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Cíle disertační práce jsou: 

 provést rešerši dostupné literatury a zpracovat souhrn dostupných 

publikací zabývajících se biosyntézou nanočástic kovů a jejich 

využitím v aplikacích 

 vytvořit metodu přípravy nanočástic ušlechtilých kovů pomocí 

vybraných druhů řas 

 připravit a charakterizovat funkční bionanokompozit na bázi 

silikátové schránky rozsivek obsahující nanočástice ušlechtilých 

kovů 

 prozkoumat a provést možné úpravy a modifikace materiálu pro 

konkrétní aplikace 

 potvrdit experimentálně funkčnost a účinnost materiálu ve 

vybraných aplikacích 
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1.  Úvod 

1.1.  Biosyntéza nanočástic 

Schopnost mnoha organismů vytvářet anorganické sloučeniny 

z různých výchozích látek je již známá několik desetiletí.1 Mnoho 

biotechnologických aplikací a technologií úpravy odpadů, jako jsou 

například remediace těžkých kovů z půd a odpadních vod, již 

mikroorganismy2,3 či vyšší rostliny využívá.4 

Taktéž různé interakce mikroorgasmů s kovy jsou vědci využívány 

v oborech jako biotechnologie, nanotechnologie, materiálové 

inženýrství, či ochrana životního prostředí. Nedávno objevená 

schoplnost organismů syntetizovat nanočástice kovů a dříve dobře 

prozkoumaná biosorpce kovů tak spolu v mnoha ohledech souvisí. 

Studium procesů probíhajích ve virech, mikrobech, rostlinách a dalších 

živých organismech inspirovalo vědce k vyvinutí této nové metody a 

jejímu využití k přípravě nano- a mikro-strukturovaných anorganických 

materiálů.5-14 

 Biosyntézu nanočástic kovů můžeme vzhledem k její povaze řadit 

mezi tzv. „bottom up“ (vznik nanočástic z jednotlivých atomů a 

molekul) metody přípravy nanomateriálů. Zároveň se jedná o zvláštní 

případ chemické přípravy nanočástic – probíhá chemickou cestou uvnitř 

živého organismu působením jeho enzymů či ostatních molekul. Každá 

buňka obsahuje tisíce rozličných molekul (proteiny, polysacharidy, 

nukleové kyseliny, tuky apod.), které obsahují volné funkční skupiny 

jako jsou například hydroxyly nebo aminy. Tyto skupiny mohou díky 
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svému redukčnímu potenciálu participovat na redukci iontů kovu na 

jeho elemnetární formu. Zároveň je nutné vzít v úvahu i možnou aktivní 

účast některých enzymů v průběhu redukčního procesu.8  

Vzhledem k velké složitosti využívaného systému (buňěk, extraktu) je 

tedy určení přesného mechanismu biosyntézy nanočástic relativně 

složité. Navíc dochází i ke smísení produktu – biosyntetizovaných 

nanočástic – s dalšími rozmanitými komponenty buňky a produkty 

jejího metabolismu. Tato směs molekul je charakteristická pro každý 

organismus a interakcí s nanočásticemi může velice významně ovlivnit 

jejich vlastnosti, jako je velikost, toxicita, náboj, biokompatibilita apod. 

Navíc se tato směs extracelulárních polymerních substancí významně 

podílí na obalení nanočástic a jejich stabilizaci – obal chrání nanočástici 

před agregací s jinými okolními nanočásticemi a zamezuje i dalšímu 

růstu nanočástic.15-17 

Z předchozího textu vyplývá i fakt, že je často velice obtížné 

nanočástice ze směsi izolovat. Existují však i případy, kdy izolace není 

nutná a naopak je možné produkt použít navázaný na buněčnou hmotu. 

