.3.4 Sušení por-Si 
 
Na vyleptaném povrchu křemíkové desky zůstává v kanálcích mezi sloupci tvořenými 
por-Si zbytkové množství elektrolytu, popř. ethanolu, který byl použit na závěrečné 
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oplachování. Vypařování elektrolytu je provázeno velkým povrchovým napětím 
s následným praskáním vrstev. Čím má naleptaný povrch větší porozitu, tím větší je 
dané povrchové napětí a praskání se tedy projevuje mnohem více. Pokud je např. 
naleptaná křemíková deska vystavena sušení na vzduchu, tak nepraskají pouze tenké 
vrstvy s porozitou nižší než 55 %. Z rovnice pro kapilární tlak lze odhadnout maximální 
napětí působící na strukturu por-Si: 
 

r
p κ2
=∆  ,          (2.3) 

 
kde κ je koeficient povrchového napětí kapaliny v kanálku a r je poloměr kanálku. Při 
modelovém poloměru kanálku r = 2 nm, z něhož se vypařuje voda (κ = 73 mN/m), je 
kapilární tlak vyšší než 150 MPa. 
 
Vzniku tohoto efektu lze zabránit několika metodami. Nejčastěji používanou a ne příliš 
technicky náročnou metodou je vysoušení pomocí pentanu. Jediným problémem je, že 
pentan je nemísitelný s vodou a z tohoto důvodu je nutné ji před sušením pomocí 
pentanu nahradit např. ethanolem či methanolem. Po nahrazení původního elektrolytu 
pentanem dochází k jeho vypařování. Výhodou pentanu je, že má mnohem menší 
povrchové napětí (κ = 14 mN/m), při dosazení této hodnoty do vztahu (2.3) vychází 
pětkrát nižší napětí než při použití vody. 
 
Za nejúčinnější metodu je pokládáno tzv. superkritické sušení, jehož principem je 
nahrazení elektrolytu jinou vhodnější kapalinou a následné zvýšení teploty a tlaku nad 
kritickou mez. Nejčastěji se používá nahrazení elektrolytu CO2 při tlaku 100 bar a 
teplotě 40°C. Při těchto podmínkách vymizí fázové rozhraní mezi plynem a kapalinou, 
které je zodpovědné za praskání vrstev. Touto metodou lze zabránit praskání vrstev až 
s 95 % porozitou, avšak vzhledem ke své vysoké experimentální náročnosti není tento 
postup v praxi příliš používán. 
 
 
2.3.5 Oxidace 
 
Porézní křemík má enormní vnitřní povrch (více jak 500 m2/cm3), jehož velikost je 
závislá na složení leptacího elektrolytu a na podmínkách leptání. Vnitřní povrch 
obsahuje mnoho nečistot, ale převážně se však jedná o vodík. Přítomnost nečistot 
pocházejících z leptacího roztoku nelze vyloučit, i když jejich obsah je vzhledem 
k zastoupení vodíku zanedbatelný.  Po ukončení leptání bylo zjištěno, že povrch je 
prakticky zcela pokryt atomy vodíku. Tento povrch je třeba zakonzervovat, aby 
nedocházelo k případnému znečišťování. Zakonzervování čerstvě vytvořených 
nanokrystalů křemíku je přirozeně uskutečňováno pomocí oxidace, přesto však nelze 
zcela vyloučit vliv okolního prostředí. Způsobů oxidace je velké množství, od pomalého 
stárnutí vzorku v okolní atmosféře až po termální nebo chemickou oxidaci.  Pokud např. 
por-Si ponechán na vzduchu, tak rychle adsorbuje kyslík z okolí. Zhruba po 15 
minutách na vzduchu lze dosáhnout podílu kyslíku v por-Si až 1 %. Proces pomalého 
stárnutí se zastavuje typicky po jednom roce. Na způsobu oxidace závisí následné 
optické vlastnosti (např. účinnosti a spektrální polohy luminiscence)  [1], [5]. 
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 2.4 Příprava vzorků nanokrystalů 
 
Vzorky se připravují ve spolupráci s Prof. RNDr. Ivanem Pelantem, DrSc. na 
Fyzikálním ústavu AV ČR, Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6. 
 
K leptání se používají monokrystalické p-typové křemíkové desky (dále již jen desky) 
s krystalickou orientací [100]. Tyto desky jsou dopované bórem, aby se zvýšila vodivost 
na 0,075 - 0,100 Ωcm. Desky jsou kruhového tvaru o průměru 100 mm a tloušťce        
(460 ± 25) µm. Jsou vyráběny společností Institute of Electronic Materials Technology 
(Department of silicon technology). Pro potřeby leptání jsou tyto desky rozděleny podél 
význačných krystalografických os na čtyři stejné čtvrtkruhové desky.  
 
Před samotným leptáním je třeba desku očistit od nečistot, případně i od zbytků vrstvy 
SiO2 a nanokrystalů (dále jen por-Si), to se provádí odleptáním ve vodném roztoku 
NaOH po dobu několika minut. Vlastní leptání probíhá v leptací komoře, jejíž zobrazení 
je na obr. 2.2. 
 
 

 
 
Obr. 2.2 Řezy leptací komůrkou používanou při přípravě por-Si (převzato s laskavým 
svolením RNDr. K. Dohnalové) 
 
Vzhledem k tomu, že se k přípravě por-Si používá kyseliny HF, tak je třeba, aby veškeré 
části leptací aparatury, které jsou v kontaktu s leptacím roztokem, byly vůči této 
kyselině odolné. Z tohoto důvodu je komůrka vyrobena z teflonu a katoda je vyrobena 
z platiny. Deska je vložena do prostoru mezi hliníkovou anodou a teflonovou komůrkou, 
těsnění je zajištěno pomocí gumového těsnění. Takto je z desky vymezena vyleptaná 
kruhová oblast o průměru 39 mm. 
 
Při leptání je používán elektrolyt o objemu 52 ml, který se skládá z: 
 
● 13 ml 50 % vodného roztoku HF 
● 2 ml 30 % vodného roztoku H2O2
● 37 ml čistého ethanolu 
 

 8



Přítomnost vysoce koncentrovaného roztoku H2O2 (30 %) a následné doleptávání por-Si 
tvoří originální postup přípravy por-Si. 
 
Leptání probíhá po dobu 2 hodin, přičemž leptací roztok je neustále promícháván 
teflonovým míchadlem, aby se zajistila homogenita leptání. Během leptání protéká 
deskou konstantní elektrický proud 25 mA, tj. proudová hustota 2,1 mA/cm2. 
 
Po uplynutí 2 hodin je odpojeno napětí a vzorek je v leptací komoře několikrát 
opláchnut čistým ethanolem, aby se odstranilo maximum leptacího roztoku. Posléze je 
vyjmut a znovu opláchnut čistým ethanolem. Je nutné, aby se během celého procesu 
oplachování nedostala naleptaná vrstva por-Si do kontaktu se vzduchem. Po opláchnutí 
se deska ihned umístí do Petriho misky s vodným roztokem 30 % H2O2, kde je 
doleptávána po dobu 10 - 20 minut. Tuto dobu lze měnit v závislosti na tom, jaké 
vlastnosti, resp. velikost por-Si jsou požadovány. Délku doleptávání je také třeba upravit 
v závislosti na podmínkách leptání (teplota, vlhkost) viz 2.4.1-2.4.4, kde jsou popsány 
přípravy jednotlivých vzorků. Po vyjmutí desky z H2O2 je deska pečlivě opláchnuta 
v čistém ethanolu. Následně je buď vystavena pomalé oxidaci v atmosféře, anebo je 
ihned vložena do doleptávací komory. Doleptávací komora je tvořena komerčně 
prodávanou líhní, u níž je možno nastavit požadovanou vlhkost a teplotu. Zde dochází 
k pomalé a kontrolovatelné oxidaci. Klíčovým prvkem, který je třeba nastavit je vlhkost. 
Bylo pozorováno, že přílišná vlhkost, stejně tak jako vlhkost nedostatečná, způsobuje 
snížení účinnosti luminiscence a její posun do červené oblasti viz [5]. 
 
Když je naleptaná Si destička ihned po vyleptání ozářena UV lampou, tak vrstva por-Si 
emituje většinou v zelené oblasti spektra (obr. 2.3 A). Po doleptání v H2O2 a opláchnutí 
ethanolem por-Si prakticky neemituje, po částečném oschnutí začíná slabě emitovat 
v červené až modré části spektra v závislosti na tom, jak dlouho byl por-Si vystaven 
působení H2O2. Obecně platí, že čím déle je vzorek vystaven působení H2O2, tím je 
pravděpodobnější posun emise por-Si k modré části optického spektra. 
 
Díky postupné oxidaci roste účinnost emise a zároveň dochází k posunu k menším 
vlnovým délkám. Zhruba po jednom až dvou dnech dosáhne účinnost luminiscence 
svého maxima. Ponecháme-li se por-Si na desce, pak oxidace pokračuje a začíná se 
objevovat luminiscence v modré části spektra a zároveň mizí luminiscence v žluté části 
spektra viz obr. 2.3. Tento jev zřejmě souvisí se zmenšováním velikostí nanokrystalů, 
jak bylo pozorováno i u nanokrystalů vyráběných jinými metodami viz např. [8]. 
Možným vysvětlením by mohlo být, že v pórech zůstává v malém množství H2O2, který 
i nadále způsobuje oxidaci Si popř. i zbytek leptacího roztoku, který i za nepřítomnosti 
elektrického proudu může leptat SiO2. Tomuto vysvětlení odpovídá i pozorovaný jev, 
kdy naleptaná deska svítí oranžově a podklad pod touto vrstvou emituje modře, přičemž 
s postupem času se začíná i emise horní vrstvy por-Si  posouvat k modré části spektra. 
 
Na základě zkušenosti z předchozí výroby por-Si se zjistilo, že změny v luminiscenci 
vyleptané desky s por-Si na povrchu lze výrazně zpomalit, ne-li přímo zastavit 
seškrábáním vrstvy obsahující por-Si.  
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Obr. 2.3 Různé emise nanokrystalů, jedná se o křemíkové desky s neseškrábaným por-
Si, excitace je provedena pomocí UV lampy. Snímky jsou pořízeny běžnými 
fotografickými metodami. Desky: A - ihned po doleptání emituje v zelené oblasti 
spektra, B –  tzv. červený por-Si emitující v červené oblasti spektra (získáno za jiných 
podmínek leptání), C – tzv. bílý por-Si, D - tzv. modrý por-Si emitující v modré oblasti 
spektra, F – tzv. oranžový por-Si, emitující v žluté až oranžové oblasti spektra. 
 
 
2.4.1 Společné podmínky pro přípravu vzorků nanokrystalů 
 
Složení elektrolytu a hodnoty proudové hustoty jsou totožné s hodnotami uvedenými 
výše a jsou shodné pro všechny připravované vzorky. Stanovení přesných podmínek 
přípravy je obtížné, neboť v kanálcích zůstává nezjištěné množství H2O2, popř. i 
leptacího roztoku při nedostatečném opláchnutí naleptaného povrchu ethanolem. Při 
procesu výroby jsou sledovány 4 hlavní parametry: teplota během leptání, vlhkost 
během leptání, doba doleptávání v H2O2 a doba zrání, což je doba od ukončení leptání 
až po seškrábání por-Si z naleptané křemíkové desky.  Zrání je uskutečněno třemi 
různými způsoby. Naleptávané desky jsou ponechány pomalé oxidaci v atmosféře, 
uzavřeny s nádobkou obsahující vodu v komoře nebo v  dozrávací komoře s možností 
stanovení přesné vlhkosti a teploty. Srovnání výsledných dat z dozrávací komory není 
uvedeno z důvodu nedostatečného množství získaných dat. 
 
 
2.4.2 Příprava modrého por-Si 
 
Jednotlivá zrnka modře až zeleně emitujícího por-Si mají převážně rozměr okolo 1,5 nm 
(viz [8]). Při srovnání s ostatními por-Si se jedná o nejmenší rozměr. Deska s modře 
emitujícím por-Si je zobrazena na obr. 2.3 D. Parametry, při nichž dochází statisticky 
nejčastěji ke vzniku modře emitujícího por-Si, jsou uvedeny v tab. 2.1. 
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Způsob zrání 

 
Doba doleptávání 

[minuty] 
Teplota 

[°C] 
Vlhkost 

[%] 
Doba zrání 

[hodiny] 
v komoře 18,7 ± 1,6 20,6 ± 2,2 38,3 ± 6,2 18,7 ± 1,3 

v atmosféře 17,6 ± 1,4 21,4 ± 0,9 39,6 ± 4,1 19,9 ± 1,6 
průměr 18,4 ±1,5 20,9 ± 1,8 38,7 ± 1,4 19,0 ± 1,4 

 
Tab. 2.1 Sledované parametry, při nichž docházelo statisticky nejčastěji ke vzniku     
por-Si emitujícího v modré části optického spektra. 
 
 
 2.4.3 Příprava oranžového por-Si 
 
Jednotlivá zrnka por-Si emitující v oranžové oblasti optického spektra mají rozměr 
okolo 4 nm (viz [8]). Oranžový por-Si je získán jen při zrání v atmosféře. Vzhledem 
k malému počtu leptání s výsledným oranžově emitujícím por-Si však není vyloučené, 
že by nevznikal i při vložení do komory. Deska s oranžově emitujícím por-Si je 
zobrazena na obr. 2.3 F. Naměřené parametry, při nichž dochází statisticky nejčastěji ke 
vzniku oranžově emitujícího por-Si, jsou uvedeny v tab.2.2. 
 
 

Způsob zrání 
 

Doba doleptávání 
[minuty] 

Teplota 
[°C] 

Vlhkost 
[%] 

Doba zrání 
[hodiny] 

v atmosféře 17,7 ± 1,8 20,3 ± 0,4 36,3 ± 0,9 26,0 ± 6,0 
 
Tab. 2.2 Sledované parametry, při nichž docházelo statisticky nejčastěji ke vzniku por-
Si emitujícího v oranžové části optického spektra. 
 
  
2.4.4 Příprava bílého por-Si 
 
Jednotlivá zrnka emitují v oranžové až žluté oblasti optického spektra. Velikost zrn je 
tedy o něco menší než u oranžově emitujících nanokrystalů por-Si. Deska s oranžově až 
žlutě emitujícím por-Si je zobrazena na obr. 2.3 C. Naměřené parametry, při nichž 
dochází statisticky nejčastěji ke vzniku tzv. bílého  por-Si, jsou uvedeny v tab.2.3. 
 
 

Způsob zrání 
 

Doba doleptávání 
[minuty] 

Teplota 
[°C] 

Vlhkost 
[%] 

Doba zrání 
[hodiny] 

v komoře 17,0 ± 2,2 22,4 ± 3,3 38,3 ± 6,6 11,7 ± 5,7 
v atmosféře 16,3 ± 2,8 21,7 ± 3,8 39,5 ± 3,8 18,5 ± 0,4 

průměr 16,7 ± 2,4 22,1 ± 2,4 38,8 ± 5,8 14,4 ± 5,0 
 
Tab. 2.3 Sledované parametry, při nichž docházelo statisticky nejčastěji ke vzniku por-
Si emitujícího v oranžové až žluté části optického spektra. 
 
 
2.4.5 Příprava drceného Si 
 
Křemíková deska je nejprve pečlivě očištěna ethanolem. Takto očištěná deska je 
nalámána na kousky o rozměrech cca 0,4 × 0,5 cm a menší. Deska se přednostně láme 
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dle svých krystalografických os. Tyto kousky jsou vloženy do vibratoru (kulového 
mlýnku) DDR GM 9459 od firmy Narva, kde jsou dále rozbíjeny pohybem kuličky 
v uzavřené nádobě. Vlastní rozbíjení probíhá dvě minuty. Po této době se z desky stane 
černý prášek podobný drcené tuze. Při biologických testech je prášek přidán do média a 
než se s ním dále pracuje, tak je ponechán volně sedimentovat po dobu jedné hodiny, 
aby došlo k vyloučení velkých krystalů. V nesedimentované části zůstávaly krystaly o 
rozměrech 1 µm a menší. 
 
 
2.5  Příprava koloidních systémů nanokrystalů 
 
Malé množství por-Si je vloženo do kyvety a zalito 3 ml rozpouštědla a třepáno zhruba 
po dobu 3 minut.  Jako základní rozpouštědlo je použit čistý ethanol, neboť v tomto 
rozpouštědle vykazuje por-Si větší stabilitu než ve vodných roztocích. Tyto vzorky 
mohou obsahovat i velké agregáty nanokrystalů a není vyloučeno, že dochází k jejich 
tvorbě i v médiu. Je možné je filtrovat přes 0,1 µm membránový filtr od firmy 
Millex®VV. Postupujeme tak, že z kyvety nabereme do injekční stříkačky příslušné 
množství vzorku, pak nasadíme na ni filtr a protlačíme koloid do připravené kyvety. 
Koncentrace nanokrystalů v médiu musí být poměrně nízká, aby nedocházelo k ucpání, 
popř. i proražení filtru.   
 
Při filtrování oranžového por-Si zřejmě docházelo k ucpání filtru, neboť po změření 
fluorescenčního spektra se objevil pouze pás v modré části spektra. Z tohoto důvodu 
nebyl oranžový por-Si filtrován.   
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3. Optické vlastnosti nanokrystalů 
 

3.1 Teoretické modely vysvětlující původ luminiscence 
 
Pro struktury nanometrových rozměrů můžeme zvolit jeden ze dvou teoretických popisů 
jejich vlastností. Můžeme buď uvažovat o nanokrystalu jako o klastru několika stovek 
atomů, které tvoří nanokrystal, anebo jako o krystalu nanometrových rozměrů, jenž má 
svůj původ v krystalu. Druhý zmiňovaný přístup, kterému se budeme dále věnovat,  je 
nejvhodnější pro popis nanokrystalů o poloměrech ≈ 3 nm a větších. 
 
Křemík je polovodič s nepřímým zakázaným pásem, tuto vlastnost mají i nanokrystaly 
křemíku. V objemovém křemíku (mřížková konstanta 0,54 nm) se doba zářivé 
rekombinace excitonu pohybuje v řádu milisekund a jeho poloměr je okolo 4,3 nm. Tyto 
hodnoty jsou důsledkem nutné účasti fononu při rekombinaci volného excitonu.  
 
