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Anotácia: 

Bakalárska práca sa zameriava na využitie mikrofluidných zariadení 

v nanotechnológiach. Teoretická časť sa venuje najbežnejším typom mikrofluidík, rôznym 

mikrofluidným zariadeniam a ich využitiu v nanomedicíne, syntéze nanomateriálov, 

enzymatických reaktoroch a v biosenzorch. Cieľom praktickej časti bolo prevedenie 

experimentu biosyntézy nanočastíc zlata a oxidu zirkoničitého s rastlinou Equisetum 

arvense. Pripravené nanočastice boli charakterizované UV-VIS spektrofotometriou, zeta 

potenciálom a transmisnou elektrónovou mikroskopiou. Na záver bol navrhnutý pilotný 

experiment mikrofluidnej biosyntézy nanočastíc zlata za účelom optimalizácie postupu 

biosyntézy a sledovania vplyvu parametrov procesu na veľkosť nanočastic. 
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1. Úvod 

 

 Nanotechnológie predstavujú v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúcu vednú disciplínu 

s rozsiahlymi znalosťami a aplikáciami v mnohých vedných a technických odboroch. 

V posledných rokoch je pojem nanotechnológie jeden z najčastejšie skloňovaných 

termínov rady vedných odborov, techniky aj laickej verejnosti [1]. Otázkou však ostáva 

presné vymedzenie pojmu “Nanotechnológie“, ktoré sa v jednotlivých článkoch a 

u autorov výrazne odlišuje [2, 3, 4].  

Za nanotechnológie môžeme označiť iba systémy, materiály, ich aplikácie alebo 

spôsoby tvorby, ktoré 1) majú aspoň jeden rozmer alebo vnútornú štruktúru v rozmedzí 

veľkosti 1 – 100 nm, 2) využívajú chemické alebo fyzikálne vlastnosti na úrovni atómov 

a molekúl, preto majú odlišné charakteristiky ako rovnaké materiály alebo systémy, ktoré 

nemajú nanorozmery, 3) dajú sa kombinovať tak, aby vytvárali väčšie štruktúry 

s dôsledkami do makrosveta [1]. 

Rovnako ako nanotechnologie, aj mikrofluidika sa radí k medziodborovým 

disciplínam a nadobúda stále väčší aplikačný potenciál. Mikrofluidika sa po prvý krát 

objavila pred dvadsiatimi rokmi a zaznamenala obrovský rozmach. Mikrofluidika a typy 

mikrofluidík sú bližšie popísané v kapitole 2.  

Trh mikrofluidných zariadení dosiahol od roku 2012 do roku 2016 nárast financií z 1,5 

na 3,5 miliardy amerických dolárov. Do roku 2020 sa predpokladá, že trh mikrofluidných 

zariadení dosiahne hodnotu až 6 miliárd amerických dolárov [5]. Jednotlivé mikrofluidné 

zariadenia budú popísané v kapitole 3.  

Vďaka širokému rozsahu aplikácií prenikla mikrofluidika aj k nanotechnológiám. Do 

popredia sa dostáva nielen v syntéze nanočastíc, ale aj v nanomedicíne. Spolupráca týchto 

vedných odborov v syntéze nanočastíc na mikrofluidnom čipe priniesla zrýchlenie, 

zlacnenie,  zefektívnenie reakcie, nižšiu spotrebu chemických látok a činidiel oproti 

konvenčným chemickým syntézam. Na využitie mikrofluidných zariadení 

v nanotechnológiach sa sústredí kapitola 4.  

 Cieľom bakalárskej práce bolo previesť podrobnú rešerš danej problematiky, na 

základe ktorej je v praktickej časti navrhnutý pilotný experiment mikrofluidnej biosyntézy 

zlatých nanočastíc. V praktickej časti bol prevedený jednoduchý experiment biosyntézy 

zlatých a ZrO2 nanočastíc, ktoré boli následne charakterizované dostupnými analytickými 

metódami. 
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2. Mikrofluidika  

 

 Mikrofluidika (ďalej len MF) je technologický odbor zaoberajúci sa manipuláciou 

a kontrolou kvapalín alebo plynov, zvyčajne v meradle od mikrolitrov (10
-6

) do pikolitrov 

(10
-12

) [6].  MF je v súčasnosti hnacou silou pri navrhovaní, výrobe a formulovaní nových 

mikro zariadení a systémov. Taktiež študuje procesy prenosu tekutín v mikrokanáloch. 

Okrem toho, že sa zaoberá správaním tekutín v malých rozmeroch, využíva aj teóriu 

prúdenia. Tá je aplikovaná pre kvapaliny prúdiace v mikrokanáloch s priemerom   

      a pre plyny, kde          [7]. 

 Tekutiny prúdia buď laminárne alebo turbulentne. Pri laminárnom prúdení sú straty 

energie ovládané viskóznymi efektmi, častice tekutiny sa pohybujú hladko v lamelách 

alebo vrstvách.  Pri turbulentnom prúdení sa častice tekutiny  pohybujú nepravidelne,  sú 

neusporiadané a chaotické [8].  

 Na určenie toku tekutiny sa využíva bezrozmerná veličina nazývaná Reynoldsovo číslo. 

Predstavuje pomer medzi zotrvačnými a viskóznymi silami, ktoré pôsobia pri prúdení 

v tekutine a je definovaná vzťahom:  

    
              

             
  
     

 
  
   

 
 

kde: v je maximálna rýchlosť objektu vzhľadom k tekutine ( m.s
-1

) 

        L je charakteristický lineárny rozmer (m) 

        µ je dynamická viskozita kvapaliny ( Pa.s) 

        ν je kinematická viskozita, ν= µ/ρ (m
2
.s

-1
) 

        ρ je hustota tekutiny ( kg.m
-3

) [9]. 

 Ak je prúdenie kvapaliny laminárne, hodnota Reynoldsovho čísla Re << 1, ak je 

turbulentné Re >> 1. Veľmi malá dĺžka a priemer kanálov spôsobuje nízke Reynoldsovo 

číslo. 

 MF využíva mikro efekty, ako sú kapilárne sily pre transport tekutín alebo rýchlu 

tepelnú výmenu v malých množstvách na zvýšenie produktu reakcie. Využíva mikro-

manipulačné zariadenia (miniatúrne dávkovacie systémy s veľkosťou v milimetroch) [6]. 

Mikrofluidné (ďalej len MF) systémy sú definované ako systémy s funkčnými 

komponentmi s prevádzkovými rozmermi v rozmedzí od milimetrov (mm) až do 

mikrometrov (µm). 

 Vďaka nízkemu objemu, ktorý je potrebný, predstavuje MF sľubnú alternatívu ku 

konvenčným laboratórnych technikám, pretože umožňuje dosiahnutie kompletných 
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laboratórnych protokolov na jedinom čipe s veľkosťou niekoľkých štvorcových 

centimetrov.  

 Vyznačuje sa schopnosťou používať veľmi malé množstvo chemikálií, vzoriek a 

činidiel, taktiež vykonáva separáciu a detekciu s vysokým rozlíšením a citlivosťou. Nízke 

náklady a krátka doba pre analýzu patria medzi najdôležitejšie vlastnosti tohto moderného 

vedného odboru [10]. V tab. 1 je uvedené porovnanie konvenčných laboratórnych techník 

a MF. V nasledujúcich kapitolách budú podrobnejšie rozobraté typy mikrofluidík, ktoré sa 

najčastejšie využívajú v súčasnom vedeckom odvetví.  

Tab. 1: Porovnanie času pre kompletné testovanie pomocou tradičných metód 

a mikrofluidiky pre daný experiment (Vysokokapacitné testovanie mutantov enzýmu 

chrenovej peroxifázy) [11]. 

 Konvenčné lab. techniky Mikrofluidika 

Počet reakcií 5 x 10
7 

5 x 10
7
 

Reakčný objem 100 µl 6 pl 

Celkový objem 5000 l 150 µl 

Reakcia/deň 73 000 1 x 10
8 

Celkový čas ~ 2 roky ~ 7 hodín 

Počet zariadení 260 000 2 

 

 

2.1   Kvapôčková mikrofluidika 

 Kvapôčková MF sa zaoberá výrobou, manipuláciou a aplikáciou kvapôčok 

v rozmeroch v rozsahu od niekoľkých mikrometrov až po stovky mikrometrov v priemere 

v mikrofluidných zariadeniach [12]. Poskytuje množstvo výhod pre vykonávanie 

biologických a chemických testov. Medzi tieto výhody patrí značné zníženie objemu 

činidla potrebného pre test, veľkosť požadovanej vzorky a veľkosť samotného zariadenia. 

Ako náhle sú kvapôčky vytvorené, existujú štyri hlavné operácie: fúzia kvapôčok, 

štiepenie kvapôčok, miešanie vo vnútri kvapôčok a triedenie kvapôčok [13].  

2.1.1 Vytvorenie kvapôčok 

 Konvenčné metódy tvorby kvapôčok zahŕňajú manuálne alebo mechanické miešanie 

viacfázových tekutín. Môže to byť kvapôčková MF na báze emulzie so súvislým prúdením 

alebo kvapôčky na báze electrowetting. Výsledkom tvorby kvapôčky pomocou súvislého 

prúdenia je emulzia vytvorená pomocou dvoch nemiešateľných tekutín, systémov 
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kvapalina/kvapalina a plyn/kvapalina. Použité sú techniky geometrie kanálov, ako T-

junction alebo flow-focusing. 

 Pokiaľ ide o tvorbu kvapôčok na báze electrowetting, elektrické pole môže zmeniť 

medzifázové napätie medzi kvapalinou a povrchom. Aktivácia elektród vedie k zmáčaniu 

kvapaliny a vypnutiu elektród [14]. Na obr. 1 sú znázornené typy kvapôčkovej 

mikrofluidiky podľa geometrie kanála a typ electrowetting. .   

 

Obr. 1: Dva typy kvapôčkovej mikrofluidiky: a) mikrofluidika na báze emulzie so 

súvislým prúdením (T-junction a flow-focusing); b) kvapôčky na báze electrowetting [14]. 