Jedná se zejména o aplikace bez větších nároků na čistotu zúčastněných 

činidel, jako je například katalýza, průmyslové čištění apod.
18-24

  

Pro tyto aplikace se velice hodí nanočástice ušlechtilých kovů, které 

jsou již používány jako katalyzátory v řadě chemických reakcí a 

průmyslových aplikací. Díky obrovskému povrchu vzhledem k jejich 

objemu (a tím velkému množství atomů sousedících přímo s povrchem 

částic), jsou nanokatalyzátory mnohem účinnější, než doposud 

používané katalyzátory. Znamená to jak vyšší účinnost procesu a vyšší 
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výtěžek, tak nižší potřebné množství katalyzátoru a z toho vyplývající 

nižší cenu. 

Významnou vlastností stříbrných nanočástic je jejich vysoká 

antimikrobiální účinnost (i ve srovnání se stříbrnými ionty). V této 

souvislosti se tedy nabízí i využití biosyntetizovaných nanočástic pro 

dezinfekční účely.   

1.2.  Rozsivky 

Rozsivky jsou jednobuněčné fotosyntetizující organismy žíjící 

samostatně či v koloniích. Taxonomicky jsou zařazovány do říše 

Chromista a třídy Bacillariophyceae. Jejich hnědé zbarvení je 

způsobeno přítomností barviva fukoxantin, který díky svému množství 

zakrývá rozněž přítomná barviva chlorofyl a a c. Buňka rozsivek je 

uložená uvnitř silikátové schránky zvané frustula, která připomíná 

dvojdílnou krabičku. Rozsivky se vyskytují téměř všude na Zemi a tvoří 

jednu z nejvíce rozšířených skupin řas. Můžeme je najít v mořích, 

brakických vodách, všech typech sladkých vod, na smáčených skalních 

stěnách i v půdě.25 

Rozsivky tvoří často významnou součást fytoplanktonu, epifytonu 

(společenstvo organismů žijících přisedle na rostlinách) i bentosu a jsou 

pravděpodobně nejvíce rozšířenou skupinou vodních eukaryotních 

organismů. Mají velice důležitou úlohu při fixaci oxidu uhličitého 

(zhruba 40% oxidu uhličitého fixovaného všemi vodními autotrofními 

organismy).26 Vzhledem k jejich všudypřítomnosti a specifickým 
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požadavkům pro životní prostředí (pH, vodivost apod.) bývají rozsivky 

hojně využívány jako citlivé bioindikátory při sledování kvality vod.27 

1.3.  Biosyntéza nanokompozitů využívajících rozsivky 

V porovnání s ostatními běžně používanými metodami přípravy 

nanočástic (zejména fyzikálními) představuje biosyntéza nanočástic 

kovů relativně levnou, jednoduchou a univerzální metodu. Ve své 

disertační práci se zabývám využitím rozsivek k biosyntéze nanočástic 

zlata a stříbra. Jedinečnost tohoto postupu spočívá zejména ve využití 

silikátové schránky rozsivek k imobilizaci nanočástic. Výsledný produkt 

(bionanokompozit) má formu suspenze či prášku a mnoho z toho 

plynoucích výhod ve srovnání s obvykle získávanými koloidními 

roztoky.  
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2.  Stručný souhrn výsledků disertační práce a použitých metod 

 

 provést rešerši dostupné literatury a zpracovat souhrn dostupných 

publikací zabývajících se biosyntézou nanočástic kovů a jejich 

využitím v aplikacích 

Souhrn veškeré literatury zahrnující publikace do začátku roku 2012 je 

uveden v disertační práci a zároveň byl jako jedna z kapitol publikován 

v odborné knize vydané u uznávaného vydavatelství Springer. Tato 

publikace obsahuje přehled dosavadních aplikací, ke kterým byly 

použity biosyntetizované nanočástice. Tyto aplikace jsou seřazeny do 

širokého spektra sekcí jako Katalýza, Senzory, Medicínské aplikace 

apod.  

 vytvořit metodu přípravy nanočástic ušlechtilých kovů pomocí 

vybraných druhů řas 

Byly provedeny úspěšné experimenty využívající rozsivek 

k biosyntéze nanočástic zlata a stříbra z vodného roztoku chloridu 

zlatitého, resp. dusičnanu sodného. Interakce živých buněk rozsivek 

s roztokem solí vyústila k formaci nanočástic na povrchu silikátové 

frustuly.  