Při zmenšování poloměru nanokrystalu dochází k zvětšování zakázaného pásu, to vede 
k posunu luminiscence do modré části optického spektra. Zároveň se zvyšuje 
pravděpodobnost zářivého přechodu. 
 
Možným vysvětlením v prvním přiblížení je kvantové omezení. Toto zároveň umožňuje 
přímou rekombinaci bez nutné účasti fononu. Doba života excitovaných stavů klesá u 
zmenšujících se nanokrystalů v důsledku zvětšování energie přechodu. Výše zmíněná 
fakta platí za předpokladu, že o nanokrystalu uvažujeme jako o objemovém materiálu, 
tj. předpokládáme, že nanokrystal obsahuje dostatečné množství atomů. 
 
Pokud budeme nanokrystal i nadále zmenšovat, tak se více projeví povrchové stavy 
nanokrystalu. Povrchy jsou buď pasivované, nebo nepasivované. V případě 
nepasivovaných povrchů dochází na povrchu k vytváření nenasycených vazeb, jež mají 
za následek vznik energetických stavů zasahujících hluboko do zakázaného pásu. Tento 
jev je provázen vznikem účinných nezářivých rekombinačních center. Na pasivovaném 
povrchu jsou navázány např. atomy vodíku nebo kyslíku a díky nim pak dochází 
k hybridizaci energetických stavů, jež jsou rozštěpeny na vázané a nevázané stavy, které 
leží mimo zakázaný pás a dojde k potlačení nezářivé rekombinace. 
 
 Vliv energetických stavů v zakázaném pásu příměsí, nebo poruch krystalové mřížky lze 
zanedbat, neboť jejich přítomnost v malém objemu nanokrystalů je statisticky 
zanedbatelná.  
 
 
3.1.1. Modely vysvětlující luminiscenci nanokrystalického křemíku 
 
V literatuře (např. [1], [5]) lze nalézt mnoho modelů, které je možno rozdělit do šesti 
skupin: 
 
1. Rekombinace v krystalickém jádře. Byl historicky prvním navrženým modelem. Je 
založen na popisu šířky zakázaného pásu v souvislosti s velikostí nanokrystalů. Tímto 
modelem je možné vysvětlit spektrální laditelnost luminiscence a další jevy spojené 
s luminiscencí. Jeho použití je však omezeno na větší nanokrystaly, neboť u malých 
nanokrystalů tento model selhává. 
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2. Rekombinace v hydrogenovaném amorfním Si. Amorfní křemík s obsahem vodíku 
a kyslíku vykazuje laditelnost fotoluminiscence ve viditelné oblasti spektra, což bylo 
známo ještě před objevem luminiscence u por-Si. Proti použití tohoto modelu na por-Si 
však hovoří vzorky, v nichž se nevyskytuje amorfní fáze a přesto emitují.   
 
3. Rekombinace na povrchových hydridech SiH2. Tento model vznikl na základě 
pozorování prudkého poklesu účinnosti luminiscence při vyžíhání vodíku z povrchu 
nanokrystalů, kterého lze snadno dosáhnout např. doleptáváním v roztoku HF. 
Následující studie však prokázaly, že pokles účinnosti luminiscence je zřejmě spojen 
s přítomností nenasycených vazeb. 
 
4. Rekombinace na defektech. Základem tohoto modelu je předpoklad, že 
luminiscence je podmíněna hlavně přítomností kyslíkových atomů, popř. přítomností 
dalších defektů. Proti tomuto modelu však hovoří experiment, při kterém byl vytvořen 
chemicky čistý nanokrystal křemíku s povrchem zcela pasivovaným vodíkem (tj. bez 
přítomností kyslíku), který účinně emitoval světlo. Zároveň tento model uspokojivě 
nevysvětluje laditelnost emise por-Si. 
   
5. Rekombinace na molekulách složených z Si, O a H.  Přítomnost těchto molekul je 
důsledkem procesu výroby por-Si. Tomuto modelu odporuje výše uvedený experiment, 
při němž nanokrystal křemíku vykazoval účinnou emisi světla i za nepřítomnosti kyslíku 
na jeho povrchu.  Dalším faktem je, že nanokrystalický křemík si uchovává luminiscenci 
i za vyšších teplot (např. po žíhání nad 1000°C), kdy dochází u jiných sloučenin např. 
siloxenu (polymer složený z Si, O a H, který vykazuje luminiscenci) k jejich rozkladu. 
 
6. Rekombinace na povrchových stavech. Základem tohoto modelu je předpoklad, že 
excitující foton je absorbován v objemu nanokrystalu, ale rekombinace je spojena 
s rozhraním mezi vrstvou Si a SiO2. K výhodám tohoto modelu patří teoretický 
předpoklad možnosti existence hlubokých i mělkých pastí, které výrazně lokalizují 
elektron. Tento model je velmi věrohodný, neboť kvalitně popisuje i další vlastnosti 
hlavně velmi malých nanokrystalů. 
 
Ani jeden z výše uvedených modelů však uspokojivě nevysvětluje všechny vlastnosti 
luminiscence u nanokrystalické podoby křemíku. Předpokládá se, že reálný popis 
původu luminiscence nanokrystalů křemíku je spojením výše uvedených modelů 
s ohledem na charakter materiálu, z něhož jsou nanokrystaly tvořeny. 
  
 
3.2 Luminiscenční pásy porézního křemíku 
 
Porézní křemík (dále por-Si) je schopen emitovat světlo v poměrně velkém spektrálním 
rozsahu. Luminiscence se v literatuře dělí do několika pásů (viz tab. 3.1).  

 
spektrální oblast maximum [nm] doba života název 

UV 350 1 ns UV-pás 
modro-zelená 470 1 ns F-pás 

modro-červená 400-800 100 µs S-pás 
blízké IR 1100-1500 neznáma IR-pás 

 
Tab. 3.1 Luminiscenční pásy por-Si, převzato z [1]  
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Tyto pásy se vyznačují nejen odlišností emise, ale i příčinou luminiscence a dalšími 
vlastnostmi. 
 
Z hlediska použití por-Si jako fluorescenční značky nás nejvíce zajímá tzv. S-pás 
(S z anglického výrazu pro pomalý – slow), který se vyznačuje poměrně dobrou 
spektrální laditelností, viz obr. 3.1. F-pás ( F z anglického výrazu pro rychlý – fast) byl 
zatím pozorován jen u oxidovaného por-Si, což nás vede k myšlence, že luminiscence 
má v tomto případě zřejmě svůj původ na vazbách mezi O a Si. 
 

 
 
Obr. 3.1 Různá emisní spektra por-Si v oblasti S-pásu získaná díky změnám leptacích 
parametrů (převzato z [1]). 
 
Ostatní dva pásy nás z hlediska aplikace por-Si jako fluorescenční značky již příliš 
nezajímají, mají však své použití v optické fyzice. Původ luminiscence v těchto pásech 
se předpokládá rovněž jako důsledek vlastností povrchu. 
 
Účinnost luminiscence S-pásu je silně odvislá od porozity por-Si. Bylo zjištěno, že 
vzorky pod jistou prahovou hodnotou porozity vůbec neemitují v daném spektrálním 
pásu. Společně s rostoucí porozitou dochází k zvyšování absorpční hrany, což je rovněž 
posuzováno jako důsledek působení kvantového omezení. Relativní změna intenzity 
fotoluminiscence S-pásu je spojena s porozitou. Pokud je vzorek vystaven pomalému 
stárnutí, tak dochází k modrému posunu S-pásu. Tento posun je svázán povětšinou se 
zvyšováním účinnosti luminiscence. 
 
Možným vysvětlením je ovlivnění kvantového omezení, ale i pasivace. Jedná se však o 
velice komplikovaný komplexní  proces (viz [1]).  
 
 
3.3 Zhášení luminiscence porézního křemíku 
 
Při umístění por-Si do specifického média může dojít ke snížení fotoemise, okud dojde 
k naprosté ztrátě fotoemise, tak můžeme říci, že nám dané médium zháší por-Si. V 
článku [9] je studována luminiscence por-Si v různých médiích. Zjistilo se, že některá 
média velice účinně zháší luminiscenci natrvalo, zato po expozici por-Si  některým 
médiem došlo rovněž ke zhášení luminiscence, ta se však obnovila při interakci por-Si s 
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jiným médiem. Teoreticky může docházet ke statickému anebo dynamickému zhášení. 
Obecný přehled různých médií je uveden v tab. 3.2. 
 

 
 
Tab. 3.2 Média, která ovlivňují luminiscenci por-Si. pKa- je disociační konstanta,       
no-quenching, znamená že nedochází ke zhášení luminiscence v daném médiu, 
quenching – dochází k zhášení luminiscence v daném médiu, restores PL- dochází 
k obnovení luminiscence při kontaktu por-Si  s daným médiem, restores w – dochází 
k obnovení luminiscence ve vodném prostředí, TFA- obnovení luminiscence při 
kontaktu s kyselinou CF3CO2H . (Převzato z  [9]). 
 
V tomto článku autoři dospěli k závěru, že vystavení por-Si bazickým roztokům vede ke 
zhášení luminiscence, která je obnovitelná následným vystavením por-Si působení vody, 
minerálních nebo organických kyselin. Návrat luminiscence je rychlý, pokud je por-Si 
vystaven působení par kyseliny CF3CO2H, je však nutné aby  při tom byl ponořen v jiné 
kyselině jako např. HCOOH, H2SO4, HCl apod. Naopak luminiscence je trvale zhášena 
při expozici por-Si OH- ve vodném prostředí. Ze získaných výsledků vyplývá, že 
zhášení není primárně závislé na použitém médiu, ale na pH daného média. Prokázalo 
se, že doba života excitované hladiny není změnou pH ovlivněna. Rovněž se 
neprokázala změna doby života při nahrazení povrchových atomů vodíku atomy 
deuteria. Zhášení je tedy způsobeno změnou koncentrace protonů v důsledku 
přítomnosti kyselé skupiny v roztoku. Získané výsledky silně podporují domněnku, že 
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dochází ke statickému zhášení.  Může docházet ke změně struktury por-Si, ale 
pravděpodobnější je změna povrchové energetiky por-Si. 
 
Por-Si občas neemituje kontinuálně i v daném neměnném roztoku. To je zřejmě 
způsobeno difúzí elektronů do por-Si, čímž je posílena Augerova nezářivá rekombinace 
v nanokrystalech křemíku. Nyní  se podíváme na tuto nezářivou rekombinaci z pohledu  
modelu, kde je luminiscence por-Si spojena s generací páru elektron – díra. Velikost 
krystalu a jeho povrchové stavy kontrolují energii zakázaného pásu pro každou částici, 
která podstoupí optický přechod. Obecně lze říci, čím menší je nanokrystal, tím větší je 
šířka zakázaného pásu a tím kratší je vlnová délka emitovaného světla viz [10]. Při 
nezářivé rekombinaci energie páru elektron – díra přenesena na jiný pár elektron – díra, 
který takto putuje v rámci por-Si. Dále může nastat předání energie třetímu nosiči, 
elektronu ve vodivostním pásu, který takto získanou energii vyzařuje v podobě 
termálních vibrací.  
 
V [10] se podařilo implementovat nanokrystaly křemíku do liposomů, přičemž u 
nanokrystalů uzavřených v liposomech nebylo pozorováno zhášení luminiscence. Což je 
další podpůrný fakt pro zhášení díky změně na povrchu por-Si.  
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4. Měření luminiscence koloidních suspenzí 
 
 
4.1 Fluorescence 
 
Fluorescenční spektra byla měřena na fluorescenčním spektrometru FluoroMax®-3 od 
firmy Jobin Yvon Inc. (viz obr. 4.1).  Excitace je uskutečněna za pomocí kontinuální 
150-W ozone-free xenonové lampy. Data jsou digitalizována pomocí programu 
Instrument Control Center Verze 2.2.12B, SpectrAcq Software verze V5.15 SpectrAcq.  
 
 

 
 
Obr. 4.1 Schéma aparatury pro měření fluorescenčních spekter  
 
Byla proměřována emisní i excitační spektra a byla provedena jejich korekce na dané 
rozpouštědlo, ze kterého byl vytvořen koloid s por-Si.  
 
Nejprve byla proměřena excitační a emisní spektra nefiltrovaných koloidů por-Si a 
následně koloidů filtrovaných (viz příprava koloidů kap. 2.5). 
 
Naměřená data byla zpracována pomocí programu Origin 7. 
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4.1.1 Volba excitační vlnové délky 
 
Vzhledem k tomu, že se uvažuje o použití por-Si jako fluorescenční značky v buněčném 
prostředí, tak je třeba pečlivě volit excitační vlnovou délku. Z hlediska biologických 
účinků UV záření se často používá dělení na spektrální oblasti: 

● UV-A pro vlnové délky 400 – 315 nm 

● UV-B pro vlnové délky 315 – 280 nm 

● UV-C pro vlnové délky kratší než 280 nm 

UV záření o vlnových délkách 280 – 290 nm denaturuje bílkoviny, záření o ještě 
kratších vlnových délkách způsobuje inaktivaci enzymů. UV záření způsobuje 
především změny v deoxyribonukleové kyselině, která selektivně absorbuje tyto vlnové 
délky viz [11]. Proto je záření o těchto vlnových délkách nevhodné pro zkoumání 
biologických vzorků in-vivo. Při použití vlnové délky 320 nm a delší již 
nepodstupujeme tak velké riziko poškození tkání, ačkoli intenzita fluorescence je při 
použití těchto vlnových délek nižší. Přijatelný signál lze získat i pro excitaci 360 nm 
popř. 380 nm, je však nutná delší doba integrace. Při studování již fixovaných vzorků 
můžeme jít s excitací níže k UV-B. Při studiu biologických vzorků in-vivo je třeba  
řádně rozvážit přístup k excitační vlnové délce, tj. zdali je vhodné excitovat nižší 
vlnovou délkou a  vystavit vzorek UV záření jen krátkodobě nebo vzorek excitovat 
vlnovou délkou blízkou 360nm s tím, že doba ozáření bude delší při dosažení stejné 
intenzity emisního spektra jako při použití kratší vlnové délky.   
 
Při dlouhodobém a masivním vystavení organizmu UV-A záření dochází k stárnutí kůže 
a k jejímu poškození, a popř. až k rakovině kůže viz [11]. 
 
V nedávné době se objevila studie vlivu UV-A záření na cytoskelet a životaschopnost 
myších fibroblastů linie L929, což je linie, na které se prováděli biologické testy 
uvedené v této práci. V tomto článku je k ozařování buněk použita UV lampa o vlnové 
délce 365 nm s intensitou 8 W. Buněčná kultura je vystavena působení záření této lampy 
po dobu 30 minut, přičemž lampa je vzdálena od buněčné kultury 5 cm. Následně je 
takto ozářená kultura inkubována za standardních podmínek a kontrolována v různých 
časových intervalech. Hodnocení morfologie cytoskeletu a testy životaschopnosti jsou 
prováděny pomocí fluorescenční spektroskopie. Bezprostředně po ukončení ozařování 
vykazují buňky zhoršenou integritu mikrotubulů ovšem bez vlivu na celkovou 
morfologii buněk. Po delších dobách reparace je pozorován výraznější nárůst buněk 
s příznaky typickými pro indukovanou apoptózu, jsou patrné i morfologické změny u 
přežívajících buněk. S postupující dobou reparace se však zvyšuje procento 
přežívajících buněk a klesá podíl apoptotických buněk. Po 48 hodinách reparace  
buněčná populace vykazuje již zcela normální parametry životaschopnosti i morfologie 
jednotlivých cytoskeletálních komponent viz ([12]).  
 
Nejelegantnějším způsobem, jak se lze vyhnout problémům spojeným s nízkou excitační 
vlnovou délkou, je použití dvou-fotonové mikroskopie. Při dvou-fotonové mikroskopii 
se k excitaci využívá dvou fotonů s nižší energií, přičemž optimální je dvojnásobná 
vlnová délka, než jaká je použita při excitaci jedno-fotonové (tj. dvojnásobek maxima 
excitační vlnové délky). Maximum excitace v oblasti 280 – 360 nm při použití normální 
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fluorescenční mikroskopie odpovídá rozmezí 560 – 800 nm při dvou-fotonové 
mikroskopii. Při absorpci jednoho fotonu s nižší energií, než je potřebná k dosažení 
vyšší excitované hladiny, přechází fluorofor do tzv. virtuálního stavu, poté 
je absorbován druhého fotonu. Srovnání jedno-fotonově a dvou-fotonově buzené 
luminiscence je znázorněno na obr. 4.2. 
 
 

 
 
Obr. 4.2 Jablonského diagram – Rozdíl mezi jedno-fotonově (A) a dvou-fotonově 
excitovanou fluorescenci (B). S0 – základní stav, S1 – první excitovaný stav, S2 – druhý 
excitovaný stav, T1 – tripletní stav, IC – nezářivá rekombinace na první excitovaný stav,  
ISC – mezisystémová konverze. Převzato z [13]. 
 
 
 
4.1.2 Emisní a excitační spektra porézního křemíku 
 
Oranžový por-Si 
 
Označení oranžový por-Si je odvozeno ze skutečnosti, že se maximum luminiscence 
naléza v oranžové oblasti optického spektra. V této práci jsou studovány dva druhy 
oranžového por-Si. První z nich, který je použit pro studium optických vlastností a jehož 
spektra jsou uvedena na obr. 4.3 a 4.4, je získán seškrábáním z jedné naleptané desky a 
má z tohoto důvodu menší pološířku a maximum okolo 600 nm. Menší pološířka a 
ostřejší maximum je vhodné pro přesnější stanovení optických vlastností. 
 
