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Wstęp i cel pracy
Celem niniejszej pracy doktorskiej było opracowanie technologii otrzymywania
gramowej ilości bioznaczników luminescencyjnych opartych na nanocząstkach tlenkowych
domieszkowanych ziemiami rzadkimi, metalami przejściowymi lub metalami alkalicznymi
pozwalających na obrazowanie optyczne i magnetyczne komórek nowotworowych oraz
komórek nerwowych. Bioobrazowanie jest obecnie niezbędnym narzędziem w badaniach
podstawowych

i

diagnostyce

klinicznej.

Wykorzystywane

bioznaczniki

powinny

charakteryzować się:
1. niewielkimi rozmiarami (od kilku do kiludziesięciu nanometrów) w porównaniu z
wielkością komórki (około 10 mikrometrów)
2. powinny być chemicznie inertne
3. powinny być odseparowane, aby można było je łatwo pasywować i przyłączać do
nich białka pozwalające na stosowanie terapii celowanej
4. powinny wykazywać stabilną fotoluminescencję w obszarze widmowym, w którym
obserwujemy niskie rozpraszanie, niską absorpcję i brak jest autofluorescencji
materiału biologicznego (światło czerwone). Światło pobudzające taką
fotoluminescencję powinno mieć wysoką zdolność wnikania w tkanki biologiczne
(bliska podczerwień, near infrared NIR).
5. posiadać niską cytotoksyczność.
Powyższe warunki spełniają nanomateriały tlenkowe domieszkowane jonami ziem
rzadkich (lantanowców). Nanoproszki domieszkowane lantanowcami są obiecującymi
optycznymi środkami kontrastującymi do zastosowań biomedycznych. Materiały te wykazują
doskonałą fotostabilność. Charakteryzują się ostrymi pikami emisji, których położenie
spektralne nie zależy od rozmiarów geometrycznych nanocząstki oraz długimi czasami życia
luminescencji.

Posiadają

zdolność

efektywnego

przetwarzania

promieniowania

podczerwonego 0.9-1.0 μm na światło widzialne tzw. upkonwersja. Zjawisko to polega na
konwersji promieniowania o niskiej energii (bliska podczerwień) do wyższego energetycznie
promieniowania (widzialnego) przez multifotonową absorpcję i późniejszą luminescencję,
której widmo zależy od użytych domieszek. W pracy przy projektowaniu nanocząstek
wykorzystano poznane mechanizmy procesu upkonwersji.
Autofluorescencja biologicznych tkanek jest poważnym problemem, w przypadku
stosowania niewielkich cząsteczek jako fluoroforów zarówno w obrazowaniu in vivo jak i
1

in vitro. Promieniowanie ultrafioletowe (UV) oraz światło widzialne (niebieskie, zielone)
posiada ograniczoną głębokość penetracji (Rys. 1). Światłem o tych długościach fali
pobudzane są dostępne komercyjne znaczniki, organiczne barwniki oraz kropki kwantowe.
Promieniowanie to jest absorbowane oraz rozpraszane w komórkach lub tkankach (Rys. 2),
co w efekcie wiąże się z nieefektywną terapią nowotworową. Eliminujemy ten problem,
stosując nanoproszki oparte na materiałach domieszkowanych ziemiami rzadkimi, które
pobudzane są światłem NIR, posiadającym dobrą penetrację tkanek (Rys. 1). Hemoglobina
i woda w tkankach absorbują światło w szerokim zakresie spektralnym tworząc ,,okno
optyczne” z minimum absorpcji w podczerwieni, w obszarze między 650 nm a 900 nm.
Stanowi to kompromis między rozdzielczością obrazu oraz penetracją tkanek w obrazowaniu
in vivo (Rys. 2).
Dostępne kropki kwantowe mają wysoką wydajność luminescencji, także nie
podlegają fotowybielaniu, ale położenie spektralne linii fotoluminescencji jest funkcją ich
rozmiarów. Istnieją również potencjalne problemy z cytotoksycznością związane z ich
stosowaniem w warunkach in vivo. Wiele kropek kwantowych zawiera toksyczne metale,
takie jak np. kadm czy ołów, które są uwalniane w środowisku biologicznym.
Dlatego jako obiekt badań wybrałam nanocząstki z tlenków metali domieszkowane
jonami ziem rzadkich. Tlenki metali, w większości, ze względu na wysoką temperaturę
topnienia charakteryzują się wysoką odpornościa chemiczną w środowisku biologicznym.