 

2.1.2 Fúzia kvapôčok 

 

 Na vznik reakcie v kvapkách sú dva sety kvapiek vytvorené oddelene. Až potom sa 

dostanú do kontaktu a sú zlúčené buď pasívnym alebo aktívnym procesom [12]. Pasívne 

mechanizmy sú tie, ktoré nevyžadujú aktívnu kontrolu alebo elektrickú energiu. Jednou z 

výhod väčšiny pasívnych kvapôčkových fúznych techník je, že možnosť medzikvapkovej 

kontaminácie je menšia ako v prípade aktívnych techník [13].  

 Konštrukcia kanála sa používa na kontrolu polohy kvapiek fúzie. Bolo navrhnutých 

niekoľko rôznych konfigurácií kanálov, ale primárne sa využíva metóda zapracovania 

rozšírenej časti do kanála. Táto rozšírená oblasť podporuje trvalé odvodňovanie kvapôčok 

znížením ich prietoku. Takáto konštrukcia ponúka najväčšiu kontrolu nad kvapkami fúzie a 

má schopnosti zlúčiť tri alebo viac kvapôčok súčasne [15]. Na obr. 2 sú znázornené 

prietokové kanály s kvapôčkami o rôznych pomeroch vodného roztoku a olejovej fázy. 
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Obr. 2: Pasívne fúzia kvapôčok ukazuje zlúčenie dvoch alebo viacerých kvapôčok 

s rôznymi pomermi vodného roztoku a olejovej fázy: a) 1,11; b) 1,717; c) 2,166; d) 2,802; 

e) 3,717; f) 4,236 [16]. 

 Aktívna fúzia kvapiek je dosiahnutá s použitím EWOD (electrowetting on dielectric) a 

ďalších elektrických riadených metód ako sú elektrokoalescencia alebo dielektroforéza. 

EWOD používa elektródy pre zmenu medzifázovej energie medzi kvapôčkami a 

povrchom, čo spôsobuje pohyb kvapôčok. Systémy založené na dielektroforéze umožňujú 

manipuláciu s jednotlivými kvapôčkami, časticami alebo bunkami v mikrofluidných 

kanáloch [15]. 

2.1.3 Štiepenie kvapôčok  

 Táto operácia umožňuje rozdeliť jednu kvapôčku na dve alebo viac kvapôčok, a tak 

zvýšiť efektivitu práce mikrofluidných systémov na báze kvapôčok [12]. Rovnako ako 

u fúzie existuje pasívne štiepenie sprostredkované geometriou mikrokanálu, ale aj aktívne 

štiepenie kvapiek, ktoré využíva elektrinu alebo lokálne zahriatie na rozdelenie kvapôčok. 

 Pasívne zariadenie využíva jednoduché rozdvojenie hlavného mikrokanála s cieľom 

rozdeliť kvapôčky. Kvapka sa rozdelí rovnomerne v prípade, že odpory dvoch dcérskych 

kanálov v smere prúdenia rozdvojenia majú rovnaký odpor tekutiny. Druhou možnosťou je 

zaviesť veľký stĺpik blízko stredu mikrokanálu pre vyvolanie štiepenia kvapôčok. 

Nastavením polohy tohto stĺpika v mikrokanáli, sa pomer veľkostí dcérskych kvapôčok 

môže zmeniť [17]. 

 Aktívne zariadenia využívajú elektrický prúd a laser na dosiahnutie kontroly procesu 

štiepenia [15]. Na použitie lasera sa používa mikrokanál so stĺpikom v strede kanála. 

V neprítomnosti lasera sa kvapôčky rozdelia rovnomerne okolo stĺpika a tvoria dcérske 

kvapôčky v rovnakom objeme [13]. Na obr. 3 vidíme schému rozdelenia kvapôčok 

pomocou elektrického poľa. 
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Obr.  3: Rozdelenie kvapôčok vyvolané elektrickým poľom. Neutrálne kvapky sú dobíjané 

a tým sa rozpadajú v prítomnosti elektrického poľa ES. Nenabité kvapky (q=0), sú 

polarizované v elektrickom poli      [13]. 

2.1.4 Miešanie vo vnútri kvapôčok 

 Na makro úrovni prebieha miešanie pomocou turbulentného prúdenia, ktoré umožňuje 

segregáciu tekutiny v malých oblastiach, čo vedie k zvýšeniu kontaktnej plochy a zníženiu 

zmiešavacej dráhy. Ako bolo opísané v prechádzajúcej časti, Reynoldsovo číslo 

v mikrofluidných systémoch je veľmi malé, takže toky nemôžu byť turbulentné [13].  

 Rýchle mixovanie činidiel je nevyhnutné na uskutočnenie a určenie presného začiatku 

reakcie. Kvapôčkové mikrofluidné systémy umožňujú rýchle premiešanie špeciálnou 

konfiguráciou kanála, ktorá znižuje zmiešavaciu dráhu a zvyšuje kontaktnú povrchovú 

plochu. Keď sa kvapka pohybuje pozdĺž mikrokanála a dotkne sa steny, vzniká 

recirkulačný tok vnútri kvapôčok, vyvolaný šmykovými silami steny kanála.  

 Tok recirkulácie však sám obmedzuje schopnosť kvapôčok miešať sa. Kvôli tomuto 

obmedzeniu sa do zariadení zavádzajú točité tzv. winding kanály (viz. obr. 4). Ako 

kvapôčky vstupujú do točitého kanálu, šmykové sily na stenách sú nerovnomerné a 

kvapôčky podliehajú naťahovaniu a sťahovaniu [12]. 

 

Obr. 4: Točitý tzv. winding U-shaped kanál na mixovanie kvapôčok [13]. 

 

2.1.5 Triedenie kvapôčok 

 Triedenie umožňuje separáciu špecifických dôležitých kvapôčok z obrovského 

množstva kvapôčok. Triedenie môže byť pasívne alebo aktívne. Pasívne kvapôčkové 
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triediace techniky nevyžadujú žiadne detekčné alebo spínacie mechanizmy. Namiesto toho 

sa spoliehajú na geometriu zariadenia. Dochádza k rozdvojeniu kanála, a tak majú dcérske 

kanály rôznu šírku, čo umožňuje separáciu podľa veľkosti kvapôčok. Kvapôčky sa budú 

triediť do dcérskeho kanála s menšou šírkou, pretože šmykové sily sú vyššie v kanáli 

s väčšou šírkou [13].  

 Ďalšia metóda triedenia podľa veľkosti je pomocou gravitácie. Základom je rýchlosť 

sedimentácie, ktorá je u väčších častíc väčšia ako u menších častíc pri danej hustote. Ako 

pri štiepení kvapôčok, tak aj pri triedení sa využíva elektrický prúd. Aktívne triediace 

techniky sú založené na dielektroforéze, kde elektrické pole vytvorené elektródami 

poskytuje silu na triedenie kvapôčok. Umiestnenie a tvar elektród sú navrhnuté tak, aby sa 

maximalizovalo pole gradientu a zvýšila sa efektívnosť [15]. 

  Ďalšia aktívna technika využíva electrowetting on dielectric (EWOD), čo je jav, kedy 

elektrické pole možno upraviť zmáčaním polarizovateľných a/alebo vodivých kvapalných 

kvapôčok pri kontakte s hydrofóbnou, izolovanou elektródou (viz. obr. 5). Použitie napätia 

medzi kvapalinou a elektródou, dáva za výsledok elektrické pole prechádzajúce cez 

izolátor. Znižuje sa tak povrchové napätie medzi kvapalinou a povrchom izolátora, čo 

spôsobuje pohyb kvapôčok a ich následné triedenie [18].  

 

Obr. 5: Electrowetting-on-dielectric (EWOD) efekt. Kvapôčka je v pokoji na povrchu 

hydrofóbne izolovanej elektródy. Použitie potenciálového napätia znižuje povrchové 

napätie tuhá látka - kvapalina, čo má za následok lepšie zmáčanie povrchu kvapôčky [18].  

2.2   Papierová mikrofluidika 

 

 Mikrofluidika na báze papiera alebo “Lab on paper“ sa objavila na počiatku roku 2007 

ako narastajúca oblasť výskumu, ktorá poskytuje nový systém pre manipuláciu a analýzu 

tekutín pre rôzne aplikácie vrátane medicínskej diagnostiky, ale aj pre monitorovanie 

životného prostredia a testovanie kvality potravín. Papier sa stal sľubným substrátom pre 

mikrofluidné systémy, pretože je to všade dostupný, veľmi lacný celulózový materiál, je 

kompatibilný pre mnoho chemických, biochemických a medicínskych aplikácií a prenáša 

kvapaliny pomocou kapilárnych síl bez pomoci vonkajších síl. Papierová mikrofluidika 
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využíva zariadenia na báze papiera, taktiež skrátene nazývané ako µPAD (Mikro Paper-

based Analytical Device) [19]. 

 

2.2.1 Výrobné procesy 

 

 Najstaršia metóda na výrobu µPAD zariadenia je založená na aplikácií hydrofóbneho 

polyméru, ktorý je rozpustený v cyklopentanóne (SU-8 fotorezist) na chromatografický 

papier, ktorý bol následne navzorovaný milimetrovými kanálmi za použitia 

fotolitografického procesu (viz. obr. 6a). Papier, obsahujúci fotorezist (svetlocitlivý 

materiál), je pri tomto procese pečený pri teplote  5   C asi 10 minút pre odstránenie 

cyklopentanónu. Potom sa papier ožiari cez transparentnú masku pri λ = 405 nm. Pri 

druhom pečení ( 5   C ,10 min) sa odstráni ostávajúci rezist. Navzorovaný papier sa potom 

nechá vyschnúť [20]. 

 

Obr. 6: Schématické znázornenie spôsobu výroby papierových mikrofluidných zariadení: 

a) postup pre vzorovanie papiera hydrofóbnym fotorezistentom; b) technika wax printing 

[20]. 

 Ďalšou technikou na výrobu µPAD je tzv. wax printing (obr. 6b), postup považovaný 

za najjednoduchší a najrýchlejší. Výrobný postup zahŕňa dve základné operácie. Ako prvá 

je vrstva tekutiny natlačená na filtračný alebo chormatografický papier pomocou voskovo-

atramentovej tlačiarne. V druhom kroku sa vosk zahrieva, aby došlo k roztaveniu vosku do 

papiera pre vytvorenie kompletnej hydrofóbnej bariéry cez papier. Pri väčšine štúdií sa 

využíva chromatografický papier, pretože je hydrofilný, homogénny, čistý, 

reprodukovateľný, biokompatibilný a je veľmi dobre dostupný [21]. Na obr. 7 vidíme 

príklady µPAD zariadení vyrobených metódou wax printing s rôznou veľkosťou 

papierových dosiek.  
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Obr. 7: Príklady µPAD zariadení vyrobených metódou wax printing: a) 96-zónová doska s 

mikrofluidnými kanálmi pre distribúciu vzoriek; b) 384-zónová papierová doska po 

aplikácii 1-8 µl niekoľkých farbív [21]. 