Oranžový por-Si užitý v biologických testech je získán ze tří naleptaných desek. 
Naměřená spektra jsou uvedena na obr. 4.5 a 4.6. Spektrální vlastnosti por-Si z každé 
desky se mírně odlišují a při smíchání por-Si pocházejícího z více desek dochází 
ke zvětšení pološířky a případnému malému posunu maxima fluorescence v tomto 
případě na 590 nm. Smíchání por-Si z více desek bylo nutné z důvodu dostatečného 
množství por-Si pro biologické testy. Oba dva vzorky por-Si nejsou filtrovány.    
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Emisní spektra obou oranžových por-Si jsou měřena při stejném nastavení aparatury, 
integrační doba každého bodu je 1 s. Excitační spektra obou oranžových por-Si jsou 
rovněž měřena při stejném nastavení aparatury, integrační doba každého bodu je 1 s. 
Koncentrace por-Si jsou odlišné a z tohoto důvodu nelze říci, který z obou vzorků 
emituje lépe, lze pouze posuzovat tvar získaného spektra. 
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Obr. 4.3 Emisní spektrum oranžového por-Si pro různé excitační vlnové délky. Pozn.: 
tento oranžový por-Si nebyl použit pro biologické testy. 
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Obr. 4.4 Excitační spektrum oranžového por-Si pro emise na různých vlnových délkách. 
Pozn.: tento oranžový por-Si nebyl použit pro biologické testy. 
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Obr. 4.5 Emisní spektrum oranžového por-Si užitého v biologických testech  pro různé 
excitační vlnové délky.  
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Obr. 4.6 Excitační spektrum oranžového por-Si užitého v biologických testech pro 
emise na různých vlnových délkách. 
 
 
Modrý por-Si 
 
Modrý por-Si získal své označení z důvodu emise v modré oblasti optického spektra. 
Modrý por-Si je získán z několika desítek leptání, proto má poněkud širší pološířku, 
maximum fluorescence se nachází v rozmezí 420 – 450 nm. Naměřená spektra jsou 
uvedena na obr. 4.7 a 4.8. Nastavení aparatury bylo stejné jako u měření spekter 
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oranžových por-Si s dobou integrace 1 s.  Uvedené spektrum je rovněž od 
nefiltrovaného por-Si. 
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Obr. 4.7 Emisní spektrum modrého por-Si  pro různé excitační vlnové délky.  
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Obr. 4.8 Excitační spektrum modrého por-Si pro emise na různých vlnových délkách. 
 
 
Bílý por-Si 
 
Bílý por-Si získal své označení díky bílé barvě prášku složeného z por-Si, který je 
seškrábán z naleptané desky, emise je ve žluté oblasti optického spektra. Toto označení 
je zachováno vzhledem k jeho ustálenému používání v optoelektronických pracích. 
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Zkoumaný vzorek je získán z velkého množství velice pečlivě selektovaných 
naleptaných desek. Přesto však má poněkud širší pološířku. Naměřená spektra jsou 
získána za stejného nastavení aparatury uvedeného výše. Naměřená excitační a emisní 
spektra jsou uvedena na obr.  4.9 a 4.10. 
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Obr. 4.9 Emisní spektrum bílého por-Si  pro různé excitační vlnové délky.  
 
 

  
Obr. 4.10 Excitační spektrum bílého por-Si pro emise na různých vlnových délkách. 
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4.1.3 Poměr intenzit fluorescence ve vodě a ethanolu 
 
Hlavní složkou buněčného prostředí je voda, při zkoumání optických vlastností je por-Si 
studován v čistém spektroskopickém ethanolu. K získání srovnatelných podmínek, ve 
kterých je studováno chování por-Si v buněčném prostředí, jsou měřeny intenzity 
fluorescence por-Si pro různé koncentrace ethanolu v destilované vodě. Srovnání 
intenzit bylo provedeno pro vzorky oranžového por-Si a bílého por-Si. 
 
1 ml ethanolu obsahujícího por-Si je nejprve ředěn vždy 0,1 ml ethanolu, aby bylo 
zjištěno, k jakému snížení intenzity fluorescence dochází v důsledku procentuálního 
poklesu obsahu por-Si v daném koloidu. Z důvodu porovnatelnosti dat, je identický 
postup aplikován i na 1 ml ethanolu obsahujícího por-Si, který je odebrán ze stejné 
kyvety jako první studovaný, pouze je provedeno ředění destilovanou vodou. 
 
Nastavení aparatury je pro všechna měření intenzit fluorescence identické a to: emisní 
štěrbina (bandpass) 4 nm, excitační štěrbina 4 nm a integrace každého bodu intenzity 
fluorescence byla 2 s. U získaných spekter byla provedena korekce na dané 
rozpouštědlo.  
 
 
Pokles intenzity fluorescence u oranžového por-Si 
 
Naměřená spektra poklesu intenzity fluorescence pro různé koncentrace původního 
koloidu jsou zobrazena na obr. 4.11 a 4.12. Při pohledu na získaná spektra vidíme že při 
ředění destilovanou vodou došlo přibližně k 5 nm posunu maxima fluorescence.  
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Obr. 4.11 Intenzita fluorescence v závislosti na procentuálním poklesu koncentrace 
koloidu oranžového por-Si (k 1 ml por-Si v ethanolu  přidáno vždy 0,1 ml ethanolu).    
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Obr. 4.12 Intenzita fluorescence v závislosti na procentuálním poklesu koncentrace 
koloidu oranžového por-Si (k 1 ml por-Si v ethanolu  přidáno vždy 0,1 ml destilované 
vody).    
 
Pro srovnání intenzit byla sledována intenzita fluorescence na 600 nm, získané hodnoty 
pro ředění ethanolem a destilovanou vodou  jsou zobrazeny v obr. 4.13. Intenzita 
fluorescence pro koloid ředěný destilovanou vodou je nižší, i když byly vzorky 
odebrány ze stejného zdrojového koloidu.   
 
Při ředění ethanolem intenzita fluorescence lineárně klesá podle předpokladu, lineární fit 
poklesu intenzity fluorescence je vyobrazen na obr. 4.14. Při ředění destilovanou vodou 
nastává nejprve k vzestup intenzity fluorescence a při další ředění, stejně jako u ředění 
ethanolem, dochází k poklesu. K získání poměru intenzit fluorescence pro různé 
koncentrace destilované vody jsou hodnoty získané při ředění destilovanou vodou 
vyděleny lineárním fitem poklesu intenzity fluorescence při ředění ethanolem. Získané 
poměry intenzity fluorescence jsou zobrazeny na obr. 4.15 a 4.16. Intenzita fluorescence 
stoupá se zvyšující se koncentrací destilované vody v původním ethanolovém koloidu 
por-Si.  Při poměru 1:1 destilované vody vůči ethanolu stouple intenzita fluorescence 
přibližně o 1/2, vzestup je však patrně ještě vyšší, neboť koncentrace emitujících por-Si 
v koloidu ředěném destilovanou vodou je nižší. 
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Obr. 4.13 Intenzita fluorescence v závislosti na procentuálním poklesu obsahu 
původního koloidu oranžového por-Si pro ředění destilovanou vodou a ethanolem. 
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4.14 Lineární fit poklesu intenzity fluorescence v závislosti na procentuálním poklesu 
obsahu původního koloidu oranžového por-Si pro ředění ethanolem, or ethanol – data 
získaná při ředění oranžového por-Si, linear fit – lineární fit.   
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Obr. 4.15 Poměr intenzit fluorescence por-Si v destilované vodě a ethanolu v závislosti 
na procentuálním úbytku původního por-Si. 
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Obr. 4.16 Poměr intenzit fluorescence por-Si v destilované vodě a ethanolu v závislosti 
na  vzrůstající koncentraci destilované vody v původním ethanolovém koloidu por-Si. 
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Pokles intenzity fluorescence u bílého por-Si 
 
 
Naměřená spektra poklesu intenzity fluorescence pro různé koncentrace původního 
koloidu jsou zobrazena na obr. 4.17 a 4.18. 
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Obr. 4.17 Intenzita fluorescence v závislosti na procentuálním poklesu obsahu 
původního koloidu bílého por-Si (k 1 ml por-Si v ethanolu  přidáno vždy 0,1 ml 
ethanolu).   
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Obr. 4.18 Intenzita fluorescence v závislosti na procentuálním poklesu původního 
koloidu bílého por-Si (k 1 ml por-Si v ethanolu  přidáno vždy 0,1 ml destilované vody).    
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Pro srovnání intenzit je sledována intenzita fluorescence na 405 nm, získané hodnoty 
pro ředění ethanolem a destilovanou vodou  jsou zobrazeny v obr. 4.19.  
 
Při ředění ethanolem intenzita fluorescence lineárně klesá podle předpokladu, lineární fit 
poklesu intenzity fluorescence je vyobrazen na obr. 4.20. Při ředění destilovanou vodou 
nejprve vzestup intenzity fluorescence vůči hodnotám získaným měřením spekter při 
ředění ethanolem. Při dalším ředění destilovanou vodou intenzita fluorescence klesá 
stejně jako u ředění ethanolem. K získání poměru intenzit fluorescence pro různé 
koncentrace destilované vody jsou hodnoty získané při ředění destilovanou vodou 
vyděleny lineárním fitem poklesu intenzity fluorescence při ředění ethanolem. Získané 
poměry intenzity fluorescence jsou zobrazeny na obr. 4.21 a 4.22. Intenzita fluorescence 
stoupá se zvyšující se koncentrací destilované vody v původním ethanolovém koloidu 
por-Si.  Při poměru 1:1 destilované vody vůči ethanolu stoupla intenzita fluorescence 
přibližně dvakrát, vzestup intenzity fluorescence pro další ředění destilovanou vodu dále 
pokračuje. 
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Obr. 4.19 Intenzita fluorescence v závislosti na procentuálním poklesu obsahu 
původního koloidu bílého por-Si pro ředění destilovanou vodou a ethanolem. 
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Obr. 4.20 Lineární fit poklesu intenzity fluorescence v závislosti na procentuálním 
poklesu obsahu původního koloidu bílého por-Si pro ředění ethanolem. Linear fit – 
lineární fit naměřených hodnot intenzity fluorescence. 
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Obr. 4.21 Poměr intenzit fluorescence por-Si v destilované vodě a ethanolu v závislosti 
na procentuálním úbytku původního por-Si. 
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Obr. 4.22 Poměr intenzit fluorescence por-Si v destilované vodě a ethanolu v závislosti 
na  vzrůstající koncentraci destilované vody v původním ethanolovém koloidu por-Si. 
 
 
    
4.2 Časově rozlišená fluorescence 
 
Měření časově rozlišené fluorescence proběhlo na katedře chemické fyziky a optiky 
(KCHFO) fakulty MFF UK. Schéma použité aparatury lze vidět na obr. 4.23. Cílem 
měření časově rozlišené fluorescence je zjistit dobu života excitovaného stavu daného 
por-Si.  
 
Excitační pulz je generovaný v optickém parametrickém oscilátoru (typ PG 122/SH od 
firmy EKSPLA), který je čerpán druhou harmonickou vlnou z Nd:YAG laseru (typ NL 
3036, rovněž od firmy EKSPLA). 
  
Excitační pulz je pomocí dvou zrcadel nasměrován do křemíkové kyvety obsahující 
koloid por-Si. Pro zlepšení fokusace laserového excitačního svazku lze umístit před 
kyvetu spojnou čočku. Po průchodu excitačního pulzu dochází k emisi fluorescenčního 
záření ze vzorku por-Si, toto záření je fokusováno pomocí dvou spojných čoček 
umístěných v tubusu a odváděno do spektrografu Triax (typ 320 od firmy HORIBA 
Jobin Yvon), který je ovládán elektronicky programem Spectramax. Signál přicházející 
ze spektrografu je zaznamenán chlazenou CCD kamerou (typ PI-MAX 512RB s čipem 
512×512 od firmy Roper Scientic, ICCD). Synchronizace komponent je uskutečněna 
pomocí programovatelného časového generátoru. Získaná data jsou digitálně 
zpracována pomocí programu WinSpec verze 2.5.12.2. 
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Obr. 4.23 Aparatura pro měření časově rozlišené luminiscence. Nd:YAG- čerpací zdroj 
pro optický parametrický oscilátor (OPO), SHG – generace druhé harmonické frekvence 
výstupu z OPO, Triax 320 - zobrazovací spektrograf, cuvette – kyveta s koloidem     
por-Si, pulse generator – generátor synchronizačních pulzů, PTG – kontrolní jednotka 
kamery (převzato s laskavým svolením doc. J.Valeny).  
 
Princip měření doby života při tomto uspořádání aparatury spočívá v zaznamenání 
spektra v určitý časový okamžik po průchodu excitačního paprsku kyvetou. Při 
průchodu paprsku dochází k přechodu por-Si do excitovaného stavu (viz kap. 3.1.1). 
V tomto stavu setrvává po jistou dobu, nazvanou dobou života τ, při přechodu do 
základního stavu dochází k emisi fotonu, který je možno zaznamenat, anebo dojde 
k nezářivé rekombinaci bez vzniku fotonu. 
 
Čím později po excitačním pulzu měříme fluorescenční spektrum, tím je jeho intenzita 
menší, neboť ve vzorku se nachází stále méně excitovaných por-Si. Intenzita maxim 
fluorescence klesá se vzrůstajícím zpožděním detekce spektra po excitačním pulzu. 
Předpokládaná doba života pro por-Si emitující ve viditelné oblasti spektra se pohybuje 
od 1 ns až do 100 µs (viz tab. 3.1).  
 
Luminiscenci s typickou dobou života okolo jednotek µs a delší lze poměrně dobře 
nafitovat pomocí tzv. natažené exponenciely (z anglického stretched – natažený) (viz 
[7]): 
 

])/(exp[)( 0
βτtItI −=         (4.1) 

 
kde τ je charakteristická doba života a β je disperzní faktor, přičemž β Є (0,1).  
 
Při měření doby života oranžového por-Si byla použita excitační vlnová délka 354 nm a 
pokles intenzity fluorescence byl sledován na vlnové délce 600 nm. Pro delší zpoždění 
detekce fluorescence po excitačním pulzu dochází k mírnému posunu maxima 
fluorescence. Naměřené fluorescenční spektra jsou znázorněna na obr. 4.24.   
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Pro excitační vlnovou délku 354 nm byla zjištěna doba života τ354= (28,6 ± 0,9) µs  což 
je v souladu s [1].  Naměřené hodnoty a fit lze vidět na obr. 4.25. 
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Obr. 4.24 Fluorescenční spektra zaznamenaná s různým zpožděním za excitačním 
pulzem.  
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Obr. 4.25 Dohasínání intenzity luminiscence na 600 nm emisní vlnové délce při 
excitační vlnové délce 354 nm, fit proveden pomocí tzv. natažené exponenciely  (4.1).  
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4.3 Diskuse výsledků 
 
Při pohledu na excitační spektra všech studovaných por-Si je vidět prudký pokles 
intenzity emise pro delší excitační vlnové délky. Struktura v excitačním spektru 
modrého a bílého por-Si je způsobena různou participací por-Si pocházejícího z různých 
leptání. Podobná strukturnost a zvýšená šíře spektra je patrná i u spekter emisních, kde 
je navíc u modrého por-Si ovlivněna nízkou intenzitou emise.  
 
Při prvních biologických testech se prokázala nevhodnost užití bílého a modrého por-Si 
z důvodu autofluorescence buněk ve stejné spektrální oblasti. Zároveň byla 
problematická poměrná blízkost excitační a emisní vlnové délky vzhledem k vhodné 
volbě filtrového setu pro fluorescenční mikroskopii. Možnost volby nižší excitační 
vlnové délky je zamítnuta z důvodu poškození buňky (viz 4.1.1). V případě oranžového 
por-Si je dosaženo dostatečného kontrastu i při užití excitační vlnové délky 360 nm. 
Signál je dostatečný i při excitační vlnové délce 380 nm, kdy však nastává snížení 
kontrastu.  
  
Buněčné prostředí je tvořené převážně vodou, ale optická měření byla prováděna 
v ethanolu. Z tohoto důvodu jsme také studovali intenzitu fluorescence pro různé 
koncentrace destilované vody v původním ethanolovém koloidu. Při prostém ředění 
původního koncentrovaného ethanolového koloidu klesala intenzita luminiscence 
lineárně se zmenšující se koncentrací původního koloidu vůči celému objemu. Při ředění 
destilovanou vodou však nastal vzestup intenzity fluorescence vůči intenzitě při ředění 
ethanolem. Po dosažení jisté koncentrace destilované vody vůči původnímu ethanolu 
docházelo již k poklesu intenzity stejně jako při ředění ethanolem. Při poměru 1:1 
ethanolu a destilované vody došlo k zvýšení intenzity při ředění destilovanou vodou 
vůči ředění ethanolem. V případě oranžového por-Si intenzita nárůstky o 1/2 v případě 
bílého por-Si intenzita vzrostla 2x. Předpokládaným efektem tohoto děje je různá 
pasivace povrchu při kontaktu por-Si s vodou a ethanolem. Rozdílné nárůsty intenzity 
luminiscence mohou být vysvětleny různou koncentrací por-Si v daném roztoku, což by 
vysvětlovalo i odlišný bod, od kterého začala luminiscence při ředění klesat. Vzrůst 
intenzity luminiscence ve vodných prostředích má pozitivní vliv při studiu buněčného 
prostředí, neboť dovoluje posunout excitační vlnovou délku dále od UV oblasti spektra 
při současném zachování dostatečného signálu.    
 
Doba života excitovaného stavu byla naměřena pouze u oranžového por-Si. U ostatních 
vzorků nebyla provedena z důvodu nevhodnosti jejich měření pomocí použité aparatury 
a rovněž vzhledem k jejich vyřazení z budoucího biologického použití por-Si. Naměřená 
doba života τ = (28,6 ± 0,9) µs je v souladu s hodnotami uvedenými např. v [1]. Takto 
velká doba života je z hlediska pulzní excitace v biologických vzorcích výhodná, neboť 
všechny ostatní fluorofory v buněčném prostředí mají kratší dobu života a jejich 
intenzita bude na získaném snímku minimální, výsledkem je tedy dobrý poměr signálu 
vůči šumu. Pulzní excitací lze zároveň snížit dobu působení krátkovlnného světla na 
biologický vzorek.   
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5. Interakce por-Si s buněčným prostředím 
 

Vlastní studium interakce por-Si s buněčným prostředím je uskutečnilo v laboratoři 
tkáňových kultur Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR (Akademické a 
univerzitní centrum, Nové Hrady) pod odborným vedením Ing.Vítězslava Březiny, CSc. 
Část měření proběhla v rámci projektu Schola ludus 2006. Název projektu byl: 
Behaviour of Si nanocrystal colloid liquor in cells. 

