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Název disertační práce: Vliv modifikovaných TiO2 nanotrubiček na interakce na biorozhraní 

 

Aktuálnost tématu disertační práce: 

Práce byla nedávno publikována i v impaktovaných časopisech a téma je tedy aktuální (BÍLEK a 
kolektiv, RSC Advances, 2020, 10/72, 1-10; BÍLEK a kolektiv, PLOS ONE, 2019, 1/1, 1-9). 

Splnění stanovených cílů: 

Cíle byly splněny. 

Postup řešení problému a výsledky disertace: 

Trubičky TiO2 byly připravovány na planárních křemíkových substrátech s nanesenou vrstvou titanu. 
Titanové filmy o tloušťce 500 nm byly naneseny na křemíkové destičky. TiO2 nanotrubičky byly 
připravovány anodickou oxidací. Nanočástice byly na povrch nanotrubic zachyceny po krátké inkubaci 
s jejich disperzí. Vzorky byly charakterizovány měřením kontaktních úhlů, mikroskopií atomových sil,  
skenovací elektronovou mikroskopií, rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií a hmotnostní 
spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. 

Optická mikroskopie byla použita pro sledování adheze buněčných linií MG-63 a NIH/3T3. Antibakteriální 
vlastnosti nanotrubiček zdobených selenovými nanočásticemi byly hodnoceny pomocí testu 
životaschopnosti gramnegativní bakterií E. coli. 

Práce prohlubuje znalosti o interakci TiO2 trubiček a Se a Ag nanočástic s živými buňkami. Nejdříve byly 
studovány nanotrubičky TiO2 dekorované selenovými nanočásticemi s ohledem na jejich antibakteriální 
a cytotoxickou aktivitu. Všechny vzorky zdobené nanočásticemi selenu vykazovaly různý stupeň 
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antibakteriální aktivity. Trend naznačuje, že vyšší počet nanočástic selenu vyvolává zvýšený 
antibakteriální účinek. Vzorky s nejvyšším počtem nanočástic však nebyly kompatibilní s buňkami MG-63 
ani NIH/3T3. Se snižujícím se počtem dekorovaných nanočástic selenu se zvyšovala cytokompatibilita s 
buňkami NIH-3T3. Nicméně i nejnižší počet selenových nanočástic vykazoval protirakovinnou aktivitu 
vůči buňkám MG-63. 

Další část experimentů byla zaměřena na nanotrubičky TiO2 dekorované srovnatelným počtem 
nanočástic stříbra s různými stabilizátory (PVP, BPEI, PEG, kyselina lipoová, citrát), aby bylo možné 
sledovat vliv stabilizátoru na antibakteriální aktivitu povrchu. Připravené povrchy byly testovány na E. coli, 
P. aeruginosa a S. aureus. Nejvýraznější účinek byl pozorován u nanotrubiček TiO2, které byly 
dekorovány nanočásticemi stříbra se stabilizátory kyselinou lipoovou a polyethylenglykolem. TiO2 
nanotrubičky zdobené stříbrnými nanočásticemi s kyselinou lipoovou snížily počet E. coli o přibližně 90 %. 

V poslední části se práce věnovala srovnání selenem a stříbrem modifikovaných TiO2 nanotrubic. Ze 
získaných údajů lze říci, že nanotrubičky TiO2 zdobené nanočásticemi stříbra mohou mít lepší i horší 
vlastnosti než nanočástice selenu, a to v závislosti na použitém stabilizátoru. Například antibakteriální 
účinnost povrchu zdobeného nanočásticemi stříbra s kyselinou lipoovou byla srovnatelná s antibakteriální 
účinností povrchu s pětinásobným počtem nanočástic selenu. Takové výsledky podtrhují význam 
stabilizačního činidla na účinnost dekorovaných nanopovrchů. 

Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru: 

Práce významně přispívá k poznání interakcí mezi nanostrukturovanými povrchy a živými buňkami. 
Rozšiřuje tak hranice poznání a zpřístupňuje nanomateriály pro praktické využití. 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň: 

Práce je uspořádána přehledně a data jsou dobře zpracována. Autor by se však měl vyvarovat překlepům. 
Například na straně 1: „Thanks to the rise of nanotechnologies over the last few years, nanomaterials are 
increasingly becoming more common in in everyday parts of or lives.“ 

Zda dizertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona: 

Ano, disertační práce obsahuje původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. 
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Připomínky a dotazy: 

Pro studium vlastností TiO2 trubiček byly použity buněčné linie MG-63 a NIH/3T3 a bakterie E. coli. Může 
autor vysvětlit, o jaké linie se jedná a proč byly vybrány? Například NIH/3T3 je myší linie a spojitost s 
biomedicínou a implantáty, které jsou zmíněny v abstraktu, není zřejmá. 

Jaký je význam antibakteriálních vlastností TiO2 trubiček pro implantáty? 

Předpokládám, že doba, po kterou se implantáty reálně používají, je několik let. Může autor diskutovat 
stabilitu vlastností TiO2 trubiček v tomto časovém horizontu? Jak může působení živého organismu 
ovlivnit vlastnosti TiO2 trubiček a povrchů s touto modifikací? 

 

Celkové zhodnocení disertační práce: 

Disertační práci Ing. Ondřeje Bílka  doporučuji  k obhajobě pro udělení akademického titulu “doktor“ 
(Ph.D.). 

 

V Brně dne 3. září 2021                                      ………………………………………… 

                                                                       Mgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.  
               

 