 Treťou možnosťou výroby µPAD zariadení je plazmové opracovanie. Skôr ako 

použijeme plazmu pre navzorovanie mikrofluidných štruktúr musí byť papier 

hydrofobizovaný. Prevádza sa to namočením papiera v roztoku alkylketónového diméru, 

nasledované tepelným spracovaním papiera. Vzorkované plechy z nehrdzavejúcej ocele sú 

použité ako masky v priebehu plazmového opracovania [19]. 

 Boli vytvorené aj 3D mikrofluidné zariadenia, kde je použitý vzorovaný papier 

s obojstrannou lepiacou páskou. V týchto 3D zariadeniach sa tekutina môže pohybovať 

pozdĺž hydrofilných kanálov (horizontálne) a medzi vrstvami (vertikálne) priechodom cez 

otvory vykonané v lepiacej páske, (viz. obr. 8). 

 

Obr.  8: 3D µPAD: A) finálne zariadenie a jeho priečny rez; B) fotografia zhotovená v 

čase 10 s; C) v čase 4 min. po pridaní červenej, žltej, zelenej a modrej farby [20]. 

2.3   Digitálna mikrofluidika 

  Digitálna mikrofluidika (DMF) je vznikajúca technológia manipulácie kvapalín, ktorá 

umožňuje individuálnu kontrolu nad kvapkami v otvorenom poli elektród, ktoré sú 

potiahnuté hydrofóbnym izolátorom. Každá z týchto kvapôčok veľkosti pikolitrov až 

mikrolitrov slúži ako izolovaná nádoba pre chemické procesy, možno ju presunúť, zlúčiť, 

rozdeliť, mixovať alebo dispergovať  zo zásobníkov [22]. 

  Digitálna mikrofluidika je v súčasnosti veľmi rozšírená hneď z niekoľkých dôvodov. 

Na každú reakciu sa spotrebuje len veľmi nízky objem (cca 300 nl) z celkového činidla 
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(cca 100-150 µl). Znížené množstvo manuálnych krokov potrebných k plnej automatizácii 

na čipe zlepšuje presnosť a spoľahlivosť testov, zároveň výrazne znižuje manuálnu prácu a 

náklady na vybavenie. Medzi najväčšie výhody patrí prenosnosť zariadení, ktoré sú 

miniaturizované, batériou poháňané a dá sa s nimi ľahko manipulovať. Ich multifunkčnosť 

umožňuje prevádzať viacero testov na jednom zariadení, čo znižuje investície do tejto 

technológie  [23]. 

 Všetky operácie sa uskutočňujú medzi dvomi doskami pod elektrickým ovládaním bez 

použitia púmp, ventilov alebo pohyblivých častí. Nie sú potrebné žiadne kanály, medzera 

je jednoducho naplnená kvapalinou. Kanály existujú len vo virtuálnom zmysle a môžu byť 

okamžite konfigurované pomocou softvéru. Odparovanie je riadené/zabránené v závislosti 

na médiu obklopujúcom kvapôčky. Digitálna mikrofluidika pracuje s celým radom 

kvapalín a  väčšinou roztokov elektrolytov. Môže byť dosiahnutá rýchlosť kvapiek až 25 

cm/s [24]. V digitálnej mikrofluidnej architektúre je základná jednotka objemu kvapaliny 

stanovená geometriou systému, pričom objemový prietok je daný rýchlosťou dopravy a 

počtom prepravovaných kvapôčok. Ako už bolo povedané, digitálna mikrofluidika sa 

používa na manipuláciu oddelených kvapiek v poli elektród využitím electrowetting-on-

dielectric (EWOD) systémov [18].  

 Aplikácia napätia do série susediacich elektród, ktoré je možné zapnúť alebo vypnúť 

vytvára gradient medzifázového napätia, ktorý môže byť použitý k manipulácii s 

kvapôčkami. Kvapôčky sú obvykle uložené medzi dvoma rovnobežnými doskami. Povrch 

digitálnej mikrofluidnej plošinky (viz. obr.  ) je pokrytý izolačnou vrstvou polyméru 

parylén C o hrúbke 800 nm. Horná aj spodná doska sú pokryté tenkou vrstvou teflónu 

o hrúbke 60 nm, aby sa zabezpečil hydrofóbny povrch pre plynule ovládanie kvapiek. 

Taktiež sa skladajú z vrstvy skla, v hornej z hrúbkou 0,7 mm a v spodnej vrstve 1,1 mm  

[23].  

 

Obr. 9: Bočný pohľad na digitálnu mikrofluidnú plošinku, ktorá sa skladá z vodivých 

sklenených dosiek [18].  
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3.   Mikrofluidné zariadenia 

 

  Mikrofluidné zariadenie (MFZ) je nástroj, ktorý využíva veľmi malé množstvo 

tekutiny na mikročipe pre vykonávanie určitých laboratórnych testov. Mikrofluidný čip je 

sada mikrokanálov, ktoré sú leptané alebo lisované do formy. Mikrokanály tvoriace 

mikrofluidné čipy sú spojené dohromady tak, aby sa dosiahli požadované vlastnosti 

(mixovanie, pumpovanie, triedenie, kontrola biochemického prostredia). Mikrofluidné 

zariadenie sa skladá z rezervoárov, kanálov, púmp, senzorov, filtrov, ventilov, akčných 

členov, mixérov [25]. 

 Vďaka rôznym počtom vstupných a výstupných otvorov tieto mikrofluidné nástroje 

umožňujú tekutinám prejsť cez rôzne kanály o rôznych priemeroch, zvyčajne v rozmedzí 

od 5 do 500 µm [11]. MFZ sú navrhnuté pre manipuláciu tekutín v mikrokanáloch s 

výrazne zníženou spotrebou činidiel a s účinným prenosom tepla a hmoty. Efektívne 

miešanie a rýchla chemická reakcia umožňujú lepšie riadiť parametre syntézy a tým aj 

veľkosť a vlastnosti nanočastíc [25].  

  Na výrobu mikrofluidných čipov sa bežne používajú tri typy materiálov: čistý kremík, 

sklo a polyméry. Každý materiál má svoje špecifické chemické a fyzikálne vlastnosti. 

Voľba materiálu závisí na potrebách a podmienkach aplikácií (typ rozpúšťadla, vzoriek, 

atď.).  

 Výhody kremíka sú jeho vynikajúca tepelná vodivosť, povrchová stabilita a 

kompatibilita s rozpúšťadlom. Sklo je biokompatibilné, odolné voči vysokým tlakom, 

chemicky inertné, hydrofilné a umožňuje efektívne povlakovanie. Hlavnou prekážkou 

tohto materiálu zostáva jeho pomerne vysoká cena [11]. 

  Mnohé polyméry môžu byť použité na vytvorenie čipov: polystyrén (PS), 

polykarbonát (PC), polyvinylchlorid (PVC), polymetylmetakrylát (PMMA) a 

polydimethylsiloxan (PDMS). Polyméry sú opticky číre, netoxické, priepustné pre kyslík 

a plyny, biokompatibilné [7].  

  Najvyužívanejší je PDMS, čo je polymér obsahujúci kremík. Pre výrobu čipov sa 

využíva pre tieto výhody: 1) je priepustný pre plyn, čo umožňuje aktiváciu bunkových 

kultúr riadeným množstva plynu, ktorý prejde cez zariadenie, 2) je dvojzložkový, dá sa 

ľahko tvarovať, pretože zostáva v kvapalnom stave aj pri teplote miestnosti po dobu 

mnohých hodín, pri vyššej teplote vytvrdne, 3) je priehľadný pri optických frekvenciách od 

240 nm – 1100 nm, 4)  je netoxický, 5) dokáže vytvoriť väzbu so sklom alebo s inou 
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PDMS vrstvou pôsobením plazmy. To umožňuje výrobu multivrstevných PDMS zariadení 

[26].  

 V ďalších kapitolách budú popísané najznámejšie mikrofluidné zariadenia.  

3.1 Lab-on-a-chip 

 

 Lab-on-a-chip (LOC) je miniatúrne zariadenie, ktoré spája na jednom čipe jednu alebo 

niekoľko analýz, ktoré sa zvyčajne uskutočňujú v laboratóriu. Mikrofluidné technológie 

používané v zariadeniach LOC umožňujú zhotovenie miliónov mikrokanálikov na jedinom 

čipe, z ktorých každý meria iba niekoľko mikrometrov, pričom celý čip sa zmestí do dlane 

ruky. Mikrokanáliky umožňujú manipuláciu tekutín v množstve niekoľko pikolitrov ako aj 

manipuláciu biochemických reakcií vo veľmi malých objemoch. LOC zariadenie ( viz. obr. 

10 a,b) nie je len súbor mikrokanálikov, vyžaduje tiež integrované pumpy, elektródy, 

ventily a elektroniku [27]. 

 LOC sú zvyčajne utesnené, aby sa kontrolovali objemy kvapalín, činidiel a vzoriek. 

Zabraňuje sa tak odparovaniu vzoriek a činidiel z čipov. Tesnenie je dôležité tiež preto, 

aby sa znížila kontaminácia, pre ochranu citlivých a krehkých štruktúr alebo molekúl. Na 

tesnenie LOC zariadení sa využívajú rôzne materiály. Medzi najpopulárnejšie patria, ako 

už bolo uvedené, polyméry ako sú PDMS, ktorého najväčšia výhoda je schopnosť 

konformne priľnúť k povrchu alebo PMMA. Pre dosiahnutie tvrdších povrchov sa používa 

najmä sklo a kremík, ktoré poskytujú dobre charakterizované povrchové vlastnosti a 

vysokú kvalitu zariadenia. Zariadenia sú často prepojené s elektrickými alebo 

mikroelektronickými súčiastkami [28]. Na obr. 10c je znázornené LOC zariadenie 

vyvinuté v ICFO - The Institute of Photonic Sciences v Barcelone. 