 
5.1 Nanočástice v biologii 
 
Použití nanomateriálů v biologii nám dává prostředek pro studium interakcí v buněčném 
prostředí ve škále jednotlivých biomolekul, organel  a navíc toto studium může probíhat 
v přirozeném prostředí daného biologického objektu. Pokud se navíc využije výhod  
por-Si, jako je jeho velký povrch, možnost biofunkcionalizace a fluorescence ve 
viditelné oblasti spektra, tak máme dokonalý nástroj pro detekci změn v biologickém 
prostředí od označování buněk, přes in-vivo detekci až k detekci DNA  [14], [15].  
 
Zároveň bylo prokázáno, že nanočástice mají mnohem větší absorpční účinný průřez 
excitace ve srovnání s phycoerithrinem a ostatními organickými fluorofory a rovněž 
řádově větší účinný průřez dvou-fotonové excitace vůči běžným chromoforům [15]. 
 
 
5.1.1 Komerční nanočástice 
 
Na trhu jsou již k dostání nanokrystaly, které jsou obklopeny skořápkou tvořenou 
převážně ZnS. Skořápka  je pokryta různými polymery a na nich jsou navázané různé 
chemické skupiny (aminy, karboxyly apod.). Rozměry takovýchto objektů jsou 
minimálně 15 – 20 nm. Jejich cena je poměrně vysoká a v poslední době byl 
zaznamenám jistý cytotoxický efekt (viz kap. 5.1.2). Komerčně se vyrábějí nanokrystaly 
z PbSe, CdSe  (EviDots od firmy Evident technologies). Jejich použití zahrnuje mnoho 
oblastí výzkumu, jmenujme několik z nich:  donory pro FRET, navázání na cytoskelet a 
jiné organely pomocí antibody interakce biomolekul navázaných na nanokrystal, 
průtoková cytometrie, fluorescenční spektroskopie apod. S podobným sortimentem se 
lze setkat i u dalších výrobců, jako je např. Invitrogen. Výrobci sami uvádějí, že přesná 
cytotoxicita a dlouhodobý efekt na buňku a organizmus nebyl dosud dostatečně 
prostudován. Poslední průzkumy jsou uvedeny v kap. 5.1.2. 
 
 
5.1.2 Cytotoxicita nanočástic 
 
Studium cytotoxity polovodičových nanokrystalů vedlo např. v případě nanokrystalu 
tvořeného CdSe k negativním výsledkům, neboť docházelo k uvolňování iontů kadmia 
do biologického prostředí zapříčiněného oxidací povrchu nanokrystalu v tomto 
prostředí. Tyto testy probíhaly na hepatocytech, jež sloužily jako model jater. Zvýšená 
koncentrace iontů Cd vedla k signifikantnímu zvýšení počtu apoptotických buněk. 
Pokrytí nanokrystalu CdSe vrstvou ZnS vedlo ke snížení oxidace povrchu CdSe, ale 
prokázalo se, že se uvolňují atomy síry ze ZnS a dochází k odhalení povrchu 
nanokrystalu CdSe. Navíc se prokázalo, že UV ozáření a vystavení nanokrystalů 
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přístupu vzduchu vede k umocnění oxidace povrchu CdSe. Pokrytí nanokrystalu dalšími 
vrstvami např. BSA vedlo k snížení cytotoxicity viz [16].  Pro tento typ nanočástic je na 
druhé straně již vyvinuto velké množství postupů jak je biofunkcionalizovat (viz [17] a 
[23]). 
 
Při studiu zlatých nanočástic o průměru 2 nm byl objeven také jistý stupeň toxicity. 
Testy, které probíhaly na Cos-1 červených krevních buňkách a bakteriích E. coli, 
prokázaly, že toxicita zlatých nanočástic je způsobena interakcí s buněčnou membránou 
(více viz   [18]). 
 
Křemík se vyznačuje velkým stupněm biokompatibility, pouze při velmi nadměrném 
množství větších nanokrystalů by mohlo dojít k poškození buněčné membrány. Při 
běžném používání nanokrystalů v biologii však pracujeme s mnohem menšími 
koncentracemi.  
 
 
5.1.3 Pozitiva použití por-Si 
 
Křemík je esenciálním prvkem v biologii a stopové množství je nutné i pro život zvířat. 
Jeho přítomnost je však mnohem důležitější v metabolismu rostlin, nejvíce travin.  
 
Por-Si vykazuje poměrně vysoký stupeň biokopatibility, jak bylo dokázáno např. v [4]. 
Jak bylo již řečeno v úvodu, je por-Si dlouhodobě stabilní v biologickém prostředí, ale 
z hlediska života organizmu dochází k jeho odbourávání na kyseliny křemíku, což je 
nejčastější podoba křemíku, v jaké se nachází v lidském organizmu. Stupeň degratibility 
lze navíc silně ovlivňovat úpravou povrchu por-Si, která může navíc usnadňovat adhezi 
různých biomolekul, viz  [4]. 
   
Povrch por-Si je pokryt vrstvou SiO2, který se nachází v přírodě v 17 krystalických 
formách, např. jako křemen nebo chalcedon. Vyskytuje se i v přírodě živé (jako 
biogenický SiO2, např. opál) v různých mikroorganizmech nebo živočiších, např. 
v mořských houbách. Je rozsáhle používán v průmyslu a různých výrobcích (křemenné 
sklo, portlandský vápenec, porcelán, elektronické součástky atd.). Ve formě nanočástic 
se používá v kosmetických přípravcích a zubních pastách [3]. 
 
Por-Si má poměrně velký povrch vzhledem ke svému objemu, má tedy velkou 
interakční plochu pro bioorganické molekuly, které se nacházejí v okolí por-Si. Např. je 
známo, že mikročástice SiO2 mají lepší kinetiku chemické vazby, jsou hydrofobní a 
manipulace s nimi je poměrně snadná. K negativně nabitým nukleovým kyselinám je se 
SiO2 schopno se vázat za přítomnosti dvojvalentních kationů, např. Ca2+ a Mg2+ viz [3]. 
Prvním důkazem bioaktivity samotného por-Si byl úspěšné vypěstování vrstvy 
hydroxyapatitu, prekurzoru pro růst kostí, na povrchu desky s por-Si (viz [4, 19]). 
V současné době probíhá intenzivní výzkum použití por-Si a jiných nanostruktur Si jako 
senzorů různých chemických látek a samozřejmě i bioorganických molekul, neboť je lze 
biofunkcionalizovat. Více viz [17, 19], 
 
V [20] se popisuje příprava liposomů s nanokrystaly uvnitř i na povrchu. Separace 
liposomů obsahujících nanokrystaly byla úspěšně provedena pomocí rozdělovací 
chromatografie, kde se objekty rozdělovaly dle své velikosti. Stanovení počtu 
nanokrystalů v jednotlivých liposomech bylo možné za použití dvou-fotonové korelační 
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spektroskopie. Zároveň nebylo pozorováno zhášení luminiscence pro nanokrystaly 
uzavřené v liposomech.  
 
Biofunkcionalizace je odlišná pro různé úpravy povrchu a stupeň jeho hydrofobity. Lze 
navázat mezivrstvu přímo na nanočástici a následně na tuto mezivrstvu navázat 
biomolekulu, která se cíleně pojí s biomolekulou, jež se snažíme v buněčném prostředí 
sledovat. Objevují se i práce, kde se používají křemíkově kapsle pro zapouzdření 
molekuly barviva, které se prokazují dobrou stabilitou barviva a jsou bioaktivovatelné 
díky povrchu křemíkové kapsle. Při bioaktivaci povrchu křemíku se používají mimo jiné 
polysacharidy (např. dextran), nebo proteiny typu BSA (bovine serum albumin). 
Nezoxidovanou vrstvu křemíku lze modifikovat s použitím aminů, karboxylů nebo 
thilolů apod., na tyto vrstvy je možno navazovat další specifické molekuly. Při 
bioaktivaci lze použít prostou adsorpci biomolekul na základě nekovalentních sil, což 
ale neumožňuje dostatečnou kontrolu počtu navázaných molekul. Další možností je  
navázání molekul na základě Van der Waalsových sil. Hlavní pozornost se nyní 
zaměřuje na vytváření chemických vazeb přímo na křemíkovém povrchu (více viz např. 
[17]).  
 
Další možnou výhodou nanokrystalů křemíku je možnost vyvíjet na základě jejich 
přítomnosti v biologickém prostředí singletní kyslík. Singletní kyslík je velice reaktivní, 
má silné dezinfekční účinky a může způsobit modifikací biologických struktur. Singletní 
kyslík má své uplatnění i v medicíně, kde se používá na fotodynamickou terapii (FDT) 
rakoviny. Pro vývoj kyslíku při FDT se využívá fotosensitizerů (z anglického 
photosensitizer), což jsou silně absorbující barvivové molekuly. Tyto molekuly jsou 
v excitovaném stavu schopny přenést energii na kyslík pomocí dipól-dipólové interakce, 
nebo přímou výměnou elektronů. Molekula barviva relaxuje do základního stavu, kdežto 
z kyslíku se vyvine kyslík singletní. Je nutné, aby molekula barviva byla ve velké 
blízkosti kyslíku a aby doba života excitovaného stavu molekuly byla delší, než je doba 
transferu energie mezi molekulou barviva a kyslíkem, z toho vyplývá lokálnost vývoje 
singletního kyslíku a poměrně malá účinnost. Nanokrystalický křemík má ve viditelné 
oblasti dostatečně dlouhou dobu života, velký kvantový výtěžek a velký vnitřní povrch 
nabízí obrovskou plochu, na které může dojít k interakci s kyslíkem, z těchto důvodů se 
zdá být nanokrystalický křemík ideální kandidát pro generaci singletního kyslíku. Při 
nízkých teplotách v plynném prostředí docházelo k transferu energie mezi 
nanokrystalem a kyslíkem s následnou generací singletního kyslíku při pokojových 
teplotách byl tento efekt mnohem menší. Při použití vodných prostředí se objevily další 
potíže ohledně zjišťování množství vzniklého singletního kyslíku v důsledku 
přítomnosti nanokrystalů křemíku, ale jeho vznik není vyloučen za specifických 
podmínek (více viz [21]). 
   
Velký zájem se rovněž věnuje studiu por-Si jako velice citlivého senzoru (možnost 
zaznamenat změny až femtomolární koncentrace dané látky) s možnou specifickou 
bioaktivací a velice rychlou dobou detekce (více viz [19]). 
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5.2 Použitá buněčná kultura 
 
Při testování na buňkách jsou použity myší fibroblasty, buněčné linie L929. Tato 
buněčná linie je stabilizována k nekonečnému růstu, je heteronukleární a slouží jako 
osvědčený model při testech biokompatibility a toxicity. Linie byla získána ze sbírkové 
kultury Laboratoře tkáňových kultur Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR. 
 
 
5.2.1 Příprava a péče o buněčnou kulturu 
 
Buňky odebrané z většiny tkání jsou schopny přežívat a dělit se po velmi dlouhou dobu, 
která je pro diploidní stav časově omezená. Permanentní buněčné linie se vyznačují 
schopností nekonečného růstu, jejich chromosomální sada však není diploidní, nýbrž 
heteroploidní, obvykle se počet chromosomů pohybuje kolem hypotriploidního stavu. 
Takové buněčné linie slouží jako model pro studium základních cytologických vztahů, 
jsou dobře kultivovatelné a jejich odezva na podnět je dobře hodnotitelná.  Rostou 
v živných mediích, což je vhodná směs živin a růstových faktorů. Médium pro 
buněčnou kulturu L929 užité v této práci obsahovalo (pro 200ml): 
 
● 186 ± 1 ml média MEM s Eaglovými solemi (dále jen EMEM)  
 
● 10 ± 0,1 ml newborn calf serum (dále jen NCS)  
 
● 2 ± 0,05 ml roztoku antibiotik a antimykotik (dále jen ATBM)  
 
● 2 ± 0,05 ml L-glutaminu (dále jen GLUT) 

 
● automatickou pipetou je nabrán 1 ml 7,5 % NaHCO3 a po kapkách přidáván za 
stálého míchání k připravené směsi, dokud se její barva nezmění ze světle červené na 
masovou červeň, přibližně je třeba  1,8 ml NaHCO3 
 
Tímto krokem je připraveno médium, které je před použitím uchováváno v chladicím 
boxu. 
 
Buňky jsou pěstovány v kultivačních lahvičkách pro tkáňové kultury NUNC s kultivační 
plochou 25 cm2 (objem 70 cm3), nebo s kultivační plochou 75 cm2 (objem 270 cm3), 
které je vloženy s živným médiem a buněčnou kulturou do inkubátoru. Kultura se 
zhruba po 3 – 5 dnech namnoží natolik, že pokrývá celé dno lahvičky a médium změní 
svoji barvu z masově červené na jemně žlutou, což signalizuje, že živiny z média jsou 
prakticky spotřebovány. Z tohoto důvodu se pasážují, tj. část buněk je přenesena do 
nové lahvičky s čerstvým médiem, ve kterém jsou dále kultivovány.  
 
Proces pasážování probíhá ve sterilním boxu. Lahvička se otevře a je odstraněno staré 
médium a buňky jsou opláchnuty cca 10 ml PBS, tento krok několikrát opakujeme. Pak 
se přidá malé množství trypsinu (cca 1 – 2 ml), který byl předehřát na 37°C, tato 
lahvička je uzavřena a umístěna na několik minut do inkubátoru, aby se zachovala 
teplota buněčné kultury. Buňky se díky působení trypsinu uvolňují ode dna kultivační 
lahvičky, kde byly přichyceny. V tomto okamžiku je k buňkám přidáno cca 5 ml 
živného média a pomocí pipety se buňky dokonale rozvolní ode dna i od sebe navzájem, 
aby se kultura řádně protřepala.  2/3 tohoto média se dají využít pro inokulaci nových 
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lahviček, nebo pro inokulaci kultivačních destiček pro experimenty. K zbývající 1/3 
suspenze je přidáno nové živné médium až k hranici rysky, která označuje u každé 
lahvičky maximální obsah živného média. Takto zpasážovaná kultura je v lahvičce  
protřepána a vložena zpět do inkubátoru, kde se buněčná kultura opět kultivuje. 
 
Připravené buňky v lahvičkách nebo v NUNC panelech jsou vloženy do inkubátoru  
model 370/371 Steri-Cycle CO2 Incubator od firmy Thermo electron corporation. V 
tomto inkubátoru je udržováno stabilní prostředí o teplotě 37°C, při 5 % koncentraci 
CO2 ve vnitřní atmosféře inkubátoru, což jsou optimální podmínky pro inkubaci 
buněčné linie L929.   
 
 
 
5.3 Příprava vzorků 
 
 
5.3.1 Příprava média s por-Si  
 
K přípravě média s por-Si jsou použity dva hlavní přístupy. První metodou je přidání 
prášku skládajícího se z por-Si přímo do živného média. Tento koloid je přefiltrován 
přes 0,1 µm mikrometrový filtr z důvodu sterilizace a rovněž kvůli odstranění velkých 
agregátů nanokrystalů. Takto upravené médium je posléze přidáváno k médiu 
s buněčnou kulturou L929.   
 
Další možností je vystavit prášek por-Si ve sterilních 1,5 ml mikrozkumavkách 
s otevřeným bezpečnostním uzávěrem  UV záření o vlnové délce 254 nm z 6 W UV 
lampy ve vzdálenosti 4 cm po dobu 20 minut ve sterilním boxu. Záření o této vlnové 
délce působící po tuto dobu má za následek denaturaci bílkovin a poškození případných 
organizmů či biologických zbytků. Takto sterilovaný prášek por-Si byl přidán do 
živného média.  
 
 
5.3.2 Příprava destiček s por-Si  
 
Křemíkové desky s naleptaným povrchem, tj. s vrstvou por-Si, jsou rozřezány za 
pomocí diamantového skalpelu na obdélníky cca 4 x 5 mm. Jako kontrolní vzorek jsou 
zde použity obdélníky z krycího sklíčka. Každý obdélník je jednotlivě zabalen do 
alobalu a následně sterilizován v autoklávu při teplotě 130°C po dobu 30 minut. Takto 
sterilovaný obdélník je ve sterilním prostředí vložen do jedné jamky kultivační destičky 
pro tkáňové kultury NUNC, kam je přidán 1 ml živného média s buňkami. Následně je 
panel vložen do inkubátoru na tři dny, při teplotě 37°C a atmosféra v inkubátoru 
obsahuje 5 % CO2. Vývoj kultury je kontrolován dvakrát denně.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 40



5.4 Optická charakterizace biologických vzorků 
 
Buněčné kultury jsou studovány in-vivo a následně fixovány pro pozdější studium. In-
vivo studium bylo provedeno pomocí mikroskopu Olympus CKX 41 (viz 5.4.1), do 
kterého byly na krátkou dobu vloženy panely z inkubátoru. Dále bylo provedeno 
kontinuální snímání vývoje kultury po dobu několika hodin pomocí aparatury 
cell^cubator, tj. invertovaného mikroskopu s inkubátorem (viz 5.4.1). Fixované vzorky 
byly studovány pomocí invertovaného fluorescenčního mikroskopu iMIC.   
 
 
5.4.1 Studium buněčných kultur pomocí optické mikroskopie 

 
 

Obecné informace 
 
Pro studium buněčných kultur in-vivo je použit invertovaný mikroskop Olympus CKX 
41 s objektivy se zvětšením 10x a numerickou aperturou (NA) 0,25  (PLCN10x/0.25 C 
Plan Achromát),  20x s numerickou aperturou (NA) 0,40 ( PLCN20x/0.40 C Plan 
Achromat). Snímky získané pomocí objektivu s 10x zvětšením jsou zobrazeny s        
200 µm měřítkem. Snímky získané pomocí objektivu s 20x jsou zobrazeny se 100µm 
měřítkem. Obrazy z transmisní mikroskopie byly zaznamenány pomocí fotografického 
aparátu Olympus U-CMAD3, který byl softwarově ovládán programem Quick Photo 
Micro 2.1. Orginální snímky jsou přiloženy na CD.  
 