Rys. 1. Porównanie głębokości penetracji tkanki przez źródła światła o różnych długościach
fali (rysunek utworzony na podstawie rysunku umieszczonego w pracy Jayakumar [1]).
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Rys. 2. Wartości współczynnika ekstynkcji wody oraz oksy i deoksyhemoglobiny w obszarze
długości fal od światła widzialnego do podczerwieni [2].
Lasery półprzewodnikowe emitujące promieniowanie w zakresie od 945 nm do 980
nm są łatwo dostępne. Wybór takiego źródła pobudzenia narzucił sposób realizacji procesu
upkonwersji. Para jonów ziem rzadkich, iterbu (Yb3+) i erbu (Er3+) umieszczona
w szerokoprzerwowej matrycy oświetlona wiązką lasera 980 nm w wyniku absorpcji kilku
fotonów z zakresu bliskiej podczerwieni prowadzi do emisji pojedynczego fotonu w obszarze
widzialnym.
Potrzebna jest para jonów bowiem sam jon Er3+ słabo absorbuje promieniowanie
o długości fali 980 nm. Zastępuje go w tym procesie jon Yb3+, który po absorpcji dwóch
fotonów przekazuje energię do jonu Er3+. Powrót elektronów ze stanów wzbudzonych w erbie
odpowiada za emisję, między innymi, w interesującym nas obszarze widzialnym. W procesie
upkonwersji obserwujemy emisję w dwóch pasmach, zielonym (530 nm) oraz czerwonym
(660 nm).
Wybór lasera pobudzającego 980 nm jest pewnym kompromisem, z jednej strony
łatwy dostęp do takich laserów, dostępne duże moce promieniowania, optymalna para jonów
upkonwertujących (Yb3+, Er3+) a z drugiej strony przy długości fali 980 nm mamy maksimum
absorpcji wody w obszarze bliskiej podczerwieni (NIR).
Jako pierwsze przebadałam matryce tlenkowe spineli ZnAl2O4 domieszkowane
lantanowcami (Er3+, Yb3+). Spinele cynkowo-glinowe domieszkowane jonami ziem rzadkich
są wysoko wydajnymi luminoforami przy pobudzeniu ich światłem ultrafioletowym [3].
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Chciałam zbadać jak procesy technologiczne przy wytwarzaniu nanocząstek wpływają
na wydajność upkonwersji jonów ziem rzadkich w matrycy spinela cynkowo-glinowego i czy
można uzyskać silną emisję promieniowania czerwonego przez umieszczenie w matrycy
spinela najbardziej wydajnej pary jonów upkonwertujących jakimi są Yb3+ i Er3+. Ze względu
na dużą wartość energii fononów w ZnAl2O4 (240-840 cm-1) [4] emisja w Er3+ w wyniku
nieradiacyjnego przejścia z poziomu 4S3/2 na poziom 4F9/2 jest głównie w kolorze czerwonym
(660 nm).
Aby zwiększyć wydajność upkonwersji, dzięki zmniejszeniu energii fononów
w matrycy spinelu cynkowo- glinowego oraz aby, uzyskać cząstki paramagnetyczne podjęłam
próbę zamiany lekkich atomów glinu (masa atomowa 26,98) ciężkimi atomami gadolinu
(masa atomowa 157,25). Nie udało mi się wytworzyć spinela cynkowo-gadolinowego
(ZnGd2O4). Natomiast uzyskałam wielofazowe materiały, których właściwości strukturalne
oraz właściwości luminescencyjne opisałam w rozdziale 4.4 Synteza i właściwości
nanocząstek Gd3+: (Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ bez/w obecności soli (NaCl) otrzymanych
metodą spaleniową, str. 56. Przy 100% zamianie jonów glinu, jonami gadolinu okazało się, że
powstaje