 

Obr. 10: a,b) Lab-on-a-chip [27]. c) LOC zariadenie schopné detekovať veľmi nízke 

koncentrácie rakovinových markerov v krvi, čo umožňuje diagnózu ochorenia v jeho 

najranejších štádiách [29]. 
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 Zariadenie LOC má oproti konvenčným technológiám mnoho výhod. Jednou 

z najväčších výhod je nízka cena zaradenia. Mikrotechnológie umožňujú znížiť náklady na 

analýzu. Keďže na jednom čipe môže prebiehať až stovky analýz súčasne, cena je 

zanedbateľná v porovnaní s cenou jednotlivých analýz.  

 Čip má veľkosť len niekoľko centimetrov štvorcových a môže byť spojený so 

počítačom, čo umožňuje, že analýza je porovnateľná s analýzami, ktoré sa vykonávajú v 

plne analytických laboratóriách.  

 LOC má najväčšie využitie v oblasti diagnostiky, čo značne znižuje riziko ľudskej 

chyby v porovnaní s klasicky vykonanými analýzami v laboratóriách a znižujú 

diagnostické náklady. Umožňujú detekciu veľkého množstva chorôb bez potreby zaistiť 

veľké množstvo krvi od pacientov [27]. V budúcnosti bude diagnostika chorôb 

vykonávaná ľuďmi s nižšou kvalifikáciou, čo umožňuje lekárom zamerať sa len na liečbu. 

Bude možná skoršia diagnostika a tak sa zvýši šanca na prežitie pacientov.  

 

3.2  Micro Total Analysis System (µTAS) 

 Micro Total Analysis System (µTAS) je integrovaný a miniaturizovaný analytický 

systém, ktorý automatizuje a zahŕňa všetky potrebné kroky pre chemickú analýzu vzorky, 

ako sú odber a doprava vzoriek, filtrácia, riedenie, chemické reakcie, separácia a detekcia. 

Medzi hlavné výhody µTAS zariadenia patrí jeho jednoduchý prenos, vďaka malej 

veľkosti, tým sa aj redukuje potreba vzorky a činidla. Hlavnou nevýhodou je limitný objem 

mixovaných tekutín, taktiež je pravdepodobná kontaminácia vzoriek [30]. Obr. 11 

znázorňuje  analýzu v µTAS aj s potrebnými operáciami.  

 

Obr.  11: Diagram Micro Total Analysis System ( µTAS) [30]. 



 

22 
 

 μTAS zariadenia môžu byť hybridy niekoľkých čipov, integrovanej elektroniky 

a vonkajších opôr. Cieľom μTAS zariadenia je dosiahnuť zvýšenie efektivity 

prostredníctvom menších veľkostí a vykonaním analýzy, ktorá nemôže byť vykonaná 

inými prostriedkami [30].  

 μTAS sa vyrábajú zo širokej škály materiálov (sklo, kremík, elastoméry, plasty, 

termosety, papier) a za použitia rovnako širokého súboru metód (fotolitografia, mäkká 

litografie, vstrekovanie). μTAS sú často vysoko automatizované a v dôsledku toho sa 

zvyšuje rýchlosť analýzy.  

 

3.3  Aktívne a pasívne mikrofluidné zariadenia 

 Pre vývoj LOC a µTAS systémov sú nevyhnutné aktívne a pasívne mikrofluidné 

zariadenia. Roztoky s činidlami sú manipulované vnútri mikrofluidného zariadenia buď 

aktívnym, alebo pasívnym kontrolovaním. Ako už bolo naznačené predtým aktívna 

kontrola indikuje použitie vonkajšej sily (elektrického pola, magnetického pola, optickej 

sily, tepla, atď.) pre riadenie pohybu prúdenia v mikrokanálikoch. Pasívna kontrola 

znamená, že fluidný pohyb je riadený geometriou kanála a/alebo prietokom kvapaliny [25]. 

Medzi tieto mikrofluidné zariadenia partia mikroventily, mikropumpy  a mikromixéry.  

 

3.3.1 Mikroventily 

 Mikroventily sú často jedným z najdôležitejších komponentov pre realizáciu plne 

integrovaného mikrofluidného systému ako je LOC, alebo μTAS. Sú to spínacie zariadenia 

v mikrofluidných systémoch analogické s tranzistormi v elektronických obvodoch.  

Aktívne mikroventily môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ako sú silikón, polysilikón, 

sklo alebo polymér. Podľa ovládacieho mechanizmu rozdeľujeme aktívne mikroventily na 

termopneumatické, pneumatické,  piezoelektrické, elektrostatické a elektromagnetické 

[31]. Na obr. 12 sú ilustračne znázornené všetky druhy aktívnych mikroventilov.  

 

Obr. 12: Ilustrácie princípov ovládania aktívnych mikroventilov: a) elektromagnetický; b) 

elektrostatický; c) piezoelektrický; d) termopneumatický [31]. 
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 Väčšina pasívnych mikroventilov využíva rôzne fyzikálne vlastnosti, ako je tvar, 

kontaktný uhol a prietoková charakteristika, aby sa dosiahli požadované funkcie. Sú 

zvyčajne ľahšie na implementáciu a umožňujú vznik jednoduchých mikrofluidných 

systémov s malým alebo žiadnym riadiacim obvodom [4].  

3.3.2 Mikropumpy 

  Mikropumpy sú základné prvky na kontrolu a modulovanie toku tekutiny 

v mikrofluidných sieťach a tiež sú zodpovedné za generovanie časového a objemového 

pohybu tekutiny na čipe. 

 Všeobecne platí, že mikropumpy môžu byť klasifikované buď ako mechanické, alebo 

nemechanické. Mechanický typ mikropúmp potrebuje fyzický pohon alebo mechanizmus 

na vykonávanie čerpacej funkcie. Najfrekventovanejšie mechanické mikropumpy (viz. obr. 

13) zahŕňajú elektrostatické, piezoelektrické, termopneumatické, ale aj zliatiny s tvarovou 

pamäťou (shape memory alloys), bimetalické, iónové vodivé polymérne filmy (ionic 

conductive polymer film), elektromagnetické a typ zmeny fázy (phase change type) [32].  

 

Obr. 13: Schematické ilustrácie mikropúmp: a) typ zmeny fázy , b) bimetalický, c) shape 

memory alloy, d) elektromagnetický [32]. 

3.3.3 Mikromixéry 
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 Rýchle miešanie má zásadný význam v mnohých mikrofluidných systémoch použitých 

v biochemickej analýze, pri prenose liečiv a pri syntéze nukleových kyselín. Mikromixér je 

zariadenie, zložené z mechanických mikrodielov, ktoré sa používa na miešanie tekutín. 

Zariadenie môže byť integrované do mikrofluidného systému alebo pracovať samostatne. 

 Mikromixér sa skladá z kanála, ktorého bežná šírka je 100-500 µm a dĺžka môže byť 

niekoľko milimetrov alebo viac. Celkový objem mikromixéru sa pohybuje v rozmedzí od 

mikrolitrov po mililitre. 

 Miešanie kvapalín v mikrokanálikoch je náročné z dôvodu stabilného laminárneho 

prúdenia. Rýchlosť miešania je obmedzená molekulárnou difúziou a je nepriamo úmerná 

veľkosti molekuly tekutiny alebo častice, ktoré majú byť miešané. 

 Vo všeobecnosti sa mikromixéry delia na pasívne a aktívne zariadenia. Pasívne 

mikromixéry nevyžadujú použitie vonkajšej energie, proces miešania sa spolieha výhradne 

na difúziu. Pasívne mixéry môžu byť ďalej rozdelené do kategórií na laminačné, injekčné 

a kvapôčkové mikromixéry.   

 Najjednoduchší a najzákladnejší vzhľad pasívneho mikromixéru je reprezentovaný 

mikromixérom s kanálom v tvare Y alebo T (viz. obr. 14). Mixovací proces je dosiahnutý 

vedením dvoch kvapalín, ktoré majú byť zmixované cez prietokový kanál, pričom 

kvapaliny sú v kontakte. Miešanie závisí na druhu difúzie na rozhraní medzi dvoma 

kvapalinami, a preto je miešanie pomerne pomalé a vyžaduje si dlhý mixovací kanál [33]. 

 

Obr. 14: Mikromixér T- tvaru s dvoma vstupmi pre kvapaliny, z ktorých každá obsahuje 

jeden  difúznych druhov, pričom L predstavuje dĺžku a W šírku kanála [33]. 

 Aktívne mikromixéry využívajú externý prívod energie ako aj energiu pumpovanej 

tekutiny na zavedenie časovo závislých porúch, čo aktivuje tekutinu pre urýchlenie procesu 

miešania. Mixéry sú rozdelené do kategórií podľa typu externej poruchovej energie na 
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tlakovú, elektrokinetickú, dielektroforetickú, magnetohydrodynamickú a ultrazvuk [33].   

Na obr. 15 je znázornený mikromixér s popisom častí.  

 

Obr. 15: Mikromixér a jeho časti [33]. 

3.4 Mikroreaktory  

 Termín mikroreaktor pomenúva malé tubulárne reaktory, ktoré sa používajú pri 

katalytickom výskume. Mikroreaktory (viz. obr. 16a) umožňujú striktnú kontrolu reakcií, 

ktoré sú veľmi rýchle a exotermické. Sú vhodné pre reaktanty s rôznou viskozitou, alebo 

meniacou sa viskozitou, pre nebezpečné reakcie a medziprodukty. Vo všeobecnosti sú 

mikroreaktory veľmi efektívne, zvyšujú selektivitu, minimalizujú spotrebu činidla, 

umožňujú optimalizáciu podmienok, lepšiu kontrolu reakcie, výborne vedú teplo a môžu 

dosiahnuť zrýchlenie procesu zvýšením počtu reaktorov. Mikroreaktory fungujú 

nepretržite a veľmi rýchlo. Veľmi malé rozmery umožňujú skrátenie vzdialeností pre 

prenos tepla a hmoty z stien kanálov. Nielen zahrievanie, ale aj chladenie prebieha 

v mikroreaktoroch rýchlejšie a prevádzkové teploty môžu byť nižšie ako -100   C [34]. 