 
Časový vývoj buněčné kultury 
 
Do jednoho panelu kultivační destičky pro tkáňové kultury NUNC je vloženo do každé 
jamky podložní sklíčko a přidáno 1,3 ml živného média, výsadka buněk v každé jamce 
je přibližně 400 buněk na mm2. Do pěti jamek je přidáno 0,2 ml média s oranžovým 
por-Si a do šesté 1 ml média s oranžovým por-Si. Do dalších pěti jamek je přidáno 0,2 
ml média s drceným křemíkem a do šesté 1 ml média s drceným křemíkem. V dalších 
šesti jamkách jsou buňky bez přítomnosti Si, tyto jamky slouží jako kontrolní vzorek. 
 
Každých deset hodin je pořízen mikroskopický snímek vývoje buněčné kultury v jedné 
z jamek, po vyfotografování je porostlé sklíčko vyjmuto a fixováno pro fluorescenční 
mikroskopii (fixace viz kap. 5.5.1, fluorescenční mikroskopické snímky viz kap. 5.5.2). 
 
Na obr. 5.1 je zachycen vývoj buněčné kultury bez přítomnosti Si. Vývoj buněčné 
kultury inkubované v přítomnosti oranžového por-Si je uveden na obr. 5.2. Kultura 
vykazovala ve srovnání s kontrolou normální vývoj, a to i při pětinásobné koncentraci 
por-Si. Vývoj buněčné kultury inkubované v přítomnosti drceného křemíku je uveden 
na obr. 5.3. Při srovnání s kontrolou pozorujeme vznik agregátů v médiu a zároveň 
mírně zhoršenou vitalitu buněk, pro koncentrace 0,2 ml média s drceným Si vykazují 
buňky i po padesáti hodinách dostatečnou životaschopnost a dochází k dělení buněk. Při 
koncentraci 1 ml média s drceným Si však bylo pozorováno velké poškození buněk. 
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Obr. 5.1 Normální časový vývoj buněčné kultury L929. A – 10  hodin inkubace, B – 20 
hodin inkubace, C – 30 hodin inkubace, D – 40 hodin inkubace, E – 50 hodin inkubace.  
 

 
 
Obr. 5.2 Časový vývoj buněčné kultury L929 s oranžovým por-Si. A – 10 hodin 
inkubace, B – 20 hodin inkubace, C – 30 hodin inkubace, D – 40 hodin inkubace, E – 50 
hodin inkubace, F – 50 hodin inkubace (5x větší koncentrace než v případě A až E). 
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Obr 5.3 Časový vývoj buněčné kultury L929 s drceným křemíkem. A – 10 hodin 
inkubace, B – 20 hodin inkubace, C – 30 hodin inkubace, D – 40 hodin inkubace, E – 50 
hodin inkubace, F – 50 hodin inkubace (5x větší koncentrace křemíku než v případě A 
až E).  
 
Interakce por-Si s již narostlými buňkami 
 
Do jednoho panelu kultivační destičky pro tkáňové kultury NUNC je vloženo do každé 
jamky podložní sklíčko a přidán 1 ml živného média kromě první jamky v každém 
sloupci (celkem 6 sloupců), kde je 0,5 ml živného média. Výsadka buněk v každé jamce 
je přibližně 400 buněk na mm2. Takto připravený panel byl inkubován po dobu 48 
hodin. Po uplynutí této doby je podložní sklíčko ze 70 – 75  % pokryto buňkami. 
V tomto stádiu je hustota populace přibližně 2000 buněk na mm2.  
 
Do takto připraveného panelu je vždy do prvního řádku ve sloupci přidán 1 ml živného 
média s por-Si, popřípadě s drceným křemíkem. Z této jamky je vždy přeneseno 0,1 ml 
média do jamky v následném řádku a toto je provedeno znovu pro následující jamku. 
Takto získáme sloupce o třech různých koncentracích daného Si, přičemž vždy v prvním 
řádku je koncentrace 66,6 % původního média s Si, tuto koncentraci budeme považovat 
za ekvivalentní 100 v této sadě měření. Ve druhém řádku je 6,6 % původního média 
s por-Si, tj. koncentrace 10-1 vůči první jamce a v třetím je 0,6 % původního média, tj. 
koncentrace 10-2 vůči první jamce. Čtvrtý řádek v každém sloupci je inkubován bez 
přítomnosti Si a slouží jako kontrolní. Takto jsou připraveny 2 sloupce s oranžovým 
por-Si, 2 sloupce s drceným por-Si, jeden sloupec s modrým filtrovaným por-Si a jeden 
sloupec s modrým nefiltrovaným por-Si. Buněčná kultura je dále inkubována po dobu 
24 hodin.  
 
Po uplynutí této doby jsou pořízeny transmisní mikroskopické snímky stavu buněčné 
kultury. Na obr. 5.4 je zachycen vývoj všech kultur s přidaným por-Si, popřípadě 
drceným Si. Jak je vidět, tak buňky vykazovaly dostatečnou životaschopnost. Ve 
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sloupcích, kam je přidán 1 ml čerstvého média, došlo díky nadbytku živin vůči ostatním 
komorám k prudšímu vývoji buněk a následně k vytvoření fokusu. Ve třetím řádku 
všech sloupců, kde je koncentrace 10-2 vůči první jamce, je nového živného média 
přibližně stejně jako v kontrolní sadě buněk a je pozorován stejný vývoj a 
životaschopnost  jako v kontrolních jamkách. 
 
Na obr. 5.5 jsou znázorněny snímky vývoje kultury s přidaným  modrým filtrovaným a  
nefiltrovaným por-Si. Vývoj buněčné kultury je prakticky identický jak pro modrý 
filtrovaný, tak pro modrý nefiltrovaný por-Si. 
 
Na obr. 5.6 jsou znázorněny snímky vývoje kultury s přidaným drceným křemíkem. 
Buňky vykazují normální vitalitu, i když koncentrace fokusu při koncentraci 100 je 
poněkud nižší než v ostatních případech a při koncentraci 10-2 se při bližším pohledu 
objevují na sklíčku neporostlá místa. 
 
Na obr. 5.7 jsou znázorněny snímky vývoje kultury s přidaným oranžovým por-Si. 
Populace vypadá velice podobně jako v případě přidávání modrého por-Si. Vzorky 
inkubované v přítomnosti oranžového por-Si jsou následně fixovány a studovány 
pomocí fluorescenční mikroskopie (fixace viz kap. 5.5.1, fluorescenční mikroskopické 
snímky viz kap. 5.5.2). 
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Obr. 5.4 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným por-Si k kultuře narostlých 
buňěk. A – koncentrace 100 por-Si, B – koncentrace 10-1 vzhledem k A, C – koncentrace  
10-2 vzhledem k A, K – kontrolní vzorek, řada označená 1 – oranžový  por-Si, 2 – 
drcený  Si, 3 – modrý por-Si, 4 – modrý por-Si přefiltrovaný přes 0,1 µm filtr.   
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Obr. 5.5 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným modře emitujícím por-Si k 
kultuře narostlých buněk. A – koncentrace 10-0 por-Si, B – koncentrace 10-1 vzhledem k 
A, C – koncentrace 10-2 vzhledem k A, K – kontrolní vzorek, řada označená 1- modrý 
por-Si, 2 – modrý por-Si přefiltrovaný přes 0,1 µm filtr. 
 
 

 
 
Obr. 5.6 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným drceným por-Si, A – 
koncentrace 100 por-Si, B – koncentrace 10-1 vzhledem k A, C – koncentrace 10-2 
vzhledem k A. 
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Obr. 5.7 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným oranžovým por-Si, A – 
koncentrace 100 por-Si, B – koncentrace 10-1 vzhledem k A, C – koncentrace 10-2 
vzhledem k A. 
 
 
Stav populace po 50 hodinách inkubace 
 
Do jednoho panelu kultivační destičky pro tkáňové kultury NUNC je vloženo do každé 
jamky podložní sklíčko a přidán 1 ml živného média kromě první jamky v každém 
řádku (celkem 4 řádky), kde je 0,5 ml živného média. Výsadka buněk v každé jamce je 
přibližně 400 buněk na mm2.   
 
Do takto připraveného panelu je do 2 řádků v prvním sloupci přidán 1 ml živného média 
s oranžovým por-Si, a do dalších dvou přidán 1 ml živného média s drceným křemíkem. 
Z každé jamky v daném řádku je přeneseno 0,1 ml média do jamky v následujícím 
sloupci. Takto získáme řádky o různých koncentracích daného Si, přičemž vždy 
v prvním sloupci je koncentrace 66,6 % původního média s Si, tuto koncentraci budeme 
považovat za ekvivalentní 100 v této sadě měření. V druhém sloupci je koncentrace 10-1 
vůči prvnímu, ve třetím 10-2 vůči prvnímu, ve čtvrtém 10-3 vůči prvnímu, v pátém 10-4 
vůči prvnímu a šestý je bez přítomnosti jakéhokoli Si. 
 
Takto připravený panel je inkubován po dobu 50 hodin. Hustota populace buněk po 
uplynutí této doby je přibližně 2000 buněk na mm2. Transmisní mikroskopické snímky 
vývoje buněčné kultury po 50 hodinách inkubace jsou znázorněny na obr. 5.8. Stav 
populace u drceného křemíku je při koncentraci 100 velice špatný, jsou pozorovány 
fragmenty buněk, pro koncentrace 10-2 je již srovnatelný s vývojem kultury inkubované 
s oranžovým por-Si. V případě kultury inkubované s oranžovým por-Si došlo při 
koncentraci 100 ke vzniku agregátů v médiu a s klesající koncentrací por-Si se mírně 
zlepšuje stav buněčné kultury. Kultura však na rozdíl od kultury inkubované s drceným 
křemíkem vykazuje životaschopnost a dělení buněk i při koncentraci 100. 
 
Na obr. 5.9 jsou znázorněny snímky vývoje kultury s přidaným drceným křemíkem. Při 
koncentraci 100 jsou na snímcích vidět fragmenty buněk a původní vnitřní obsah buněk 
je z části rozptýlen v médiu. Pro nižší koncentrace drceného křemíku se populace jeví 
dostatečně životaschopnou a dochází k dělení buněk.  
 
Na obr. 5.10 je zachycen vývoj kultury po 50 hodinách inkubace v přítomnosti 
oranžového por-Si. Při koncentraci 100 dochází ke tvorbě agregátů v médiu, ale buněčná 
kultura vykazuje dostatečnou životaschopnost a buňky jsou schopny se dělit. Od 
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koncentrace 10-2 docházelo dokonce k tvorbě fokusu. Vzorky inkubované v přítomnosti 
oranžového por-Si jsou následně fixovány a studovány pomocí fluorescenční 
mikroskopie (fixace viz kap. 5.5.1, fluorescenční mikroskopické snímky viz kap. 5.5.2). 
 

 
 
Obr. 5.8 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným por-Si na začátku kultivace. 
Doba kultivace byla 50 hodin. A – koncentrace 100 por-Si, B – koncentrace 10-1 
vzhledem k A, C – koncentrace 10-3 vzhledem k A, D – koncentrace 10-4 vzhledem k A, 
E – koncentrace 10-5 vzhledem k A, K – kontrolní vzorek, řada označená 1 – drcený Si, 
2 – oranžový Si. Pozn.: snímek B1 nebyl pořízen. 
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Obr. 5.9 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným drceným por-Si na začátku 50 
hodinové kultivace. A – koncentrace 100 por-Si, B – koncentrace 10-1 vzhledem k A, C 
– koncentrace 10-3 vzhledem k A, D – koncentrace 10-4 vzhledem k A, E – koncentrace    
10-5 vzhledem k A.  
 
 

 
Obr. 5.10 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným oranžovým por-Si na začátku 
50 hodinové kultivace. A – koncentrace 100 por-Si, B – koncentrace 10-1 vzhledem k A, 
C – koncentrace 10-3 vzhledem k A, D – koncentrace 10-4 vzhledem k A, E – 
koncentrace 10-5 vzhledem k A 
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Stav populace po 48 hodinách 
 

Do jednoho panelu kultivační destičky pro tkáňové kultury NUNC je vloženo do každé 
jamky podložní sklíčko a přidán 1 ml živného média kromě první jamky v každém 
sloupci (celkem 6 sloupců), kde je 0,5 ml živného média. Výsadka buněk v každé jamce 
je přibližně 400 buněk na mm2.   
 
Do takto připraveného panelu je do 2 sloupců v prvním řádku přidán 1 ml živného 
média s modrým nefiltrovaným por-Si, další dva obsahují 1 ml přidaného živného média 
s modrým filtrovaným por-Si, následující sloupec obsahuje 1 ml přidaného živného 
média s oranžovým por-Si a sloupec poslední obsahuje 1 ml přidaného živného média 
s drceným křemíkem. Z každé jamky v prvním řádku daného sloupce je přeneseno      
0,1 ml média do jamky v nižším řádku daného sloupce atd. Takto získáme sloupce o 
různých koncentracích daného Si, přičemž vždy v prvním sloupci je koncentrace 66,6 % 
původního média s Si, tuto koncentraci budeme považovat za ekvivalentní 100 v této 
sadě měření. V druhém sloupci je koncentrace 10-1 vůči prvnímu, ve třetím 10-2 vůči 
prvnímu, čtvrtý řádek obsahuje buněčnou kulturu bez přítomnosti jakéhokoli Si. 
 
Takto připravený panel je inkubován po dobu 48 hodin. Hustota populace buněk po 
uplynutí této doby je přibližně 2000 buněk na mm2. Transmisní mikroskopické snímky 
vývoje buněčné kultury po 48 hodinách inkubace jsou znázorněny na obr. 5.11, tyto 
snímky jsou zachyceny pomocí objektivu se zvětšením 10x. Stav populace u drceného 
křemíku je při koncentraci 100 velice špatný, opět jsou pozorovány fragmenty buněk. Při 
nižších koncentracích drceného křemíku se stav kultury inkubované v přítomnosti 
drceného křemíku velice podobá ostatním. Populace inkubovaná v přítomnosti 
oranžového por-Si při koncentraci  100 se jeví méně životaschopná, ale docházelo 
k běžnému dělení buněk. Stav buněčných kultur inkubovaných v přítomnosti modrého a 
modrého filtrovaného por-Si je velice podobný stavu kultury inkubované bez 
přítomnosti Si. 
 
Na obr. 5.12 je znázorněn stav buněčné kultury inkubované v přítomnosti modrého a 
modrého filtrovaného por-Si. Při koncentraci 100  se kultura modrého filtrovaného por-
Si jeví mírně vitálněji než kultura inkubovaná v přítomnosti nefiltrovaného por-Si. Pro 
nižší koncentrace se již stav obou kultur významně neliší.   
 
Na obr. 5.13 je znázorněn stav buněčné kultury inkubované v přítomnosti drceného Si. 
Při koncentraci 100 je stav buněčné kultury velice špatný, část buněk je poškozena a 
jejich vnitřní obsah je zřejmě rozptýlen v médiu. Na snímku jsou patrné agregáty 
tvořené zřejmě drceným křemíkem a původním vnitřním obsahem buňky. Pro nižší 
koncentrace je buněčná kultura již dostatečně vitální a dochází k normálnímu dělení 
buněk. 
 
Na obr. 5.14 je znázorněn stav buněčné kultury inkubované v přítomnosti oranžového 
por-Si. Populace inkubovaná v přítomnosti oranžového por-Si při koncentraci 100 se 
jeví méně životaschopná, ale docházelo k běžnému dělení buněk. Pro nižší koncentrace 
je stav buněčné kultury identický s ostatními vzorky a velice podobný stavu kontrolní 
buněčné kultury. Vzorky inkubované v přítomnosti oranžového por-Si jsou následně 
fixovány a studovány pomocí fluorescenční mikroskopie (fixace viz kap. 5.5.1, 
fluorescenční mikroskopické snímky viz kap. 5.5.2). 
  

 50



 
   
Obr. 5.11 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným por-Si na začátku 48 
hodinové kultivace. A – koncentrace 100 por-Si, B – koncentrace 10-1 vzhledem k A,    
C – koncentrace 10-3 vzhledem k A, K – kontrolní vzorek, řada označená 1 – oranžový 
por-Si, 2 – drcený Si, 3 – modrý por-Si, 4 – modrý por-Si přefiltrovaný přes 0,1 µm filtr.   
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Obr. 5.12 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným modrým por-Si na začátku 48 
hodinové kultivace, A – koncentrace 100 por-Si, B – koncentrace 10-1 vzhledem k A,    
C – koncentrace 10-3 vzhledem k A, Řada označená 1 – modrý por-Si, 2 – modrý por-Si 
přefiltrovaný přes 0,1 µm filtr. 
 

 
 
Obr. 5.13 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným drceným por-Si na začátku 48 
hodinové kultivace A – koncentrace 100 por-Si, B – koncentrace 10-1 vzhledem k A,     
C – koncentrace 10-3 vzhledem k A. 
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Obr. 5.14 Transmisní snímky buněčné kultury s přidaným oranžovým por-Si na začátku 
48 hodinové kultivace. A – koncentrace 100 por-Si, B – koncentrace 10-1 vzhledem k A, 
C – koncentrace 10-3 vzhledem k A. 
 

 
5.4.2 Časosběrné mikroskopické snímání buněčných kultur 
 
Časosběrné snímání buněčných kultur je uskutečněno na mikroskopické aparatuře 
cell^cubator, která je vyobrazena na obr. 5.15. Její hlavní součástí je invertovaný 
mikroskop Olympus IX 51 s fotografickým aparátem a s integrovaným inkubátorem.  
 

 
 
Obr. 5.15 Časosběrná mikroskopická aparatura pro transmisní spektroskopické studium 
vývoje buněčných kultur v čase. 
 
Pro snímání časosběrných snímků byl použit objektiv s 20x zvětšením a s numerickou 
aperturou (NA) 0,40 (PLCN20x/0.40 C Plan Achromat), snímky jsou zaznamenávány 
pomocí fotografického aparátu Camedia C707, který je ovládán softwarově 
prostřednictvím programu Quick Photo Micro 2.1.  
 