wysokowydajny

upkonwertujący

nanoproszek

tlenku

gadolinu

Gd2O3

2+

domieszkowany jonami cynku Zn [5].
Przebadałam trzy metody syntezy biomarkerów opartych na nanocząstkach
tlenkowych (ZnAl2O4, Gd2O3). Zbadałam wpływ domieszkowania matryc tlenkowych
metalami przejściowymi (Zn2+, Mo) lub metalem alkalicznym (Li+) na wydajność procesu
upkonwersji.
Znalazłam na drodze doświadczalnej optymalną ilość cynku jaką trzeba dodać do
składników w procesie syntezy biomarkerów Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+, aby uzyskać
największą wydajność procesu upkonwersji. Pokazałam związek między wydajnością procesu
upkonwersji a zmianą odległości między jonami Er3+ i Yb3+ wymuszoną wprowadzeniem
jonów Zn2+ w sieć krystaliczną Gd2O3.
Dodatkowym ważnym aspektem badań było sprawdzenie biokompatybilności
nanocząstek oraz wykorzystanie ich w roli znaczników luminescencyjnych do obrazowania
w preparatach biologicznych takich jak komórki nowotworowe HeLa oraz komórki glejowe,
astrocyty.
Otrzymane nanostruktury oparte na matrycach tlenkowych mogą przyczynić się do
rozwoju detekcji i obrazowania. Mogą stać się bardzo obiecującym materiałem z dużym
potencjałem w spersonalizowanej onkologii (wykrywaniu raka, diagnozie i terapii).
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W szczególności, zastosowanie fluorescencji do obrazowania optycznego pozwala
zbadać nam molekularne zdarzenia oraz struktury w żywych komórkach i tkankach. Używane
w tym celu nanocząstki powinny wykazywać wysoką dyspersję, wydajną luminescencję oraz
właściwości superparamagnetyczne.
Wytworzone znaczniki luminescencyjne oprócz wykorzystania ich w biodetekcji
i bioobrazowaniu, mogą być użyte jako nowe systemy dostarczania leków [6], oraz ze
względu na ich właściwości paramagnetyczne mogą przyczynić do niszczenia nowotworów
w technice hipertermii. Są również użyteczne w technice obrazowania przy pomocy
rezonansu magnetycznego (z ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI) dzięki obecności
jonów Gd3+ gdzie pełnią funkcję środka kontrastowego [7].

Prezentowana rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów:
W rozdziale pierwszym zebrano informacje literaturowe na temat właściwości fizycznych,
chemicznych oraz strukturalnych matryc tlenkowych tj. ZnAl2O4 oraz Gd2O3, a także
przedstawiono wiadomości na temat właściwości fizykochemicznych lantanowców.
Przedstawiono również informacje dotyczące wybranych domieszek trójwartościowych
jonów lantanowców Er3+, pełniącego rolę emitera (akceptora) oraz Yb3+ wykorzystanego
w roli absorbera (donora) w opisanym w rozdziale trzecim, procesie upkonwersji.
Rozdział drugi dotyczy właściwości metali przejściowych oraz alkalicznych.
W rozdziale trzecim opisano sześć różnych mechanizmów upkonwersji, które występują
w lantanowcach domieszkowanych nanocząstek samodzielnie lub w połączeniu.
Rozdział czwarty dotyczy uzyskanych rezultatów badań oraz ich analizy. Zamieszczono
w