 Mikroreaktory, vo svojej najjednoduchšej forme sa skladajú zo siete mikrokanálikov, v 

rozmedzí od 10 µm do 500 µm, ktoré sú leptané na pevnom podklade. Môžu byť vyrobené 

z rôznych materiálov, vrátane skla, kremíka, kremeňa, kovov a polymérov. Optimálna 

voľba materiálu závisí na chemickej kompatibilite s rozpúšťadlami a činidlami a na 

nákladoch. Najčastejšie používaným materiálom je sklo, pretože je chemicky inertné a 

transparentné, čo umožňuje vizuálnu kontrolu mikrokanálikov. Kovové zariadenia sú často 

používané v rýchlych exotermických, heterogénne katalyzovaných reakciách a v rôznych 

separačných procesoch. Kremík je tiež užitočným materiálom pre realizáciu konštrukcie 

mikroreaktoru. Kremík má vynikajúcu mechanickú pevnosť a tepelné vlastnosti, taktiež je 

chemicky kompatibilný. 

 Mikroreaktory možno rozdeliť do dvoch skupín: mikroreaktory typu čip  a 

mikrokapilárne zariadenia. Mikroreaktory typu chip ponúkajú niekoľko výhod vrátane 
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jednoduchého ovládania mikrofluidiky a integráciu veľkého počtu procesov do jedného 

reakčného zariadenia. 

 Mikrokanáliky alebo mikrokanálové siete, v prípade, že sa zariadenie skladá z 

niekoľkých prepojených kanálov, sú spojené s radom rezervoárov obsahujúcich činidlá. 

Činidlá môžu byť spolu prinesené do mikrokanálikov v určitom poradí, mixované (viz. 

obr. 16b) a zreagujú za určitý čas za kontrolovaných podmienok. Kombinácia 

mikrokanálikov a podporného základného materiálu tvorí čip. Kombinácia čipu, 

podporného základného materiálu a spojovacieho vedenia tekutiny tvorí jednotku [35]. 

 

Obr. 16: Mikroreaktory: a) Mikroreaktory s mikrokanálikmi a mikročipom,  b) miešanie 

tekutín v mikroreaktore [36].  

 

 Oproti všetkým výhodám, ktoré mikroreaktory poskytujú je zrejmé, že existuje mnoho 

oblastí aplikácie, kde tieto systémy stále nie je sú dokonalé. Nevýhody mikroreaktorov sú 

vysoké náklady na zhotovenie a nekompatibilita z pevnými látkami. Vzhľadom k malým 

rozmerom mikrokanálikov jeden z najväčších problémov je zanášanie sa kanálika 

v mikroreaktore. Pri práci s pevnými látkami s malým priemerom alebo s vysoko 

viskóznym rozpúšťadlom, môže dôjsť k upchatiu. Taktiež je dôležité vykonať reakciu 

rýchlo. Rýchle reakcie tiež vyžadujú veľmi aktívne katalyzátory, ktoré sú stabilné v 

mikroreaktore. Tak mikroreaktory stále nemôžu byť použité ako náhrada za všetky 

tradičné postupy. Mikroreaktory nachádzajú svoje využitie všade, kde je presnosť 

a správnosť dôležitejšia ako produktivita [34]. Najdôležitejšie sú ich aplikácie v medicíne 

a biomedicíne, ako sú tkanivové inžinierstvo, cielená separácia molekúl, nájdenie 

a testovanie liečiv, biomolekulová analýza, klinická diagnostika alebo štúdium 

metabolizmu. Mikroreaktorové zariadenia našli svoje uplatnenie aj v syntéze nanočastíc 

(viz. 4. kapitola), kozmetickom a chemickom priemysle. Syntéza nanočastíc bude 

podrobnejšie rozobratá v štvrtej kapitole. 
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4.  Využitie mikrofluidiných zariadení v nanotechnológiach  

 

  V posledných dvoch desaťročiach zaznamenal odbor mikrofluidika značný nárast so 

zväčšujúcim sa počtom aplikácií v niekoľkých disciplínach od základných vied ako fyzika, 

chémia alebo biológia až po inžinierske odbory [37].  

  Nanotechnológie sa v súčasnosti vyskytujú takmer v každom odvetví. Nie je 

prekvapivé, že našli svoje uplatnenie aj v oblasti mikrofluidiky, ktorá pod vplyvom 

nanotechnológií prechádza dramatickými zmenami.  

 Mikrofluidika v kombinácií s nanotechnológiami sa dostáva do popredia vďaka 

rastúcemu počtu výskumov. Veľkú pozornosť si mikrofluidika získala pri separačných 

technikách ako je kapilárna elektroforéza a mikročipová elektroforéza, pri syntéze 

nanomateriálov a nanočastíc [37,38]. V budúcnosti budú konvenčné syntézy 

nanomateriálov nahradené systémami LOC, ktoré kombinujú mikrofluidné zariadenia 

s nanotechnológiami (viz. obr. 17).  

 

Obr. 17: Porovnanie tradičnej laboratórnej analýzy a analýzy pomocou LOC [39]. 

 V súčasnosti nastal rozmach v biomedicínskej a farmaceutickej oblasti, kde sa  

využívajú nanomateriály v spojení s mikrofluidikou pre rôzne aplikácie, ako sú tkanivové 

inžinierstvo, génová terapia, analýza kmeňových buniek alebo drug delivery system.  

 Ďalší text sa zameria na aplikácie MF v nanotechnológiach, prípadne na použitie 

nanomateriálov v mikrofluidike. Podrobnejšie bude pozornosť zameraná na časť 

mikrofluidné syntézy nanomateriálov.  

4.1   Nanoliečivá 

 Nanoliečivá sú sľubní kandidáti pre liečenie rôznych chorôb, ako sú rakovina, infekcie, 

metabolické, autoimunitné a mozgové ochorenia. Nosiče nanoliečiv môžu byť vytvorené 



 

28 
 

z rozpustných, nerozpustných, biodegradovateľných polymérov, mikrokapsúl, poréznych 

častíc, buniek, lipozómov a iných [7].  

4.1.1 Mikrofluidné zariadenia na prenos nanoliečiv 

  Na prenos liečiv sa používajú mikrofluidné zariadenia ako sú LOC systém a bio-

MEMS (biologický mikroelektromechanický systém) pre kontrolované biologické procesy 

a optimálny prenos nanoliečiv.  

 Použitie LOC zariadenia môže výrazne pomôcť rýchlemu vývoju, vylepšeniu 

alebo testovaniu liečiva. Bio-MEMS sú použité pre kontrolované biologické procesy, ako 

je triedenie buniek, ale aj pre cielený prenos liečiv. Prenos zo sebou nesie biochemické 

alebo mechanické metodiky, ktoré môžu byť buď v pasívnom režime alebo v rôznych 

druhoch aktívneho režimu.   

1. Pasívne multifunkčné nanočasticové systémy zahŕňajú injektované porézne častice 

nesúce nanoliečivá a ich vypustenie blízko alebo v požadovanej oblasti. 

2. Aktívne nosiče predstavujú nanoliečiva navrhnutej veľkosti, tvaru a povrchových 

vlastností, ktoré cirkulujú v krvnom obehu a môžu sa aktívne  selektívne pripojiť na 

chorú bunku alebo tkanivo. 

3. Aktívne - mechanické prenosové systémy bývajú na 100% sústredené na metodiky 

ako nanofluidné prúdenie v mikrokanáloch, mixovanie nanoliečiv a optimalizácia 

mikrozariadení.  

 V každom prípade na prenosové zariadenia sú kladené veľmi striktné podmienky. 

Optimálne podmienky v prvom rade zahrňujú biokompatibilitu, kontrolované vypustenie 

nanoliečiva v daný čas, presný a spoľahlivý výkon, minimalizáciu vedľajších efektov, 

redukciu veľkosti a cenovú dostupnosť. 

 Veľa moderných ciest prenosu liečiv zahŕňa cielenú aerosólovú inhaláciu liečiva cez 

pľúca, cezkožný prenos pomocou mikroihiel alebo do tela implantované mikrofluidné 

zariadenia s kontrolovaným vypúšťaním nanoliečiva. Zariadenia na prenos nanoliečiv 

môžu byť rozdelené do niekoľkých skupín. 

  Mikroihly sú vyrobené zo silikónu, polyméru, ocele alebo kovových oxidov. Sú len 

niekoľko sto mikrometrov dlhé a vytvárajú mikropotrubia prechádzajúce cez vonkajšiu 

kožnú bariéru bez toho, aby museli prekonávať nerv. Mikropotrubia zoskupené a spojené z 

rezervoárom tekutého lieku, dovoľujú disperziu a príjem makromolekúl lieku.  

 Mikropumpy sú životne dôležité pre riadenie prenosu liečiva pri pripojení 

k mikrorezervoáru alebo pre nanoliečivo miešané v mikrokanáloch.  
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 Stovky mikrorezervoárov môže byť vložených do jedného silikónového mikročipu, 

ktorý je pokrytý tenkou kovovou alebo polymérnou membránou. Mikrorezervoáre môžu 

obsahovať akúkoľvek kombináciu liečiv, chemikálií, biosenzorov, kde môže byť 

membránové tesnenie aktivované pre kontrolované vypúšťanie liečiv. Tieto mikročipy 

môžu uložiť a uvoľniť nanoliečivo riadeným spôsobom a sú výhodnejšie pre ich malú 

veľkosť, nízku energetickú spotrebu a absenciu pohyblivých častíc [7]. Na obr. 18 môžeme 

vidieť príklady mikrofluidných zariadení využívaných pri prenose nanoliečiv. 

 

Obr. 18: Mikrofluidné zariadenia pre prenos nanoliečiv: a) Mikroihla, b) Mikropumpa, c) 

Mikrorezervoár [40, 41,42]. 

 

4.2   Mikrofluidné enzymatické reakcie využívajúce nanočastice 

 Imobilizované enzýmy sú stabilnejšie a katalyticky aktívnejšie po dlhšiu dobu ako 

voľné enzýmy. Dostupné sú rôzne metódy imobilizácie enzýmov na povrchu tavenej 

kremennej kapiláry alebo kanáliku mikrofluidného čipu [7]. Metódy výroby 

imobilizovaných mikrofluidných enzýmatických reaktorov (IMER) zahŕňajú výber 

vhodných nosičov, imobilizáciu enzýmu na povrch nosiča a zhromaždenie nosičov do 

mikrokanálika. Ako nosiče sa využívajú anorganické porézne pevné látky ako sklo 

a kremičitan s riadenou veľkosťou pórov. Ako organický nosič sa využíva 

polyvinylalkohol. Veľmi dôležitou skupinou nosičov sú magnetické nanočastice, ktoré 

vďaka svojím magnetickým vlastnostiam môžu byť rýchlo a jednoducho prenášané 

pomocou magnetov alebo magnetických cievok [7].  