Uvedená metoda přípravy nanočástic redukcí zlatité, resp. stříbrné soli 

na nanočástice příslušných elementárních kovů se ukazuje jako efektivní 

a levná technika pro přípravu bionanokompozitů. Její provedení je navíc 

relativně jednoduché, probíhá za pokojové teploty, fyziologického pH a 
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využívá organismy, které jsou velice rozšířené a téměř kdekoli a kdekoli 

dostupné. V případě potřeby jsou rozsivky relativně snadno 

kultivovatelné i ve větším množství. Zároveň je tato metoda šetrná 

k životnímu prostředí, jelikož nevyužívá větší množství toxických 

činidel.  

 připravit a charakterizovat funkční bionanokompozit na bázi 

silikátové schránky rozsivek obsahující nanočástice ušlechtilých 

kovů 

Experimenty biosyntézy vedly k vytvoření plně funkčního 

bionanokompozitu. Redukce, stabilizace i imobilizace kovových 

nanočástic je provedena v jednom rychlém kroku. Pokud jsem si vědom, 

jedná se o první podobnou metodu přípravy bionanokompozitu 

s frustulami rozsivek. Výsledný materiál je možné skladovat a využívat 

ve formě suspenze (vodné nebo v metanolu), případně po vysušení jako 

prášek. Nanočástice jsou velice stabilní, zejména díky imobilizaci na 

silikátové matrici a pravděpodobně i kvůli obalu vylučovaných 

buněčných metabolitů.  
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Obrázek 1. TEM fotografie vzorků DG_Au (a, b), DG_Au_FF (c, d) a DG_FF 

(e, f). Detail nanočástic zlata asociovaných s frustulou rozsivek, charakteristický 

difraktogram SAED korespondující s kubickým zlatem (a). větší cast frustuly s 

asociovanými nanočásticemi zlata (b). Šedý závoj ferrofluidu okolo nanočástic 

zlata (tmavší tečky) na povrchu frustuly (c) a v detailu (d). Nanočástice 

ferrofluidu na povrchu frustuly ve světlém (e) and tmavém (f) poli. 

 Chemické složení bionanokompozitů, velikosti a tvar nanočástic včetně 

jejich interakcí se silikátovou matricí frustul byly určeny pomocí 

technik elektronové mikroskopie (Obr. 1, Obr. 2), RTG difrakce 

(Obr. 3) a techniky ICP-AES.   



11 

 

 

 

Obrázek 2. Snímky rastrovacího elektronového mikroskopu vzorků DG_Au 

(a), DG_Au_FF (b,d) a DG_FF (c). Zlaté nanočástice jsou většinou 

asociovány s povrchem rozsivky, jsou však často zřejmé i uvnitře pórů (a). 

Frustula zahalená to „závoje“ nanočástic ferrofluidu (b, c). Detail nanočástic 

zlata společně s nanočásticemi ferrofluidu na povrchu frustuly (d).   
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Obrázek 3. RTG difraktogram bionanokompozitu obsahujícímho 

nanočástice zlata (Au) a ferrofluid. Na grafu níže jsou uvedeny teoretické  

polohy difrakčních peaků pro kubické zlato (červeně), maghemit (zeleně – 

Mgm) a magnetit (modře – Mgt). 
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Obrázek 5. Křivky magnetické saturace magneticky modifikovaného bionano 

kompozitu v externím magnetickém poli (15.000 Oe) 
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Obrázek 41. Ilustrace chování magneticky modifikovaného bionanokompozitu 