nim

opis

właściwości

strukturalnych,

morfologicznych

oraz

właściwości

luminescencyjnych syntetyzowanych nanocząstek.
W rozdziale piątym podsumowano otrzymane wyniki badań oraz najważniejsze wnioski.
Dysertację kończy podsumowanie.
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I. WPROWADZENIE
Rozdział 1. Matryce tlenkowe domieszkowane lantanowcami
1.1. Matryce tlenkowe - struktura i właściwości optyczne
Średnice jonów domieszek (ziem rzadkich) powinny być dopasowane do sieci
krystalicznej jonów matrycy gospodarza. Materiał gospodarza powinien posiadać niską
energię fononową, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo procesów nieradiacyjnych, co wiąże
się ze zwiększeniem wydajności kwantowej luminescencji upkonwersji[8][9].
Na świecie prowadzone są badania nad różnymi klasami matryc, z których zbudowane
są nanocząstki. Materiałami wykazującymi niską energię fononową (<300 cm-1) są chlorki,
bromki, jodki oraz fluorki NaREF4 oraz REF3 (RE= Y, G, La) [10] (~350 cm-1). Jednak
materiały te nie są tak stabilne chemicznie i odporne na temperaturę w porównaniu do
tlenków. Tlenki posiadają stosunkowo dużą energię fononów (> 500 cm-1) [11].
Dlatego moje zainteresowania skupiły się na szczegółowym zbadaniu nanomateriałów
tlenkowych, ZnAl2O4 oraz Gd2O3 domieszkowanych jonami ziem rzadkich (Er3+, Yb3+). Jak
również badałam wpływ domieszkowania tych matryc metalami przejściowymi (Zn2+, Mo)
lub metalem alkalicznym (Li+) na wydajność procesu upkonwersji.
Poprzez zmianę koncentracji i proporcje jonów pierwiastków ziem rzadkich można
uzyskać szeroki wachlarz widm emisji materiałów tlenkowych. Natomiast wydajny proces
upkonwersji występuje tylko przy ograniczonej liczbie i użyciu wybranych kombinacji
domieszek lantanowców.
Praca poświęcona jest znalezieniu metod otrzymywania optymalnych bioznaczników
luminescencyjnych, które można wykorzystać do obrazowania struktur komórkowych w
diagnostyce.

1.1.1. ZnAl2O4
Istnieje około 1000 znanych spineli w tym ~ 130 tlenkowych. Znane są spinele
CdCr2S4, CdCr2Se4, HgCr2S4 oraz HgCr2Se4, które są zarówno izolatorami elektrycznymi jak
również wykazują właściwości ferromagnetyczne [12], CoCr2O4 które są ferrimagnetykami
[13]. Hase i inni [14] w swojej pracy opisali strukturę elektronową spinela Sr2MoO4
w

właściwościach

nadprzewodzących.

Istnieją

również

spinele

o

właściwościach
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termoelektrycznych np. SrRh2O4 [15], RE2CuO4 (RE: Nd, Sm lub Gd) [16] NiCo2O4 : Ca [17]
oraz katalitycznych np. CoxMn3xO4 [18] i CuCr2O4 [19].
Jednym z interesujących materiałów tego rodzaju jest popularny szeroko-przerwowy
(Eg = 3,8 eV) [20][21] półprzewodnik ZnAl2O4. Występuje naturalnie w postaci minerału
– gahnit, należy do rodziny spineli normalnych, o kubicznej strukturze krystalicznej (grupa
przestrzenna Fd-3m). Charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia (1952 oC [22]), dużą
wytrzymałością (w skali Mosha - 7,5 [23]), jego twardość przewyższa tylko diament oraz
korund. Współczynnik załamania dla spinela wynosi około 1,7. Gęstość spinela wynosi
ρ = 4,3 g·cm-3.
Jest często stosowany jako materiał ceramiczny, elektroniczny oraz katalityczny
[24][25][26][27]. Przyciąga również uwagę, jako luminofor pełniący funkcję jako materiał
gospodarz dla zastosowań w cienkowarstwowych wyświetlaczach elektroluminescencyjnych,
w systemach do autodiagnostyki, w czujnikach optyczno-mechanicznych. ZnAl2O4 w postaci
polikrystalicznej, jest przezroczysty dla światła o długości fali powyżej 320 nm i tym samym
nadaje się do zastosowań optoelektronicznych UV. Dzięki odporności na wysokie
temperatury wykorzystywany jest w powłokach termicznych do ochrony statków
kosmicznych [28][29].
Spinel cynkowo-glinowy opisywany jest wzorem chemicznym A2+B23+X42-, w którym
A oznacza jony Zn, które zajmują pozycje tetraedryczne o symetrii Td, natomiast B oznacza
jony Al, które zajmują pozycje oktaedryczne związane z grupą punktową D3d [30].
Geometrię komórki elementarnej spinela otrzymanej za pomocą programu do wizualizacji
molekularnej oraz animacji VMD (Visual Molecular Dynamics) [31] pokazano na
Rys. 3. [32].