 Enzymatické mikroreaktory uľahčujú charakterizáciu aktivity enzýmov ako funkciu 

koncentrácie substrátu a umožňujú rýchle testovanie nových biokatalyzátorov. 

Mikroreaktory poskytujú významné výhody pri online monitoringu biokatalýz a pri 

charakteristike pohybu nosičov enzýmov. Aplikácie IMER ponúkajú typické výhody na 

skrátenie času analýzy a tiež znižujú množstvo biokatalyzátoru. IMER sú využívané 

v medicínskej diagnostike, pri organických syntézach, pri štúdiu kinetiky, v biosenzoroch, 

pre krvnú detoxikáciu atď.  
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4.3    Mikrofluidné biosenzory využívajúce nanočastice  

 Používanie materiálov v nano veľkosti zaznamenalo obrovský nárast najmä v oblasti 

nanomedicíny pre medicínsku diagnózu ako sú bunkové testy, vyšetrovanie chorôb, liečiv 

a biosnímače.  

 Aplikácia nanomateriálov v biotestoch je klasifikovaná v dvoch skupinách podľa 

funkcie: 

1. elektrochemické snímače modifikované nanomateriálom pre uľahčenie imobilizácie 

protilátok/nukelových kyselín alebo na zdokonalenie snímačov  

2. konjugáty nanomolekula-biomolekula ako značky pre biotesty 

 Nanočastice ušľachtilých kovov, kvantové bodky, uhlíkové nanotrubičky alebo 

dendriméry sú rozsiahlo využívané v biosenzoroch pre detekciu nukleových kyselín 

a preoteínov. Tieto častice sú unikátne, pretože ich nanometrická veľkosť vyvoláva vysokú 

reaktivitu a užitočné fyzikálne vlastnosti (elektrické, optické, magnetické), ktoré sa môžu 

chemicky prispôsobiť (viz. tab. 2) [43].   

Tab. 2: Nanočastice a detekčné systémy často používané v analytických biotestoch [7]. 

Nanočastice Detekčný systém 

Ušľachtilé kovy (Au, Pt, Ag) Fotometria, Rayleigho a Ramanov rozptyl, 

potenciometria, konduktometria, amperometria, 

fluorimetria, povrchová plazmónová rezonancia  

Kvantové bodky Fotometria, fluorimetria, Försterov rezonančný 

prenos energie (FRET) 

Kremičité alebo polystyrenové 

dopované farbou 

Fluorimetria, fosforimetria  

Lantanoidové dopované chelátom Försterov rezonančný prenos energie (FRET), 

fluorimetria 

Ruténiové dopované chelátom Elektricky generovaná chemiluminiscencia 

Uhlíkové nanotrubičky Elektrochemický detekčný systém 

Dendriméry Fluorimetria 

 

 

4.4    Mikrofludiné syntézy nanočastíc 

 Po rozmanitých aplikáciách v nanomedicíne nachádzajú MF taktiež veľké uplatnenie 

v oblasti syntéz nanomateriálov. Mikrofluidná syntéza sa prevádza pomocou tubulárnych 
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mikroreaktorov. Mikrofluidné reaktory poskytujú značné výhody ako sú vyššia regulácia 

reakcie, vysoký výkon, zníženie reakčného času, ovládanie veľkosti častíc a bezpečnejšie 

prevádzkové prostredie. Existujú tri základné úlohy mikroreaktorov v syntéze 

nanomateriálov: 

1. Veľkostne, tvarovo a štruktúrne kontrolujú syntézu, 

2. Zefektívňujú syntézu pomocou súvislých procesov prúdenia, 

3. Fungujú ako vysoko výkonné nástroje v procese rozvoja a optimalizácie [44]. 

 Najčastejšie sa syntetizujú kovové nanočastice, kde sú najviac zastúpené nanočastice 

ušľachtilých kovov zlato a striebro. 

 Vznik kovových nanočastíc zahŕňa nukleáciu a následný rast častíc. Aby sa pripravili 

homogénne nanočastice, musia všetky nukleačné procesy prebehnúť v krátkom časovom 

úseku. Na prípravu sa využívajú mikrofluidné reaktory (viz. obr. 1 ) so súvislým 

prúdením, ktoré poskytujú lepšiu kontrolu parametrov reakčnej kinetiky a účinný prenos 

tepla a hmoty. Najväčšou výhodou mikroreaktorov je schopnosť kontrolovať teplotu 

reakcie [45]. 

 

Obr. 19: Sklenený mikroreaktor so súvislým prúdením [45]. 

 L.-H. Hung a A. P. Lee prezentovali papierovú syntézu nanočastíc v mikrofluidných 

systémoch, ktorá bola vykonávaná buď kontinuálnym laminárnym prúdením alebo vo 

viacfázových kvapôčkových reaktoroch. Mikrofluidné čipy boli použité na syntézu 

polovodičových, kovových a koloidných nanočastíc [25].  

 Zlato je jedným z najčastejších prvkov, ktoré sú používané na syntézu nanočastíc. 

Wagner a spol. ako prví publikovali článok o syntéze nanočastíc zlata v mikroreaktore. 

Použitý bol mikrofluidný čip vyrobený zo skla Pyrex metódou mokrého leptania (viz. obr. 

20) [46]. 
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Obr. 20: Mikrofluidné zariadenie na syntézu zlatých nanočastic [46]. 

 Sung-Yi Yang a spol. vyvinuli nový mikrofluidný reakčný systém na syntézu 

nanočastíc zlata, ktorý sa skladá z troch komponentov- mikropumpy, mikroventilu 

a mikromixéra. Tekutiny sú automaticky dopravované, zmiešané a reagujú s využitím 

pneumaticky poháňaných častí. Zlaté nanočastice s rôznou veľkosťou (19, 28, 37 a 58 nm) 

môžu byť automaticky syntetizované o 83% kratší čas (13 min) ako u tradičných 2 

hodinových metód [47].  

 Syntézou zlatých nanočastíc sa zaoberali Gomez- de Pedro a spol., ktorí popísali 

automatizované nízkoteplotné mikrofluidné zariadenie na báze keramiky (low-temperature 

co-fired ceramics technology – LTCC,viz. obr. 21) na jednofázovú syntézu stabilizovaných 

monodisperzných nanočastíc zlata so strednou veľkosťou distribúcie 3,8 nm. 

 

Obr. 21: Konštrukcia mikrofluidného LTCC zariadenia pre syntézu zlatých nanočastíc s 

trojrozmerným točitým mikromixérom pre zmesi činidiel [48]. 

 Ďalšia skupina Y.  Song a spol. sa tiež venovali syntéze kovových nanočastíc, tentokrát 

kobaltu. Nanočastice kobaltu sa nachádzali v troch rôznych kryštálových štruktúrach 

v závislosti od zmeny reakčných časov a prietoku tekutiny. Nanočastice boli  syntetizované 

v polymérnych mikrofluidných reaktoroch [49]. Polymerizačný reaktor (viz. obr. 22) 

využili K. Iida a spol. na aniónovú polymerizáciu styrénu v cyklohexáne. Dizajn reaktora 

umožňuje prípravu častíc menších ako 75 µm.  

http://pubs.acs.org/author/Song%2C+Yujun
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AKazunori%20Iida
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Obr.  22: Hliníkovo -polyimidové mikrofluidné zariadenie [50]. 

A. P. Lee a spol. popísali nový mikrofluidný systém, ktorý je schopný rýchlo 

detekovať DNA a jej mutácie v mikrofluidných kvapôčkách. Táto technika demonštruje 

schopnosť detekovať prítomnosť cieľovej nukleovej kyseliny a rozlišovať mnohopočetné 

vzorky DNA v mikrokvapôčkach v priebehu niekoľkých sekúnd [51]. 

 S využitým kvapôčok Jung a spol. predviedli biogénnu syntézu FeMn magnetických 

nanočastic s využitým baktérie Escherichia coli. Cieľom bolo zlepšiť homogenitu častíc 

pomocou presného naladenia podmienok mikroprostredia kvapiek, vrátane počtu buniek, 

koncentrácie kovových iónov a teploty. Navrhnuté bolo aj kvapôčkové mikrofluidné 

zariadenie (viz. obr. 23). 

 

Obr. 23: Schéma konštrukcie kvapôčkového mikrofluidného zariadenia pre syntézu 

biogénnych magnetických nanočastic FeMn [52]. 

 

4.4.1 Mikrofluidná biosyntéza nanočastíc  

 Termínom biosyntéza je označovaná príprava nanočastíc na báze kovov pôsobením 

biomolekúl živých organizmov. Biosyntézy nanočastíc patria medzi chemické metódy 

prípravy s účasťou biokatalyzátorov, čo sú biomolekuly syntetizované živým organizmom.  

Ako biokatalyzátori vystupujú enzýmy, proteíny alebo ďalšie molekuly z rôznymi 

funkčnými skupinami ( hydroxylovými, aminovými a pod.) [53].  
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 V poslednom desaťročí biosyntéza nanočastíc získala veľkú pozornosť vzhľadom na 

rastúce používanie zelenej chémie v syntéze materiálov. Pre syntézu nanočastíc kovov 

môžu byť využité živé, mŕtve mikroorganizmy aj odpadné biomasy. Stabilita vzniknutých 

nanočastíc môže byť dosiahnutá za miernejších podmienok, bez využitia náročného 

vybavenia, toxických chemikálií a prídavných stabilizačných činidiel [44].  

 Pri syntéze strieborných nanočastíc pomocou mikrofluidnej biosyntézy Liu a spol. 

používajú dusičnan strieborný v zmesi s hydroxidom sodným. Ako biomasu využívali 

vetvičku večne zeleného ihličnanu Cacumen platycladi [44]. Identicky potom rovnaký tým 

využíval C. platycladi ako biomasu pri syntéze bimetalických nanočastíc Au-Ag. Ako 

činidlá vystupujú opäť dusičnan strieborný s hydroxidom sodným, na úpravu pH, a 

kyselina chlorozlatitá [54]. V oboch prípadoch sa vetvička rozdrví na prášok a disperguje 

v deionizovanej vode. Zmes je miešaná v miešačke po dobu 12 hodín pri 150 otáčkach za 

minútu pri teplote 303K. Odfiltrovaný výluh sa zmixuje s činidlami AgNO3 a NaOH, pri 

bimetalických nanočasticiach Au- Ag je pridané činidlo kyselina chlorozlatitá [44, 54].  