ve vnějším magnetickém poli.   
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 prozkoumat a provést možné úpravy a modifikace materiálu pro 

konkrétní aplikace 

Připravené bionanokompozity byly úspěšně magneticky modifikovány 

kyselým ferrofluidem (Obr. 1 a 2) – výsledkem je materiál reagující na 

vložené vnější magnetické pole (Obr. 4). Základní charakteristiky 

magneticky modifikovaného bionanokompozitu byly získány pomocí 

vibračního magnetometru. Ze systému tak můžeme materiál jednoduše 

odstranit pomocí obyčejného magnetu (Obr. 5) a je tak vhodný pro 

aplikace, kde je s činidlem (katalyzátor, desinfekční agens apod.) nutné 

manipulovat.  

Díky celé řadě unikátních vlastností může být bionanokompozit využit 

při různých experimentálních podmínkách. Frustuly rozsivek jsou 

neobyčejně chemicky stabilní a jejich porézní struktura nabízí veliký 

povrch pro upevnění nanočástic. Na rozdíl od organických činidel běžně 

používaných pro imobilizaci nanočástic (jako je například polyvinyl 

alkohol) je důvodné se domnívat, že frustuly budou stabilní i za vyšších 

teplot. Tento fakt je také důležitý zejména pro uvažované použití 

v katalýze, kdy je nutné často teplotu reakce zvyšovat. Materiál je 

možné využívat v suchých i mokrých podmínkách, jako prášek, či 

suspenzi.   

 potvrdit experimentálně funkčnost a účinnost materiálu ve vybraných 

aplikacích 

Nově připravený bionanokompozit byl využit jako katalyzátor. 

Konverze paranitrofenolu v přitomnosti tetrahydroboritanu sodného 
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byla úspěšně provedena s oběma typy nanočástic a zároveň i 

magneticky modifikovanými vzorky (Obr. 6). Tyto předběžné výsledky 

jsou velice slibné pro další aplikace materiálu v katalýze, neboť zejména 
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Obrázek  6. Konverze paranitofenolu v přitomnosti tetrahydroboritanu 

sodného v přítomnosti bionanokompozitů zlata (DG_Au),stříbra (DG_Ag) 

a jejich magneticky modifikovanými vzorky (DG_Au_FF; DG_Ag_FF) 

Podmínky reakce: celkový objem 25 ml; 0.1 mM 4-NP; 100 mM NaBH4, 

0.45 mg katalyzátoru resp. kontrol (DG, DG_FF) 
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využití zlata jako katalyzátoru je velice rozsáhlé. Magneticky 

modifikovaný bionanokompozit může být využíván jako tzv. 

inteligentní materiál a může být po rekolekci magnetem použit 

opakovaně.  

Bionanokompozit na bázi stříbra byl dále využit jako antimikrobiální 

činidlo. Jeho pomocí je možné inhibovat růst bakteriálních kultur, 

konkrétně byly vyzkoušeny čtyři typičtí zástupci gramnegativních i 

grampozitivních bakterálních kmenů. Tyto experimenty byly provedeny 

formou dvou testů – diskového selektivního testu a stanovení minimální 

inhibiční koncentrace (Tab. 1). Výsledky jsou velice slibné pro další 

možné využití materiálu např. v antimikrobiálních filtrech a površích, či 

pro systémy k čištění vody a její dezinfekci. 

Tabulka 1. Stanovení minimální inhibiční koncentrace, bionanokompozit 

obsahující nanočástice stříbra, 37
o
C 

 1 den 2 dny 3 dny 

Bakteriální kult. 10% 3.33% 1.12% 10% 3.33% 1.12% 10% 3.33% 1.12% 

B. anthracis*    

S. aureus  
         

S. agalactiae 
         

E. coli 
         

P. aeruginosa 
      

 
  

* bakteriální spóry 

Zpomalení růstu 
 

Inhibice 
 

Bez efektu 
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