Inkubátor obklopuje část mikroskopu, ve které se nachází studovaný vzorek, simuluje 
buněčné prostředí, které je kontrolováno a regulováno pomocí temperovací jednotky 
propojené se zdrojem CO2. Optimální podmínky pro simulaci buněčného prostředí pro 
buněčnou linii L929 je teplota 36,8°C přičemž v atmosféra inkubátoru by měla být 
optimálně obohacena na 5 % CO2. Při nadměrném obsahu CO2 je přečerpán do 
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inkubátoru vzduch z vnějšího prostředí přes temperovací komoru. Sterilní prostředí je 
zajištěno pomocí uzavíratelné Petriho misky, popř. jiné uzavíratelné nádoby, ve které je 
umístěný zkoumaný vzorek. Vnější kontrola prostředí inkubátoru je prováděna pomocí 
programu Incubator Control. 
 
Standardně je biologický vzorek studován po dobu 24 hodin, přičemž transmisní 
mikroskopický obraz je fotograficky zaznamenán každé dvě minuty, celkem je tedy 
získáno přibližně 700 snímků. Před zaznamenáním každého snímku je vzorek osvětlen 
na dobu pěti sekund. Během snímání dochází k rozostřování snímků, z tohoto důvodu je 
nutná kontrola po několika hodinách a případné manuální doostření snímaného vzorku. 
Získané snímky časového vývoje buněčné kultury jsou následně upraveny do 
několikaminutového videozáznamu. 
 
 
Časosběrné mikroskopické snímky 
 
1 ml média s por-Si popř. s drceným křemíkem je přidán k 3 – 4 ml média s buňkami a 
společně jsou umístěny do Petriho misky NUNC o průměru 35 mm a výšce 10 mm. 
Výsadka buněk v každé Petriho misce je různá.   
 
Na obr. 5.16 je zachycen vývoj buněčné kultury inkubované s drceným křemíkem. 
Každý snímek je zachycen po uplynutí doby 200 min. Hned na prvních snímcích 
pozorujeme vznik agregátu v médiu. Zárodky těchto agregátů jsou patrné již na prvním 
zaznamenaném snímku. Jejich počet se zvětšuje a pohybují se volně médiem, dochází 
k jejich další agregaci a po zhruba 400 minutách inkubace jsou natolik velké, že se 
přestávají pohybovat. Buňky projevovaly dostatečnou vitalitu, neboť i po uplynutí 23 
hodin inkubace v přítomnosti drceného křemíku se byly schopny dělit. 
  

 
 
Obr. 5.16 Časový vývoj buněčné kultury s přidaným drceným Si, časový odstup mezi 
jednotlivými snímky je 200 minut. 
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Na obr.5.17 je zachycen časový vývoj jedné buňky, každý snímek je pořízen vždy po 
dvou minutách až na snímek poslední, který zobrazuje stav buňky po uplynutí             
300 minut. Jak je vidět, tak pokud se nějaký agregát vyskytl v takové blízkosti buňky 
natolik, že s ní vešel do kontaktu, tak se přesunul agregátu do vnitřního prostředí buňky. 
Tyto agregáty jsou akumulovány v rámci buňky a zůstávaly zde po celou dobu studia 
dané buňky. Sledovaná buňka byla vitální i po uplynutí 24 hodin inkubace, i když 
během této doby nedošlo k jejímu rozdělení. Předpokládaným mechanizmem průchodu 
agregátu buněčnou membránou je fagocytóza.  
 
Při pohledu na přiložené video na přiloženém CD, je patrné, že při dělení buněk, které 
mají v sobě agregáty, dochází k rozdělení agregátu do obou nově vzniklých buněk. 
 
 

 
 
Obr. 5.17 Časový vývoj jedné buňky, do které se dostává (nejspíše fagocytuje) drcený 
Si, časový odstup mezi jednotlivými snímky A až I je 2 minuty, J – stav buňky po 300 
minutách. 
 
Na obr. 5.18 je zachycen vývoj buněčné kultury inkubované s oranžovým por-Si. Každý 
snímek je zachycen po uplynutí doby 200 min. Buňky na počátečních snímcích nejsou 
ještě usazené, k usazení na sklíčku došlo přibližně během 40 minut. Zachycená populace 
má mnohem větší počet buněk na dané ploše. Snímky se rovněž prokazují horším 
fázovým kontrastem. Při podrobném pohledu na videozáznam je patrný vývoj agregátů 
stejně jako u buněk inkubovaných s drceným křemíkem. Tyto agregáty se však pohybují 
médiem mnohem rychleji. Během celého vývoje vykazovala buněčná kultura 
dostatečnou životaschopnost a probíhalo buněčné dělení. Po uplynutí 16 hodin inkubace 
je celá oblast pokryta vrstvou buněk. 
 

 55



 
 
Obr. 5.18 Časový vývoj buněčné kultury s přidaným oranžovým por-Si, časový odstup 
mezi jednotlivými snímky je 200 minut. 
 
Na obr. 5.19 je zachycen vývoj buněčné kultury inkubované s modrým nefiltrovaným 
por-Si. Každý snímek je zachycen po uplynutí doby 200 min. Během snímání došlo 
k rozostření aparatury, z tohoto důvodu je několik snímků rozostřeno. Opět dochází ke 
vzniku agregátů, jejichž zárodky jsou patrné již na prvním snímku. Tyto agregáty se 
stále zvětšují, ale během celé doby pozorování zůstává jejich majoritní většina 
pohyblivá, toto velice stěžuje studium jejich interakce s buňkou. Při podrobném studiu 
jednotlivých snímků je pozorován přechod velkých agregátů do vnitřního prostředí 
stejně jako v případě drceného křemíku, případný přechod  menších agregátů do 
vnitřního buněčného prostředí není možné studovat vzhledem k jejich rychlosti pohybu 
daným médiem. Buňky prokazovaly během celé doby inkubace dostatečnou 
životaschopnost a docházelo k jejich dělení.  
 
Na obr. 5.20 je zachycen vývoj buněčné kultury inkubované s modrým filtrovaným por-
Si (příprava viz 5.3.1).  Každý snímek je zachycen po uplynutí doby 200 min. Opět 
dochází k vytváření agregátů, jsou však mnohem menší a patrné při podrobném studiu 
po 10 minutách pozorování. Vznikají rovněž větší agregáty, ale v omezené míře. Po 
uplynutí 13 hodin pozorování jsou agregáty jasně viditelné, jejich pohyb médiem je 
velice rychlý. Buňky se během prvních 24 hodin příliš nedělí, ale při prodlouženém 
sledování vývoje dané kultury je pozorována dostatečná životaschopnost po celou dobu 
dalšího 48 hodinového studia. Při pohledu na videozáznam (viz CD příloha) je 
pozorován po uplynutí 48 hodin studia zvýšený počet světlých bodů opticky identických 
s body, jež byly pozorovány u drceného křemíku, tyto světlé body cirkulují v buněčném 
prostředí a dochází k jejich agregaci. Při dělení buněk dochází k přenosu těchto světlých 
agregátu do obou nově vzniklých buněk. Buňky, jež se nedělily delší dobu, mají ve 
svém vnitřním prostředí větší koncentrace těchto světlých agregátů.  
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Obr. 5.19 Časový vývoj buněčné kultury s přidaným modrým nefiltrovaným por-Si, 
časový odstup mezi jednotlivými snímky je 200 minut. 
 
 

 
 
Obr. 5.19 Časový vývoj buněčné kultury s přidaným modrým por-Si, filtrovaným přes 
0,1 µm filtr, časový odstup mezi jednotlivými snímky je 200 minut, snímek H je pořízen 
po 2400 minutách. 
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5.5 Fluorescence v buněčném prostředí 
 
 
5.5.1 Fixace buněk 
 
Po stanovené době inkubace a kontrole na optickém mikroskopu je třeba nakultivované 
buňky v kultivačních destičkách fixovat pro přenos na fluorescenční mikroskop. Živné 
médium je opatrně odsáto pipetou a jamka je naplněna 1 ml PBS pufru, k propláchnutí 
vzorku je třeba, aby se PBS pufr naléval pomalu po stěnách jamky, aby nedošlo 
k poškození buněčné kultury.  
 
Příprava phosphate-buffered saline neboli PBS pufru (1l) séra: 
 
140 mM NaCl (8,18 g), 2,7 mM KCl (0,20 g), 10 mM Na2HPO4.12H2O (2,89 g), 1,8 
mM KH2PO4 (0,24 g) doplněno H2O na celkový objem 1000 ml. Požadované pH na 7,3 
je upraveno pomocí 1M HCl nebo 1M NaOH. Toto sérum je přefiltrováno přes papírový 
filtr do lahví, které jsou sterilně uzavřeny a sterilizovány v autoklávovány při 121oC  po 
dobu 20 minut. 
 
Roztok PBS je opět odsán pomocí pipety. Vlastní usmrcení buněk bylo uskutečněno 
pomocí fixačního roztoku skládajícího se ze 100 % kyseliny octové a 100 % methanolu 
v poměru 1:3 (tj. na 50 ml fixačního roztoku  je třeba 17 ml kyseliny octové a 34 ml 
methanolu). Do každé jamky je opatrně po stěnách jamky nepipetován 1 ml fixačního 
roztoku a buněčná kultura je vystavena působení tohoto roztoku 5 minut, pak je opět 
fixační roztok opatrně odpipetován a tkáňová kultura se nechá pomalu oschnout.  
 
Tato fixáž může při neopatrném zacházení vést k poškození buněk. Výhodnější je krycí 
sklíčko s narostlou kulturou opatrně vyjmout a přenést do jamky, ve které je PBS pufr a 
po několika minutách opět přenést do jamky, ve které je fixační roztok. Jeho působení je 
vzorek vystaven po dobu 5 minut a pak je vyjmut a nechán opatrně oschnout. Je však 
nutné zacházet se sklíčkem velice opatrně, neboť může dojít k jeho zlomení, nebo 
poškrábání plochy, kde jsou narostlé buňky. Celkově se tento postup ukázal jako 
šetrnější k buněčné kultuře.  
 
 
 
5.5.2 Fluorescence jednotlivých  zrnek por-Si 
 
Pro studium fluorescence byl v případě vzorku modrého por-Si použit Olympus IX70. 
Pro studium ostatních byl použit invertovaný fluorescenční mikroskop iMIC od firmy 
TILL Photonics ovládaný pomocí Vision 4i real time a TILLvisION. Při studiu por-Si 
byl použit invertovaný objektiv UAPO/340 s 40x zvětšením a numerickou aperturou NA 
1.15 určený pro vodní imerzi. K výhodám patří možnost posunu objektivu po krocích 
250 µm díky piezo-elementu. Objektiv se může pohybovat po pracovní vzdálenosti až 
25 mm. V rámci os x  a y lze se vzorkem pohybovat pomocí softwarově ovládaného 
posuvu. Excitace je provedena pomocí Polychrome V s 150 W xenonovou lampou 
s možností volby vlnové délky v rozsahu 320 – 680 nm. Obraz je zaznamenáván pomocí 
QE CCD kamery.  
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Při záznamu fluorescenčního snímku nejsou patrné studované buňky, neboť v spektrální 
oblasti blízké emisní vlnové délce oranžových nanokrystalů nevykazují  
autofluorescenci. Z tohoto důvodu je pořízen transmisní snímek, který je následně 
pomocí programu ImageJ proložen se snímkem fluorescenčním. Transmisní snímek je 
škálován do zelené barvy, fluorescenční snímek je škálován do barvy červené.  
Transmisní snímky jsou získány osvětlením vzorku lampou s bílou LED diodou bez 
použití kondenzoru (není tedy splněn Köhlerův princip osvětlení a 
 rozlišení obrazu tudíž není optimální).   
 
Oranžový por-Si použitý v této sadě měření nebyl filtrován, z tohoto důvodu se na 
snímcích vyskytují zrnka skládající se z několika nanokrystalů oranžového por-Si. Ve 
všech experimentech je použita excitace vlnovou délkou 360 nm. Níže uvedené snímky 
jsou přiloženy na CD. 
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Obr. 5.20 Použitý filtrový set pro fluorescenční mikroskopii.  Exciter – je absorpční 
spektrum excitačního filtru, Dichroic – je absorpční spektrum dichroického filtru, 
Emiter – je absorpční spektrum emisního filtru (převzato s laskavým svolením M. Sc. Z. 
Benedyktové). 
 
 
Zrnka nanokrystalů v ethanolu a v destilované vodě 
 
Jednotlivá zrnka oranžového por-Si jsou studovaná v ethanolu a ve vodě pro srovnání 
s daty získanými při měření intenzit oranžového por-Si v ethanolu a v destilované vodě. 
 
Kapka ethanolu a oranžového por-Si je nanesena na podložní sklíčko a překryta 
sklíčkem krycím, okraje krycího sklíčka jsou zality lakem, aby nedocházelo 
k odpařování ethanolu. Takto připravený vzorek je vložen do fluorescenčního 
mikroskopu. Získaný fluorescenční snímek je zobrazen na obr. 5.21. Jsou zde vidět malá 
zrnka, ale i velké agregáty o přibližném rozměru několika nanometrů. Snímek jednoho 
zrnka při posunu objektivu mikroskopu o 0,75 µm je zobrazen na obr. 5.22. Zrnko je 
objekt,  který je pod možností optického rozlišení, ale emituje velice silně světlo, 
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z tohoto důvodu jsou vidět zmenšující se kroužky (Airyho disky),  čím více se rovina 
zaostření přibližuje k poloze silně emitujícího objektu.  
 

 
 
Obr. 5.21 Fluorescenční snímek oranžového por-Si v ethanolu při excitaci vlnovou 
délkou 360 nm. 
 
 

 
 
Obr. 5.22 Fluorescenční snímek modrého por-Si v destilované vodě při přeostřování 
mikroskopu, krok objektivu mezi jednotlivými snímky je 0,75 µm. Excitace je 
provedena světlem o vlnové délce 360 nm. 
 
 
Při přípravě preparátu v destilované vodě je kapka ethanolu a oranžového por-Si  
nanesena na podložní sklíčko a ethanol je odpařen. Pomocí pipety se přikápne se stejné 
množství destilované vody, vzniklá kapka je překryta krycím sklíčkem, okraje krycího 
sklíčka jsou zality lakem, aby nedocházelo k odpařování vody. Takto připravený vzorek 
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je vložen do fluorescenčního mikroskopu. Získaný fluorescenční snímek je zobrazen na 
obr. 5.23. Jsou zde opět vidět malá zrnka, ale i velké agregáty o přibližném rozměru 
několika nanometrů.  Fluorescenční snímek vykazuje větší kontrast než při použití 
ethanolu. Snímek jednoho zrnka při posunu objektivu mikroskopu o 0,75 µm je 
zobrazen na obr. 5.24. Zrnko je objekt, který je pod možností optického rozlišení, ale 
emituje velice silně světlo z tohoto důvodu vidíme zmenšující se kroužky (Airyho 
disky),  čím blíže se rovinna zaostření přibližuje k poloze silně emitujícího objektu.  
 

 
 
Obr. 5.23 Fluorescenční snímek oranžového por-Si v destilované vodě. 
 
 

 
 
Obr. 5.24 Fluorescenční snímek oranžového por-Si v destilované vodě při přeostřování 
mikroskopu, krok objektivu mezi jednotlivými snímky je 0,75 µm.  
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5.5.3 Fluorescence jednotlivých  zrnek por-Si v buněčném prostředí   
 
 
Vzhledem k tomu, že vzorky modrého por-Si a drceného křemíku nevykazují 
fluorescenci v daném rozsahu, tak nejsou uvedeny v této části práce. Jejich transmisní 
snímky jsou uvedeny výše. 
 
Budeme se tedy zabývat pouze oranžovým por-Si. Excitace je provedena pomocí světla 
o vlnové délce 360 nm. Získaný fluorescenční snímek je proložen snímkem transmisním 
pomocí programu Image-J. Snímky v původním rozlišení viz CD příloha. 
 
 
Časový vývoj buněčné kultury 
 
Níže uvedené snímky jsou získány z fixovaných buněčných kultur, které jsou studovány 
v kap. 5.4.1, transmisní snímky těchto kultur jsou zobrazeny na obr. 5.1 a 5.2. Buňky 
jsou inkubovány v přítomnosti oranžového por-Si po různou dobu. Do každé jamky je 
přidáno 0,2 ml média s oranžovým por-Si, pouze do poslední je přidán 1 ml média 
s oranžovým por-Si. Vždy je vybraná oblast, kde je rovněž vidět podložní sklíčko 
z důvodu lepší interpretace snímku. 
 
Stav buněčné kultury po 10 hodinách inkubace v přítomnosti oranžového por-Si je 
zobrazen na obr. 5.25. Po 10 hodinách inkubace je koncentrace por-Si na celé 
pozorované ploše nižší, zrnka por-Si se nachází i na sklíčku, ale objevují se i v oblasti, 
kde je buněčná membrána dané buňky, jak je vidět na obr. 5.26. Zvětšený proložený 
obraz z obr. 5.26 je zachycen na obr. 5.27. Zde je vidět několik velice jasně emitujících 
velkých zrnek, jsou však patrná i zrnka daleko menší, která se skládají jen z několika 
málo nanokrystalů por-Si. 
 
 

 
 
Obr. 5.25 Stav buněčné kultury po 10 hodinách inkubace s oranžovým por-Si. A –
fluorescenční snímek, B – kombinace transmisního snímku a snímku fluorescenčního,   
C – transmisní snímek.  
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Obr. 5.26 Stav buněčné kultury po 10 hodinách inkubace s oranžovým por-Si.                
A – fluorescenční snímek, B – kombinace transmisního snímku a snímku 
fluorescenčního, C – transmisní snímek. 
 
 

 
 
Obr. 5.26 Stav buněčné kultury po 10 hodinách inkubace s oranžovým por-Si.               
B – kombinace transmisního snímku a snímku fluorescenčního. 
 
 
Stav buněčné kultury po 20 hodinách inkubace v přítomnosti oranžového por-Si je 
zobrazen na obr. 5.27 a 5.28. Po 20 hodinách inkubace je koncentrace por-Si na celé 
pozorované ploše vyšší ve srovnání s koncentrací pozorovanou při 10 hodinové 
inkubaci. Zrnka por-Si se nacházejí převážně v oblasti kde je buněčná membrána dané 
buňky,  jen velmi malé množství se nachází na podložním sklíčku, jak je vidět na obr. 
5.29. Zde je vidět emise i od velice malých zrnek.  
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Obr. 5.27 Stav buněčné kultury po 20 hodinách inkubace s oranžovým por-Si.                  
A – fluorescenční snímek, B – kombinace transmisního snímku a snímku 
fluorescenčního, C – transmisní snímek. 
 