 Takto vzniknuté roztoky prekurzorov sa injektujú pomocou vstrekovača do reaktorov. 

Reaktory sú zahriate v glycerolovom kúpeli a produkty reakcií sa pozbierajú pri výstupe 

z reaktora do fliaš, ktoré boli ponorené do ľadovej vody pre ukončenie reakcie (viz. obr. 

24) [44, 54].  

 

Obr. 24: Schéma experimentálneho nastavenia pre mikrofluidnú biosyntézu strieborných 

nanočastíc [44].  

 V ďalšom texte budú vzhľadom k vyššie citovanému spôsobu prípravy kovových 

nanočastíc diskutované niektoré vstupné fyzikálne parametre či parametre zariadení, ktoré 

majú vplyv na konečné vlastnosti nanočastic. Niektoré diskutované aspekty môžu nabývať 

obecnú platnosť v procesoch syntéz nanomateriálov v takto principiálne jednoduchých MF 

zariadeniach.  

4.4.2 Vplyv objemového prietoku  
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 Objemový prietok má významný vplyv na veľkosť distribúcie kovových nanočastíc. 

Priemerná veľkosť strieborných nanočastíc bola meraná pri objemovom prietoku 200, 300, 

400, 500 a 600 µl. min
-1
. Pri objemovom prietoku od 200 do 400 µl. min

-1 
priemerná 

veľkosť častíc rastie z 3,5 nm na 7,2 nm. Keďže krátka doba zotrvania v relatívne veľkom 

objemovom prietoku nemôže poskytnúť dostatočný čas na nukleáciu a rast častíc, tak pri 

500-600 µl. min
-1

 postupne veľkosť častíc klesá 7,2 nm  na 3,0 nm [44].  

 Pri bimetalických nanočasticiach Au-Ag, kde sú reakčné roztoky HAuCl4 a AgNO3 

zmiešané, bude kyselina chlorozlatitá redukovaná ľahšie, pretože má nižší redukčný 

potenciál. Preto bude rýchlosť reakcie HAuCl4 oveľa rýchlejšia ako AgNO3, čo spôsobí 

menší mólový pomer Ag v bimetalických nanočasticiach. Ak sa prietok spomalí, AgNO3 

začne reagovať skôr, než väčšina s HAuCl4 úplne zreagovala, zvýši sa mólový pomer Ag. 

Objemový prietok má vplyv na mólové pomery dvoch prvkov. Ako už bolo zmienené 

objemový prietok ovplyvňuje aj veľkosť distribúcie častíc. S poklesom rýchlosti prúdenia 

sa priemerná veľkosť častíc mierne zvýši zo 3,5 nm pri prietoku 300 µl/min na 4,2 nm pri 

100 µl/min [54].  

4.4. 3 Vplyv koncentrácie extraktu  

 Koncentrácia výluhu má významný vplyv na distribúciu veľkosti nanočastíc. 

V prípade fytosyntézy prebieha heterogénna nukleácia ľahšie pri syntéze s rastlinným 

extraktom, pretože biomasa poskytuje pevné rozhranie. Koncentrácia extraktu ovplyvňuje 

medzifázové rozhranie, čo určuje koncentráciu, veľkosť a tvar nanočastíc. S rastúcou 

koncentráciou extraktu sa distribúcia veľkosti častíc rozširuje, a zvyšuje sa veľkosť 

nanočastíc [44].  

 Keďže HAuCl4 má nižší redukčný potenciál, zníži sa prednostne, ak redukčná činidlá 

nestačia. Ak je koncentrácia extraktu nízka, AgNO3 nemôže byť redukované, čo má za 

následok zvýšené percentuálne zastúpenie Au v Au-Ag bimetalických nanočasticiach. 

Koncentrácia extraktu má vplyv na mólové pomery dvoch prvkov. So zvýšením 

koncentrácie extraktu sa zvyšuje veľkosť častíc, a však nárast je len veľmi malý. Zvýšením 

koncentrácie z 2 g/l na 10 g/l sa zväčšili častice z 3,3 nm na 3,5 nm [54]. 

4.4.4 Vplyv povrchu steny trubice 

 Povrch steny trubice má významný vplyv na distribúciu veľkosti častíc v mikrofluidnej 

syntéze nanočastíc, pretože rôzne materiály majú rôzne vlastnosti rozhrania pri kontakte s 

rozpúšťadlami v reakciách. Materiály s drsnejším povrchom sú schopné vytvárať silnejšie 

medzifázové účinky, čo vedie k väčšej priemernej veľkosti a širšej veľkosti distribúcie 
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nanočastíc. Drsný povrch môže zvýšiť rýchlostný gradient vzhľadom k veľkému treniu 

medzi reakčnými činidlami, a tým dochádza k rozšíreniu veľkosti distribúcie častíc.  

 Nanočastice vyrobené v reaktore s trubicou z ETFE (ethylen-tetrafluoroethylen) majú 

väčšiu priemernú veľkosť 4,7 nm so širšou distribúciu 1,  nm ako tie, ktoré boli vyrobené 

v reaktore s trubicou z PTFE (polytetrafluoroethylene) s veľkosťou 4,2 nm a distribúciou 

0,9 nm [44]. 

4.4.5 Vplyv priemeru trubice 

 Vnútorný priemer trubice je dôležitým faktorom v mikrofluidných procesoch, pretože 

mikroreaktory s rôznym priemerom trubice majú rôzne pomery povrchu k objemu, ktoré 

môžu rôzne vplývať na tvorbu častíc. Trubice s vyšším pomerom povrchu k objemu majú 

lepšiu rýchlosť prenosu tepla. Rýchly prenos hmoty a tepla vedie k dobrej účinnosti 

mixovania, ktorá prispieva k užšej veľkostnej distribúcií. Väčší pomer povrchu k objemu 

má za následok silnejšie medzifázové účinky medzi stenou a činidlami, distribúcia častíc je 

širšia. Nanočastice vyrobené v trubici s menším priemerom 0,5 mm majú väčšiu priemernú 

veľkosť 7,0 nm ako častice vyrobené v trubici s priemerom 0,8 mm o veľkosti 4,7 nm [44]. 

4.4.6 Vplyv medzifázového efektu 

 Pri nukleácií nanočastice potrebujú prekonať medzifázovú energiu na vytvorenie 

nového rozhrania medzi jadrami v pevnej fáze a starou fázou tvorenou roztokmi. 

Nukleácia prebieha jednoduchšie na povrchu pevných látok, pretože majú nižšiu 

medzifázovú energetickú bariéru. Pri mikrofluidnej biosyntéze oveľa ľahšie dochádza 

k nukleácií nanočastíc na povrchu trubice, než v roztoku, čo vedie aj k väčšej rýchlosti 

nukleácie na povrchu trubice. Keď nanočastice na povrchu steny trubice dorastú do určitej 

veľkosti, odpadnú s povrchu a tým nechajú k dispozícií miesto pre nový nukleačný proces. 

Veľkosť nanočastíc padajúcich s povrchu trubice je väčšia ako tých v roztoku, čo vedie 

k širšej distribúcií častíc.  

 Z tohto dôvodu medzifázový efekt zvyšuje priemernú veľkosť častíc a rozširuje 

veľkosť distribúcie (vyplývajúce z rozdielu rýchlosti nukleácie medzi roztokom a stenou 

trubice) konečného produktu [44]. 
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5. Experimentálna časť  

 

 Cieľom praktickej časti práce bolo previesť jednoduchý experiment biosyntézy 

nanočastíc zlata a oxidu zirkoničitého s bylinou Equisetum arvense a charakterizovať 

vzniknuté nanočastice dostupnými analytickými metódami.  

 Biosyntéza bola realizovaná prostredníctvom byliny E. arvense, triviálne tiež 

nazývanej praslička roľná čeľaď Equisetaceae. Použitie prasličky roľnej pre fytosyntézu 

nanočastic nebolo zatiaľ publikované a nesie niekoľko výhod: biomasa je ľahko dostupná, 

bezpečná pre manipuláciu, obsahuje širokú škálu metabolitov (fytochemikálií), ktoré môžu 

pomôcť redukcii nanočastic z roztoku prekurzoru. Praslička obsahuje sekundárne 

metabolity, ako sú flavonoidy (quercetin, kamferolem, luteolín a apigenin) a triterpenoidy 

(kyselina oleanolová, kyselina betulinová). Praslička má veľmi vysoký obsah pevného 

silikátového polyméru formovaného z kyseliny kremičitej (SiO2.nH2O), ktorý inkrustuje 

bunečnú stenu a tvorí tzv. fytolity [55].  

 Pre biosyntézu nanočástic je praslička výhodná, pretože ju môžeme využiť ako: 1) 

prostý výluh alebo extrakt, 2) celú rastlinnú časť upravenú napr. drvením, pomletím. 

V druhom prípade sa predpokladá získanie práškovej vzorky po reakcii s prekurzorom 

kovu, ktorého nanočastice chceme pripraviť, bioredukcií, vysušení a prípadne kalcinácií. 

Získa sa tak bionanokompozit, kedy sú vyredukované nanočastice stabilizované a ukotvené 

na SiO2 matricu pôvodne z fytolitov.  

 Pre účel tejto bakalárskej práce bude využitý prvý spôsob bioredukcie zlata a oxidu 

zirkoničitého s prostým výluhom z prasličky roľnej. Nanočastice budú tak syntetizované 

v koloidnom roztoku.      

5.1   Materiály a metodika 

 

5.1.1 Biosyntéza zlata a oxidu zirkoničitého   

 Praslička roľná bola nazbieraná v lokalite Hlohovec, Slovenská republika. Na účel 

biosynézy bola praslička usušená a nadrvená. Na syntézu boli použité prekurzory HAuCl4 

(pre bioredukciu nanočastic Au) a  K2ZrFe6 (pre bioredukciu nanočastic ZrO2) 

o koncentrácií 1 mmol.l
-1

.   