 
 
Obr. 5.28 Stav buněčné kultury po 20 hodinách inkubace s oranžovým por-Si.                  
A – fluorescenční snímek, B – kombinace transmisního snímku a snímku 
fluorescenčního, C – transmisní snímek. 
 

 
 
Obr. 5.29 Stav buněčné kultury po 20 hodinách inkubace s oranžovým por-Si. 
Kombinace transmisního snímku a snímku fluorescenčního. 

 64



Stav buněčné kultury po 30 hodinách inkubace v přítomnosti oranžového por-Si je 
zobrazen na obr. 5.30 a 5.31. Po 30 hodinách inkubace je koncentrace por-Si na celé 
pozorované ploše vyšší ve srovnání s předchozími kratšími inkubacemi. Interpretace 
umístění jednotlivých zrnek je ztížena větším počtem buněk, které spolu přímo sousedí, 
jak je vidět na obr. 5.32. Při studiu snímku 5.32 je vidět velké zrnko tvořené por-Si, ale i 
zrnka menší, koncentrace velice malých zrnek je však menší než v případě 20 hodinové 
inkubace. 
 

 
 
Obr. 5.30 Stav buněčné kultury po 30 hodinách inkubace s oranžovým por-Si.                  
A – fluorescenční snímek, B – kombinace transmisního snímku a snímku 
fluorescenčního, C – transmisní snímek. 
 
 

 
 
Obr. 5.31 Stav buněčné kultury po 30 hodinách inkubace s oranžovým por-Si. 
Kombinace transmisního snímku a snímku fluorescenčního. 
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Stav buněčné kultury po 40 hodinách inkubace v přítomnosti oranžového por-Si je 
zobrazen na obr. 5.32. Po 40 hodinách inkubace je koncentrace por-Si na celé 
pozorované ploše srovnatelná s koncentrací při 30 hodinové inkubaci, je zde však vyšší 
koncentrace velkých zrnek por-Si vůči předchozím inkubacím. Interpretace umístění 
jednotlivých zrnek je ztížena větším počtem buněk, které spolu přímo sousedí, jak je 
vidět na obr. 5.32. Pokud se na snímku 5.33. zaměříme na studium buněk, které nejsou 
zcela obklopeny sousedními buňkami, tak opět vidíme, že podstatná část zrnek por-Si se 
nachází v oblasti, kde je buněčná membrána. 
 

 
 
Obr. 5.32 Stav buněčné kultury po 40 hodinách inkubace s oranžovým por-Si.               
A – fluorescenční snímek, B – kombinace transmisního snímku a snímku 
fluorescenčního, C – transmisní snímek. 
 
 

 
 
Obr. 5.33 Stav buněčné kultury po 40 hodinách inkubace s oranžovým por-Si. 
Kombinace transmisního snímku a snímku fluorescenčního. 
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Stav buněčné kultury po 50 hodinách inkubace v přítomnosti oranžového por-Si je 
zobrazen na obr. 5.34. Po 50 hodinách inkubace je koncentrace por-Si na celé 
pozorované ploše nižší, je zde však vyšší koncentrace menších zrnek por-Si vůči 
předchozím inkubacím. Interpretace umístění jednotlivých zrnek je nyní velice ztížena 
větším počtem buněk, které spolu přímo sousedí, jak je vidět na obr. 5.34. Na snímku 
5.35 je vidět několik zrnek, jejichž umístění je při daném kontrastu těžce 
specifikovatelné. 
 
 

 
 
Obr. 5.34 Stav buněčné kultury po 50 hodinách inkubace s oranžovým por-Si.               
A – fluorescenční snímek, B – kombinace transmisního snímku a snímku 
fluorescenčního, C – transmisní snímek. 
 
 

 
 
Obr. 5.35 Stav buněčné kultury po 50 hodinách inkubace s oranžovým por-Si. 
Kombinace transmisního snímku a snímku fluorescenčního. 
 
 
Stav buněčné kultury po 50 hodinách inkubace v přítomnosti pětinásobné koncentrace 
oranžového por-Si než v předchozích snímcích je zobrazen na obr. 5.36 a 5.37. Po 50 
hodinách inkubace je koncentrace por-Si na celé pozorované ploše několikrát vyšší než 
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u výše uvedených snímků. Podařilo se nalézt místo, kde jsou oblasti s velkým 
množstvím těsně sousedících buněk, ale i buněk samostatných. Při pohledu na snímek 
5.37 jsou patrné velké koncentrace velkých zrn, na obr. 5.36 jsou však vidět i zrnka 
poměrně malá. Při pohledu na buňky, které nejsou obklopeny ze všech stran sousedními 
buňkami je zřejmé, že podstatná část zrnek se nachází v oblasti, kde je buněčná 
membrána. 
 
 

 
 
Obr. 5.36 Stav buněčné kultury po 50 hodinách inkubace s oranžovým por-Si (5x vyšší 
koncentrace než u snímků 5.25 – 5.35) . A – fluorescenční snímek, B – kombinace 
transmisního snímku a snímku fluorescenčního, C – transmisní snímek. 
 
 

 
 
Obr. 5.37 Stav buněčné kultury po 50 hodinách inkubace s oranžovým por-Si (5x vyšší 
koncentrace než u snímků 5.25 – 5.35). A – fluorescenční snímek, B – kombinace 
transmisního snímku a snímku fluorescenčního, C – transmisní snímek. 
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Interakce oranžového por-Si s již narostlými buňkami 
 
Níže uvedené snímky jsou získány z fixovaných buněčných kultur, které jsou studovány 
v kap. 5.4.1, transmisní snímky těchto kultur jsou zobrazeny na obr. 5.4 a 5.7. Buňky 
jsou inkubovány bez přítomnosti por-Si po dobu 48 hodin, následně je přidán do jedné 
jamky s 0,5 ml původního média 1 ml média s oranžovým por-Si. Takto získáme 
koncentraci 66,6 %  média s oranžovým por-Si. Tuto koncentraci budeme považovat za 
ekvivalentní 100 v této sadě měření.  Z této jamky odebereme 0,1 ml média a přeneseme 
ho do jamky následující, tj. v této jamce je koncentrace 10-1 vůči první jamce,  totéž 
provedeme s následující jamkou, ve které nám vznikne koncentrace por-Si 10-2 vůči 
první jamce. Vzhledem k tomu, že celá plocha je pokryta vrstvou těsně sousedících 
buněk, je interpretace polohy jednotlivých zrnek oranžového por-Si ztížena. 
 
Při koncentraci 100 se podařilo získat snímky (viz obr. 5.38), při nichž se zřejmě zrnko 
por-Si nacházelo ve vnitřní oblasti buňky. Jednotlivé snímky jsou pořizovány při posunu 
objektivu mikroskopu, krok objektivu mezi jednotlivými snímky je 0,75 µm. Při posunu 
objektivu se rovina zaostření posouvá stále hlouběji do studovaného objektu. Na 
obrázku jsou patrné tmavé oblasti ohraničené oblastí světlejší. Tyto světlé oblasti jsou 
buněčné membrány mezi jednotlivými buňkami. Jak vidíme na snímcích, tak se nám 
objevilo jedno zrnko v oblasti vnitřního prostoru dané buňky.  
 

 

 
 
Obr. 5.38 Kombinace fluorescenčního a transmisního snímku s oranžovým por-Si. 
Jednotlivé snímky jsou pořízeny při posunu objektivu mikroskopu, krok objektivu mezi 
jednotlivými snímky je 0,75 µm.  
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Snímky získané pro jednotlivé koncentrace jsou uvedeny na obr. 5.39 v případě 
koncentrace 100, 5.40 v případě koncentrace 10-1 a 5.41 v případě koncentrace 10-3. 
Celkový přehled  fluorescenčních snímků získaných pro různé koncentrace je uveden na 
obr. 5.42. V případě koncentrace 100 jsou patrná velká zrna, při studiu původního 
fluorescenčního snímku jsou však vidět i zrnka malá. Se snižující se koncentrací klesá  
počet zrnek, ale i při koncentraci 10-3 je jejich přítomnost nevyvratitelná. Zdá se, že i 
v tomto případě je majoritní většina zrnek přítomná na povrchu buněk. Jejich přesná 
alokace je ztížená velkým počtem buněk bez volného prostoru mezi nimi.  
 
 

 
 
Obr. 5.39 Vývoj buněčné kultury, ke které byl po 48 hodinách přidán 1 ml média s 
oranžovým por-Si a dále inkubován 24 hodin. A – fluorescenční snímek, B – kombinace 
transmisního snímku a snímku fluorescenčního, C – transmisní snímek. 
 
 

 
 
Obr. 5.40 Vývoj buněčné kultury, ke které byl po 48 hodinách přidán 0,1 ml média       
(z kultury na obr. 5.39) s oranžovým por-Si, a kultura byla dále inkubován 24 hodin.     
A – fluorescenční snímek, B – kombinace transmisního snímku a snímku 
fluorescenčního, C – transmisní snímek. 
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Obr. 5.41 Vývoj buněčné kultury, ke které byl po 48 hodinách přidán 0,1 ml média       
(z kultury na obr. 5.40) s oranžovým por-Si, a kultura byla dále inkubována 24 hodin.   
A – fluorescenční snímek, B – kombinace transmisního snímku a snímku 
fluorescenčního, C – transmisní  snímek. 
 
 

 
 
Obr. 5.42 Vývoj buněčné kultury, ke které bylo po 48 hodinách přidáno médium s 
oranžovým por-Si a která byla dále inkubována 24 hodin. Kombinace fluorescenčního 
snímku s transmisním. A – přidán 1 ml média s por-Si, B – přidáno 0,1 ml média 
z komory A, C – přidáno 0,1 ml média z komory B. 
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5.5.4 Fluorescence destiček s povrchem pokrytým porézním křemíkem 
 
 
Pozorování je uskutečněno na fluorescenčním mikroskopu Olympus IX70 s 
inverzním objektivem UAPO/340, s 20x zvětšením a numerickou aperturou NA 0.75, 
použitý filtrový set je zobrazen na obr. 5.41. Snímky jsou pořízeny pomocí programu 
FluorCam od firmy PSI. Excitace je provedena pomocí modré LED diody s maximem  
455 nm. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.43 Vlevo je použitý filtrový set pro fluorescenční mikroskopii. Dichroic-green 
fluo-45deg.asc (světle modrá) – je absorpční spektrum dichroického filtru, Emision.asc 
– je absorpční spektrum emisního filtru. Vpravo jsou spektra použitých excitačních LED 
diod. (převzato s laskavým svolením M.Sc. Z. Benedyktové). 
 
Získané snímky pro jednotlivé povrchy jsou uvedené na obr. 5.42. Interpretace 
viditelných odlišností není jednoznačná. Dochází k průchodu excitačního světla a emise 
od jednotlivých nanokrystalů není rozlišitelná. Navíc buňky autofluoreskují rovněž 
v této oblasti. Také mohlo docházet k deformaci tvaru buněk při růstu na struktuře, která 
je vyobrazena na obr. 2.1. Lze však konstatovat, že všechny desky jsou pokryty vrstvou 
buněk. 
 
Je široce akceptované, že adheze buněk na povrchu je silně odvislá od povrchových 
receptorů v interakci s proteiny náležící k vnitřní matrici buňky [4]. V živných médiích 
se rovněž vyskytují proteiny, které podporují adhezi buněk. 
  
Stará deska, která je pokryta silně zoxidovanou vrstvou s obsahem dalších kontaminací 
pocházejících z volného uskladnění této desky, byla dle předpokladu porostlá, ale buňky 
jsou zřejmě morfologicky deformované v důsledku reakce s chemicky 
kontaminovaným povrchem.   
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Obr. 5.44 Fluorescenční snímek populace buněk na různých površích. A – deska 
s modrým por-Si, B – čistý Si, C – žlutomodrý por-Si, D – silně znečištěná starší Si 
deska, E – podložní sklíčko.    
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5.6 Pozorování buněk pomocí skanovací elektronové mikroskopie 
(SEM) 
 
 
5.6.1 Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) 
 
Skanovací elektronová mikroskopie (dále jen SEM, v literatuře se rovněž objevuje 
označení rastrovací nebo český ekvivalent řádkovací elektronový mikroskop) je určena 
k pozorování povrchů nejrůznějších objektů. Jedná se o nepřímou zobrazovací metodu, 
neboť obraz v SEM mikroskopu je tvořen pomocí sekundárních elektronů. Sekundární 
elektrony se od elektronů primárních a odražených odlišují nízkou energií a malou 
rychlostí.   
 
Biologické objekty, které podstoupily fixaci pro SEM mikroskopii (viz 5.6.3), jsou 
téměř tepelně a elektricky nevodivé. Pokud by byly v tomto stavu studovány pomocí 
SEM, tak by docházelo k nabíjení studovaného povrchu primárními elektrony, což by 
mělo za následek deformace a snížení ostrosti obrazu. Z tohoto důvodu je preparát 
pokryt malou vrstvou kovu (maximálně však 20 nm), tato vrstva odvádí negativní náboj 
a podporuje vznik sekundárních elektronů. Zároveň je tímto pokovením biologický 
preparát chráněn před poškozením teplem, které je uvolňováno brzdícími se primárními 
elektrony.  
 
Biologický vzorek je umístěn ve vakuované komoře preparátu v dolní části tubusu 
mikroskopu. V horní části tubusu se nachází zdroj elektronů, což je nejčastěji přímo 
žhavené wolframové vlákno. V blízkosti preparátu jsou umístěny detektory jednotlivých 
signálů.  
 
Výhodou oproti optické mikroskopii je, že při použití SEM lze dosáhnout velké hloubky 
ostrosti, která je dána hlavně pracovní vzdálenosti (s rostoucí pracovní vzdáleností roste 
hloubka ostrosti).  Další výhodou SEM je, že ve vakuované komoře preparátů vzniká při 
interakci urychlených elektronů s hmotou vzorku řada dalších signálů, např. rtg. záření, 
Augerovy elektrony, katodoluminiscence, ze kterých je možno zjistit mnoho dalších 
informací o vzorku. Při jejich detekci je možné určit např. prvkové složení preparátu v 
dané oblasti a při porovnání s vhodným standardem i kvantitativní zastoupení 
jednotlivých prvků.  
 
Rozlišovací schopnost u SEM je do značné míry závislá na průměru fokusovaného 
svazku primárních elektronů, které dopadají na povrch studovaného preparátu. Průměr 
svazku primárních elektronů je odvislý od průměru katody, pro přístroje s wolframovou 
přímo žhavenou katodou se rozlišovací schopnost pohybuje v rozmezí 10 až 15 nm.  
 
Svazek elektronů je urychlen potenciálem mezi katodou a anodou, která má ve svém 
středu kruhový otvor, kudy prolétají primární elektrony do soustavy 
elektromagnetických čoček. Úkolem elektromagnetických čoček je zmenšit průměr 
svazků, které následně dopadají na povrch preparátu. V SEM se při prohlížení 
biologických preparátů používá urychlovací napětí do 25 kV.  Urychlovací napětí se 
volí s ohledem na typ preparátu a požadované zvětšení. Snížením urychlovacího napětí 
se omezí vznik nepříznivého nabíjení povrchů, ale zároveň se zvýší chromatické a 
sférické vady čoček, což vede k snížení rozlišovací schopnosti.  
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Obraz je zaostřen pomocí malých změn proudu v objektivu, celkové zvětšení se může 
pohybovat v rozsahu 0 – 10 000 x. Vlastní vznik snímaného obrazu se uskutečňuje 
pomocí vychýlení zkoncentrovaného svazku primárních elektronů vychylovacími 
cívkami. Toto vychýlení není náhodné, ale vychýlený svazek postupuje po povrchu po 
malých ploškách v řádcích, tj. rastrují se malé plošky povrchu. Současně s primárním 
svazkem je nutné rastrovat i svazek sekundárních elektronů, které tvoří obraz  na 
obrazovkách mikroskopu. Počet rastrovaných řádků se pohybuje v rozmezí od několika 
desítek až do několika tisíc, zároveň je možné zvolit dobu, jakou bude snímán jeden 
řádek. Při ladění obrazu se používají větší rychlosti, při snímání obrazu se však volí 
nejpomalejší možná rychlost, aby se dosáhlo snížil poměr signálu vůči šumu. 
 
Do detektoru se dostává více sekundárních elektronů z vyvýšenin na povrchu 
studovaného preparátu a tyto vyvýšeniny jsou jasnější,  u prohlubenin je tomu naopak. 
Tímto je získán dostatečný topografický kontrast, což umožňuje  zobrazit vzorek při 
mnohonásobném zvětšení. 
 
 
5.6.2 Pozorované vzorky 
 
Pozorování buněk pomocí skanovací elektronové mikroskopie probíhá v Laboratoři 
elektronové mikroskopie na Parazitologickém ústavu Akademie věd České republiky 
v Českých Budějovicích. Pro toto pozorování je použit skanovací elektronový 
mikroskop JEOL 6300, přičemž k zobrazování a analýzu snímků je použit program 
TESCAN 1101. 
 
Jsou studovány buněčné kultury inkubované na skle s přítomností drceného křemíku, 
oranžového, modrého nefiltrovaného a filtrovaného porézního křemíku. Zároveň je 
studována kultura kultivovaná na křemíkové desce, na které je původní vyleptaný 
povrch s porézním křemíkem. 
 
Buněčné kultury kultivované na křemíkové desce jsou inkubovány po dobu 48 hodin 
(příprava viz 5.3.2). V případě oranžového, modrého filtrovaného a nefiltrovaného    
por-Si byla kultura inkubována po dobu 20 hodin, do každé komůrky na inkubačním 
panelu je přidáno k původnímu 1,3 ml média 0,2 ml koloidu média s příslušným por-Si. 
V případě drceného křemíku je přidáno k původnímu 1,4 ml média 0,1 ml koloidu 
s drceným křemíkem, doba inkubace je rovněž 20 hodin. Médium s drceným křemíkem 
je 48 hodin před odebráním příslušného objemu protřepáno a odběr je proveden z horní 
nesedimentované části, aby se zabránilo přítomnosti příliš velkých agregátů drceného 
křemíku. 
  
 
5.6.3 Fixace buněk pro SEM 
 
Vzorek buněk na křemíkové desce nebo sklíčku je překryt po dobu 1 hodiny v 3 % 
glutaraldehydu ve fosfátovém pufru, pak je tento roztok odebrán a nahrazen novým, 
který se nechá působit po dobu 3 hodin. 
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Následuje fáze vymývání v  0,2 M fosfátovém pufru (pH 7,2), a to ve třech cyklech, tj. 
je nutné 3x vyměnit tento roztok, každý cyklus trvá 30 minut. 0,2 M fosfátový pufr, 
který má  pH 7,2 ,se skládá z: 
 
a)  1,78 g Na2HPO4 . 2 H2O, toto množství je rozpuštěno v 50 ml H2O (redestilované).  
b)  1,36 g KH2PO4 (bezvodý), toto množství je taktéž rozpuštěno v 50 ml H2O 
(redestilované) 
 
Tyto dva roztoky jsou smíchány v poměru 4:1, tj.  40 ml a  + 10 ml b. 
 
Následně je třeba vzorek odvodnit, což je provedeno za pomocí vzestupné alkoholové 
řady. Nejprve je použit alkohol 50 %, který je 3 x vyměněn, doba působení je 20 minut. 
Dále je použit 70 % alkohol, rovněž 3 x vyměněn, doba působení je 20 min. V 70 % 
alkoholu je možné vzorky přenášet. Další odvodnění se provádí až před celkovým 
pokovením. 
 
Odvodnění před vlastním pokovením bylo provedeno na Parazitologickém ústavu AV 
ČR, kde rovněž provedli vlastní pokovení. 
 
Odvodňování probíhalo ve třech krocích: 
 
● 96 % alkohol, 3 x vyměněn, doba působení každé ze tří výměn je 20 minut 
 
● absolutní alkohol, 3 x vyměněn, doba působení každé ze tří výměn je 20 minut    
 
● absolutní aceton, 2 x vyměněn, doba působení každé ze dvou výměn je 20 minut          
  
Takto odvodněný vzorek je za použití iontového napařování pokoven několika 
atomárními vrstvami atomů zlata. 
 
 
5.6.4 Snímky získané pomocí skanovací elektronové mikroskopie 
 
 
Níže uvedené snímky jsou v původním rozlišení k dispozici na přiloženém CD. 
 
 
Křemíkové desky s por-Si 
 
Při studiu křemenných desek s naleptaným povrchem s por-Si byla pozorována dobrá 
adheze buněk k tomuto povrchu. Pozorovaná kultura se výrazně neodlišovala od kultury 
kontrolní, která byla inkubována na skle. Během 48 hodin buňky prakticky zcela  
pokryly povrch křemíkové desky. Příklad lze vidět na obr. 5.45. V souladu 
s fluorescenčním snímkem 5.44 je vidět, že buňky pokrývají povrch křemenných desek 
ve všech případech. 
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Obr. 5.45 SEM snímek křemíkové desky s modrým por-Si na povrchu pro různá 
zvětšení.  
 
 
Kultury inkubované s koloidy křemíku 
 
Příprava studovaných vzorků je popsána v kap. 5.6.2 – 5.6.3.   
 
Pro pozorování jsou vybrány buňky, které nemají ve svém okolí příliš mnoho dalších 
buněk, aby se získala reference vůči sklíčku, na kterém jsou dané buňky inkubovány. 
 
 
Drcený křemík 
 
Získané snímky jsou vyobrazeny na obr. 5.46, jsou pořízeny při zvětšení 4 000 x 
v případě 5.46 A a v případě B při zvětšení 11 000 x. Vzhledem ke zvýšené lámavosti 
křemíku ve směru krystalografické osy se předpokládal rovinný povrch s ostřejšími 
hranami na stranách souběžných s krystalografickou osou krystalu křemíku. Rozměry 
drceného křemíku se pohybovali okolo 1 µm. Jak je vidět na snímcích, tak se drcený 
křemík nacházel ve velkém množství na povrchu buňky, jejíž povrch je tvořen buněčnou 
membránou. Na levé straně obr. 5.46 A je patrný možný průnik drceného křemíku do 
buněčné membrány. Rovněž zakulacení hran drceného křemíku může vést k domněnce, 
že se jedná o krystal, který je obklopen lipidovou membránou, popř. že došlo k interakci 
s živným médiem a navázání biomolekul z média na povrch krystalu, viz [3]. Tato 
domněnka je podporována snímky získanými časosběrnou mikroskopií (viz 5.4.2). 
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Obr. 5.46 SEM snímek jedné buňky s drceným křemíkem pro dvě různá zvětšení: A –   
4 000 x , B –  11 000 x. 
 
 
 
Oranžový por-Si 
 
Z důvodu dostatečného kontrastu je pro pozorování zvolena oblast bez přílišné 
koncentrace vláken, ale z oblastí, kde je patrný i skleněný podklad, na kterém jsou 
buňky inkubovány. Získaný snímek je vyobrazen na obr. 5.47 a zachycen při 10 000 x 
zvětšení. Při zkoumání objektů okolo 5 nm se již pohybujeme na hranici rozlišovací 
schopnosti použitého mikroskopu. Na povrchu buňky jsou vidět malé tečky o 
přibližném rozměru 5 –  100 nm, na povrchu sklíčka jsou objekty v řádovém rozměru 
pod 10 nm. Předpokládané rozměry jednotlivých nanokrystalů oranžového por-Si se 
pohybují okolo 4 - 7 nm. Vzhledem k tomu, že  buňky jsou  inkubované s nefiltrovaným  
oranžovým por-Si, tak se zde můžou vyskytovat agregáty por-Si v rozměrech 
srovnatelných s pozorovanými objekty. Rovněž pokud došlo k interakci por-Si 
s médiem a následnému navázání biomolekul na povrch por-Si, viz [3], popř. obalení 
lipidovou vrstvou. Rozměry takto vzniklých objektů odpovídají pozorovaným objektům. 
Ve prospěch této hypotézy mluví snímky získané pomocí optické a fluorescenční 
mikroskopie. Dalším podpůrným faktem je, že při studiu kontrolního snímku s buňkami 
inkubovanými bez přítomnosti křemíku nebyly pozorovány žádné podobné objekty, 
které jsou patrné na snímku s oranžovým por-Si. Na povrchu buňky se objevují póry, 
které jsou zřejmým následkem fagocytózy (např. na obr. 5.47 vlevo nahoře - tmavé 
oblasti na snímku). Tyto prohlubeniny byly pozorovány i u kontrolních vzorků, ale 
v mnohem menší míře.   
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Obr. 5.47 SEM snímek buněčné kultury inkubované s oranžovým por-Si.  
 
 
Modrý por-Si 
 
Z důvodu získání lepšího kontrastu je pro pozorování zvolena oblast bez přílišné 
koncentrace vláken, ale s oblastí, kde je patrný i skleněný podklad, na kterém jsou 
buňky inkubovány. Modrý por-Si je studován ve dvou úpravách. První je nefiltrovaný 
modrý por-Si, jehož snímek je zachycen na obr. 5.48, a druhou podobou je modrý por-Si 
přefiltrovaný společně s médiem přes 0,1 µm filtr, ten zachycen na obr. 5.49.  Zvětšení 
je pro nefiltrovaný modrý por-Si 13 000 x  (obr. 5.48) a pro filtrovaný modrý por-Si 
11 000 x (obr. 5.49). Na povrchu buňky jsou stejně jako v případě studia snímku 
oranžového por-Si vidět malé vystouplé tečky o rozměru  menším jak 100 nm, jsou však 
vidět i tečky, jejichž rozměry se pohybují pod hranicí 10 nm. Na povrchu sklíčka jsou 
objekty v řádovém rozměru pod 10 nm. Předpokládané rozměry jednotlivých 
nanokrystalů modrého por-Si se pohybují okolo 1 - 3 nm. Vzhledem k tomu, že  buňky 
jsou v tomto případě  inkubované s nefiltrovaným modrým por-Si, tak se zde můžou 
vyskytovat agregáty por-Si v rozměrech srovnatelných s pozorovanými objekty. Rovněž 
pokud došlo k interakci por-Si s médiem a následnému navázání biomolekul na povrch 
por-Si, viz [3], popř. obalení lipidovou vrstvou. Rozměry  takto vzniklých objektů 
odpovídají pozorovaným objektům. Ve prospěch této hypotézy mluví snímky získané 
pomocí optické a fluorescenční mikroskopie. Při studiu kontrolního snímku s buňkami 
inkubovanými bez přítomnosti křemíku nebyly pozorovány žádné podobné objekty, 
které jsou patrné na snímku s modrým nefiltrovaným por-Si.  
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Obr. 5.48 SEM snímek buněčné kultury inkubované s modrým nefiltrovaným por-Si. 
 
 
Při studiu snímku získaného při inkubaci buněk s modrým filtrovaným por-Si jsou opět 
vidět tečky na povrchu buňky jako u výše uvedených snímků. Oproti snímku získanému 
při studiu nefiltrovaného modrého por-Si je velikost objektu menší než 50 nm a je vidět 
větší koncentrace objektů menších jak 10 nm, zde se však pohybujeme blízko hranice 
možného rozlišení daného mikroskopu. Rovněž oproti snímku získanému při studiu 
nefiltrovaného modrého por-Si se na povrchu buňky objevují póry v mnohem větší 
koncentraci. Tyto prohlubeniny jsou zřejmým následkem fagocytózy (např. na obr. 5.49 
nahoře - tmavé oblasti na snímku). Tyto prohlubeniny byly pozorovány i u kontrolních 
vzorků, ale v mnohem menší míře.   
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Obr. 5.49 SEM snímek buněčné kultury inkubované s modrým filtrovaným por-Si. 
 
 
Kultura bez přítomnosti por-Si 
  
Kultura bez přítomnosti  por-Si je studována za účelem získání srovnání, jaký efekt má  
přítomnost por-Si na buněčnou kulturu. Z důvodu dostatečného kontrastu je pro 
pozorování zvolena oblast, kde je patrný skleněný podklad, na kterém jsou buňky 
inkubovány. Získaný snímek je zobrazen na obr. 5.48, přičemž je zvoleno zvětšení 
15 000 x. Kontrola se odlišovala od vzorků menším počtem vláken a pórů na povrchu 
buňky, viz výše. Rovněž nebyly na povrchu pozorovány tečky jako u vzorků 
inkubovaných v přítomnosti por-Si.   
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Obr. 5.50 SEM snímek buněčné kultury inkubované bez přítomnosti por-Si. 
 
 
Odlišnosti vzorků inkubovaných v přítomnosti Si 
 
U všech studovaných vzorků inkubovaných v přítomnosti por-Si je pozorován vyšší 
počet prohlubenin. Tyto prohlubeniny jsou zřejmým následkem fagocytózy.  Dobrým 
příkladem je např. obr. 5.51, kde byla kultura inkubována s modrým filtrovaným por-Si, 
zvětšení na snímku je 15 000 x.  
 
U všech studovaných vzorků inkubovaných v přítomnosti por-Si, ale i s drceným 
křemíkem je pozorována zvýšená vláknitost buněk. Tato vlákna slouží k buněčné 
komunikaci a jsou u všech vzorků kultivovaných za přítomnosti Si extrémně dlouhá a 
propletená. Jako příklad slouží obr. 5.52, který je pořízen při 5 000 x zvětšení a na němž 
zachycena buněčná kultura inkubovaná v přítomnosti oranžového por-Si. Takováto 
vláknitost nebyla pozorována u žádné kontrolní kultury a je tedy přímým důsledkem 
přítomnosti Si během inkubace buněčné kultury. 
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Obr. 5.51 SEM snímek buněčné kultury inkubované  s modrým filtrovaným por-Si. 
 
 

 
 
Obr. 5.52 SEM snímek buněčné kultury inkubované s oranžovým por-Si s pozorovanou 
zvýšenou vláknitostí buněk.  
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6. Závěr 
 
Tato práce byla věnovaná studiu koloidních suspenzí nanokrystalů křemíku (dále jen 
por-Si). Byly studovány podmínky vzniku por-Si při různých podmínkách leptání ve 
srovnání s jejich spektrální charakteristikou. Byly studovány jejich fluorescenční 
vlastnosti v ethanolu a vodném prostředí. Následně se studovala interakce por-Si 
s buněčným prostředím.  
 
Vlastní studium podmínek vzniku různých modifikací por-Si s odlišnými spektrálními 
charakteristikami je uvedeno v kap. 2 přičemž získané parametry leptání jsou uvedeny 
v kap. 2.4.   
 
Optické vlastnosti por-Si byly studovány za použití fluorescenční spektroskopie a jsou 
uvedeny v kap. 4. Srovnání intenzity fluorescence ve vodném prostředí a ethanolu je 
uvedeno v kap. 4.1.3 přičemž se prokázalo, že ve vodném prostředí dochází k vyšší 
luminiscenci než v ethanolu, toto může být způsobeno změnou pasivace povrchu por-Si 
ve vodném prostředí.  
 
Pro budoucí použití por-Si v biologii byl vybrán oranžový por-Si, jehož maximum 
emise se nachází okolo 600 nm, u tohoto vzorku byla naměřena doba života                  
τ = (28,6 ± 0,9) µs při excitaci vlnovou délkou 354 nm a při sledování intenzity 
fluorescence na 600 nm.  Takto velká doba života je vhodná z hlediska pulzní excitace 
v biologických vzorcích, neboť většina ostatních fluoroforů v buněčném prostředí má 
kratší dobu života. Jejich intenzita bude na získaném snímku minimální a získáme tak 
dobrý poměr signálu vůči šumu viz [15].  
 
Ostatní por-Si nebyly vybrány převážně z důvodu spektrálního překryvu s 
autoflorescencí buněk a rovněž z důvodu podstatně menšího Stokesova posunu excitační 
vlnové délky vůči emisi a následné problematické volbě fluorescenčních filtrů pro 
mikroskopii. 
 
Při testování na buňkách byly použity myší fibroblasty, buněčné linie L929. Tato 
buněčná linie je stabilizována k nekonečnému růstu, je heteronukleární a slouží jako 
osvědčený model při testech biokompatibility a toxicity. Získané poznatky o chování 
por-Si v buněčném prostředí jsou uvedeny v kap. 5. Při studiu vývoje buněk na povrchu 
desky s por-Si bylo pozorováno pokrytí desky  buňkami, což je v souladu s získanými 
výsledky uvedenými v článku [4], kde byly kultivovány myší neuronální buňky B50 a 
vaječníkové buňky čínského křečka CHO. Buňky v tomto článku vykazovaly preferenci 
růstu na křemíkové desce s por-Si na povrchu oproti skleněné desce, vykazovaly rovněž 
normální životaschopnost.  
 
Díky charakteru výroby por-Si nelze zcela vyloučit možnou kontaminaci chemickými 
látkami, ale jejich koncentrace je zřejmě velmi malá. Při studiu vývoje buněk 
v přítomnosti por-Si pomocí optické mikroskopie nebylo pozorováno výrazné 
apoptotické chování buněk. V případě vysokých koncentrací drceného křemíku bylo 
zjištěno signifikantní odumírání buněk, což odpovídá nedávno zveřejněné studii, viz 
[22], kdy při velmi velkých dávkách nanokrystalů křemíku dochází k poškozování 
buněčné membrány. Poškození buněk je markantnější u buněk, jež se dělí pomaleji. 
V předpokládaném použití námi připravovaných nanokrystalů se však pohybujeme 
v mnohem menších koncentracích, které se jeví dostatečně biokopatibilní v souladu s 
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[22]. Při studiu časosběrných snímků interakce por-Si s buněčným prostředím docházelo 
v médiu  k tvorbě viditelných agregátu. Tyto agregáty byly následně pohlceny buňkou, 
přičemž předpokládaný mechanizmus průchodu přes buněčnou membránu je 
fagocytóza.  Tvorba těchto agregátu nebyla pozorována u kontrolní kultury inkubované 
bez přítomnosti por-Si tudíž je přímo spojena s přítomností por-Si popř. drceného 
křemíku v živném médiu. Předpokládaným mechanizmem tvorby těchto agregátů je 
interakce povrchu Si s biomolekulami obsaženými v živném médiu, což je v souladu se 
studií uvedenou v [3]. 
 
Při studiu fluorescenčních snímků bylo zjištěno, že majoritní výskyt por-Si je zřejmě na 
buněčné membráně, přičemž dochází ke zvyšování jejich koncentrace se zvyšující se 
koncentrací por-Si v médiu a s delší dobou inkubace. Byly pořízeny i snímky, kde se 
daný por-Si nacházel ve vnitřní oblasti buňky, předpokládaným mechanizmem průchodu 
buněčnou membránou je opět fagocytóza. Přítomnost por-Si a drceného křemíku na 
buněčné membráně byla potvrzena pomocí skanovací elektronové mikroskopie (dále jen 
SEM). Při studiu SEM snímků byla sledována vyšší koncentrace prohlubenin v buněčné 
membráně, které by mohly být následkem fagocytózy. Při studiu snímku s drceným 
křemíkem nebyly pozorovány ostré hrany krystalu křemíku, z tohoto lze usuzovat na 
pokrytí krystalů biomolekulami z média popř. pokrytí buněčnou membránou. Tento 
efekt se projevoval zřejmě i u por-Si, ale vzhledem k tomu, že se při studiu těchto 
objektů pohybujeme na hranici rozlišení aparatury, to nelze tvrdit s jistotou.  
 
Vzhledem k problematické toxicitě ostatních komerčně vyvíjených nanokrystalů pro 
biologii (viz kap. 5.1.2)  je výhodou možnost rozložení por-Si, v časovém měřítku 
života organizmu, na netoxické kyseliny křemíku, což jsou nejčastěji zastoupené podoby 
křemíku v lidském těle, viz [4]. Přitom ovšem stabilita por-Si je dostatečná pro studium 
z časového hlediska vývoje buňky a navíc jej lze dlouhodoběji stabilizovat povrchovými 
úpravami, případně na jeho povrch navázat specifické biomolekuly vhodné pro použití 
v biologickém prostředí.    
 
Nanokrystaly oranžového por-Si se prokázaly jako perspektivní objekt pro další studium 
s perspektivou použití jako fluorescenční značky pro studium interakcí v biologickém 
prostředí a s možností biofunkcionalizace [23]. 
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