 Postup syntézy bol nasledujúci: nadrvená a usušená praslička o hmotnosti 2 g sa 

pridala do 100 ml destilovanej vody. Roztok sa nechal 2-3 minúty lúhovať. Následne bol 

roztok filtrovaný najprv cez sitko a potom cez Büchnerov lievik. Zfiltrovaný čistý výluh 

z prasličky sa rozdelil na 2 časti s objemom 10 ml. Do každej časti sa pridal roztok 
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prekurzoru kovu o koncentrácií 1 mmol.l
-1

 v pomere s výluhom 1:1. Roztoky sa nechali 

stáť dostatočne dlho za normálnych laboratórnych podmienok (mierne osvetlenie, 23   C), 

aby redukcia prebehla kvantitatívne.  

5.1.2 UV-VIS  

 Pre meranie spektier absorbancie nanočastic vo výluhoch bol použitý prístroj UV/VIS 

spektrometer LAMBDA 11 s kyvetami na pracovisku Centra Nanotechnológií VŠB-TUO. 

5.1.3 Zeta potenciál 

 

 Zeta potenciál je čistý povrchový náboj nanočastíc, ktoré sú vo vnútri roztoku. Zeta 

potenciál bol meraný na analyzátore Horiba LA950, na pracovisku Centra Nanotechnológií 

VŠB-TUO. 

5.1.4 Transmisná elektrónová mikroskopia  

 Vzniknuté nanočastice zlata a ZrO2 boli následne charakterizované transmisným 

elektrónovým mikroskopom JEOL 1200 EX s urýchľovacím napätím 120 kV, na 

pracovisku Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave. 

5.2  Výsledky a diskusia 

 Bol prevedený experiment využívajúci usušenú a nadrvenú prasličku roľnú (Equisetum 

arvense) na biosyntézu nanočastíc zlata a oxidu zirkoničitého. Pripravovali sa nanočastice 

týchto kovov pre využitie ich nanoštruktúr v katalýze. Čím je menšia veľkosť nanočastíc, 

tým je väčší reakčný povrch a tým lepšie sú nanomateriály pre aplikácie v katalýze. 

Výhodou využitia usušených rastlín je, že môžu byť uskladnené pri izbovej teplote pokiaľ 

ich nepotrebujeme. Ďalšími výhodami využitia rastlinných extraktov na biosyntézu je ich 

ľahká dostupnosť v potrebnom množstve, jednoduchosť prevedenia za nenáročných 

laboratórnych podmienok a v niektorých prípadoch aj značná rýchlosť bioredukcie (v ráde 

niekoľko minút napr. u syntézy Au).  

 Už po niekoľko desiatok minút dochádza k farebnej zmene, čo indikuje vznik zlatých 

nanočastic. Časť nanočastíc sa vyredukuje tiež na biomase, ktorá po odumretí klesne na 

dno skúmavky. Na obr. 25 môžeme vidieť čistý extrakt prasličky, a zároveň pozorovať 

farebné zmeny, ktoré nastali po pridaní roztokov prekurzorov. U biosyntézy zlata nastala 

jasná zmena zafarbenia oranžovohnedého čistého extraktu na tmavofialový, čo indikuje 
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prítomnosť nanozlata. U biosyntézy ZrO2 nie je farebná zmena až tak viditeľná, dochádza 

k zosvetleniu roztoku v dôsledku pridania prekurzoru a nariedenia výluhu. 

 

Obr.  25: Čistý extrakt prasličky (vpravo) a vizuálne zmeny bioredukovaných roztokov Au 

(vľavo) a ZrO2 (uprostred).   

 Na grafe č. 1 vidíme absorpčné spektrum nanočastic zlata. U nanočastic zlata dochádza 

k absorpcií elektromagnetického žiarenia, pričom najvyšší pík vykazuje absorbanciu pri 

544 nm. V závislosti od veľkosti priemeru nanočastic sa menia absorpčné maximá. 

Hodnota 544 nm odpovedá približne veľkosti častíc 63 nm [56]. 

Graf č. 1: UV/VIS absorpčné spektrá biosyntetizovaných nanočastic zlata a ako kontrola 

čistý výluh s prasličky.  

 

  

Pri meraní absorbancie ZrO2 prístroj nebol schopný detekovať mez absorbancie. 

Hodnota maxima píku sa nachádzala v dolnej hranici detekcie spektra UV-VIS. Majedi A. 

a spol. syntetizovali ZrO2 nanočastice, pričom najostrejší pík v UV-VIS spektre vykazoval 

hodnotu 213 nm, čo je mimo meze detekcie prístroja [57].  
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 Na obr. 26a môžeme vidieť graf zeta potenciálu biosyntetizovaných nanočastic zlata, 

povrchový náboj vykazuje hodnotu –13,5 mV. Na obr. 26b môžeme vidieť graf zeta 

potenciálu biosyntetizovaných nanočastic ZrO2. Povrchový náboj hodnotený pomocou zeta 

potenciálu má hodnotu -10,5 mV. Potvrdzuje to tvorbu záporných nábojov na povrchu 

nanočastíc zlata, ktorý chráni nanočastice pred agregáciou a zrážaním [56]. Z nameraných 

hodnôt z-potenciálu plynie, že nanočastice ZrO2 a Au neaglomerujú.  

 

Obr. 26: Zeta potenciál biosyntetizovaných nanočastic a) Au b) ZrO2. 

 Transmisná elektrónová mikroskopia preukázala prítomnosť Au a ZrO2 nanočastic 

v koloidnom roztoku. Na obr. 27 vidíme roztrúsené nanočastice Au o veľkosti cca 20-60 

nm. Nanočastice majú sférický tvar, sú veľkostne rôznorodé a neaglomerujú.  V pravom 

hornom rohu (viz. obr. 27, 28b) vidíme SAED (Selected Area Electron Difraction), ktorým 

bola potvrdená kryštalická štruktúra nanočastic Au a ZrO2. 

 

Obr. 27: TEM snímky biosyntetizovaných nanočastíc Au. 
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 Na obr. 28a vidíme roztrúsené nanočastice ZrO2 o veľkosti cca od 10-50 nm. Častice 

majú sférický tvar s hladkým povrchom a nemajú tendenciu zhlukovať sa. Na obr. 28b je 

detail na nanočastice v tmavom poli. 

 

Obr. 28: TEM snímky biosyntetizovaných nanočastíc ZrO2. 

5.3  Navrhnutie pilotného experimentu mikrofluidnej biosyntézy nanočastic  

 Pre experimentálne testy mikrofluidnej biosyntézy by v nadväzujúcej práci bolo 

využité jednoduché pasívne mikrofluidné zariadenie s dvoma vstupmi a jedným výstupom. 

Predpokladá sa i možnosť chladenia vzhľadom k tomu, že s klesajúcou teplotou sa 

zmenšuje veľkosť nanočastic. Na vstupoch sa budú meniť parametre ako sú: koncentrácia 

prekurzoru a výluhu, typ výluhu, pH; ďalej môžeme meniť tiež objemový prietok a 

sledovať vplyv zmienených parametrov na výsledný tvar a veľkosť nanočastic. Pre 

prípravu bimetalických nanočastic by bolo vhodné ešte pripojenie voliteľné tretieho vstupu 

na privedenie druhého prekurzoru. Nie je nutné, aby zariadenie bolo sterilné.  

Na mixovanie tekutín sa javí ako výhodnejšie použiť „T-type junction“, častice sú 

menšie a majú užšiu distribúciu, ako pri Y-type. Z literárnej rešerše takisto vyplynulo, že 

trubica s PTFE so širším priemerom asi 0,8 mm produkuje menšie nanočastice než 

z priemerom 0,5 mm. 
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6. Záver 

 

 V teoretickej časti práce bola prevedená rešerš dostupnej literatúry. Popísané boli tri 

typy mikrofluidík, a to kvapôčková, papierová a digitálna mikrofluidika. Ďalej sú popísané 

najrozšírenejšie mikrofluidné zariadenia, Lab-on-a-chip, µTAS, mikrofluidné reaktory, 

aktívne a pasívne zariadenia. Práca sa zameriava na využitie mikrofluidných zariadení 

v nanotechnológiách, najmä v syntézach nanočastíc. Podrobne je spracovaná mikrofluidná 

biosyntéza kovových nanočastic.  

 Experimentálna časť bola zameraná na biosyntézu zlatých a ZrO2 nanočastic, ktorá 

bola prevádzaná prostredníctvom biomasy Equisetum arvense. Vzniknuté nanočastice boli 

charakterizované UV-VIS spektrofotometriou, transmisnou elektrónovou mikroskopiou 

a bol zmeraný Zeta potenciál. 

UV-VIS boli namerané absorpčné spektrum nanočastic zlata a reflektančné spektrum 

nanočasit ZrO2. U nanočastic zlata dochádza k absorpcií elektromagnetického žiarenia, 

pričom najvyšší pík vykazuje absorbanciu pri 544 nm. Pri meraní absorbancie ZrO2 prístroj 

nebol schopný detekovať mez absorbancie, keďže hodnota maxima píku sa nachádzala v 

dolnej hranici detekcie spektra UV-VIS v 213 nm. 

 Zeta potenciál potvrdzuje tvorbu záporných nábojov na povrchu nanočastíc zlata 

a oxidu zirkoničitého, ktorý chráni nanočastice pred agregáciou a zrážaním. Zeta potenciál 

ZrO2 má hodnotu -10,5 mV a Au vykazuje hodnotu –13,5 mV. Z nameraných hodnôt z-

potenciálu plynie, že nanočastice ZrO2 a Au neaglomerujú.  

 Vznik zlatých nanočastíc sa potvrdil vizuálnou zmenou zafarbenia roztok 

z oranžovohnedej na tmavofialovú. U ZrO2 nebola farebná zmena viditeľná. Výhodou 

využitia rastlinných extraktov na biosyntézu je rýchla reakcia, relatívne jednoduchá na 

prevedenie, ktorá prebieha za laboratórnych podmienok.  

 S transmisnej elektrónovej mikroskopie vyplynulo, že nanočastice Au majú veľkosť 

cca 20-60 nm, sférický tvar a sú veľkostne rôznorodé. Nanočastice ZrO2 o veľkosti cca 10-

50 nm majú sférický tvar s hladkým povrchom, sú homogénne a nemajú tendenciu 

zhlukovať sa. 

Na záver bol navrhnutý pilotný experiment mikrofluidnej biosyntézy nanočastic za 

účelom optimalizácie postupu biosyntézy a sledovania vplyvu parametrov procesu na 

veľkosť nanočastic, ktorý bude realizovaný v rámci nadväzujúcej diplomovej práce. 
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