Rys. 3. Geometria komórki elementarnej ZnAl2O4 [32].
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1.1.2. Gd2O3
Tlenek gadolinu (Gd2O3) jest szeroko przerwowym izolatorem. Według danych
literaturowych wartość szerokości przerwy wzbronionej krystalicznego tlenku gadolinu
wynosi od 5,0 eV do 5,4 eV natomiast dla amorficznego od 6,3 eV do 6,2 eV [33].
Gd2O3 może występować w różnych strukturach krystalicznych: kubicznej, jednoskośnej lub
heksagonalnej. Jest on odpowiedni do stosowania go jako matryca, którą można
domieszkować jonami ziem rzadkich, ponieważ promienie jonowe jonów gadolinu (Gd3+),
erbu (Er3+) i iterbu (Yb3+) mają zbliżone wartości, wynoszą odpowiednio: 0,1100 nm,
0,1030 nm oraz 0,1008 nm.
Posiada interesujące właściwości fizyczne, takie jak stabilność chemiczna, stabilność
termiczna, wysoka temperatura topnienia (~ 2320 ºC) oraz stosunkowo niska energii fononów
(~600 cm-1) [34]. Gęstość tlenku gadolinu wynosi ρ = 7,6 g·cm-3.
Tlenek gadolinu ma własności paramagnetyczne. Jony Gd są dobrym materiałem dla
zastosowań w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Może być również
stosowany do selektywnego obrazowania. Obecnie w praktyce klinicznej stosuje się środki
kontrastowe oparte na jonach gadolinu: dimegluminian gadopentatu (Gd-DTPA; Magnevist),
megluminian gadoteratu (Gd-DOTA; Dolarem), gadodiamid (Gd-DTPA--BMA; Omniscan)
i inne, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie, wchłaniające się z układu krążenia
i przewodu pokarmowego i są szybko wydalane przez nerki (ok. 100 min.) [35]. Wymienione
środki kontrastowe określa się jako środki pozytywne [36], ponieważ powodują rozjaśniane
obrazów w miejscach ich kumulacji. Obecność jonów gadolinu powoduje przyspieszenie
relaksacji jądra wodoru, co prowadzi do zwiększenia kontrastu obrazu w obrazowaniu MRI
[37].
Wiele metod syntezy wykorzystuje się do otrzymywania nanocząstek tlenku gadolinu.
Faucher i współautorzy [38] zsyntetyzowali 1,3 nm nanocząstki Gd2O3 pokryte glikolem
polietylenowym (PEG, z ang. Polyethylene glycol) za pomocą metody poliol, które następnie
wykorzystano w roli środków kontrastowych w MRI. Wyznakowane nanocząstkami komórki
raka mózgu F98 (glejak wielopostaciowy) wszczepiono in vivo do mózgu myszy (Rys. 4).
Badanie to wykazało, że nanocząstki PEG-Gd2O3 powodują silne wzmocnienie pozytywne
kontrastu w obrazowaniu T1 i pozwalają na wizualizację znakowanych komórek
wszczepionych w warunkach in vivo.
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Rys. 4. Wykorzystanie nanocząstek PEG-Gd2O3 jako środka kontrastowego w obrazowaniu
metodą rezonansu magnetyczego MRI [38].
Nanocząstki Gd2O3 niedomieszkowane oraz domieszkowane różnymi koncentracjami
europu (Eu) syntetyzowała Gołdys i inni [39] za pomocą metody pirolizy w płomieniu
wodorowym z ang. hydrogen flame pyrolysis. Rozpuszczone prekursory są wstrzykiwane
w obszar płomienia wodorowego. W wyniku reakcji utleniania, która przebiega w płomieniu
powstają nanocząstki o szerokim rozkładzie wielkości od 2 nm do 300 nm.
Liu i współautorzy w pracach [40] oraz [41] wykorzystali metodę ablacji laserowej w
płynie do syntezy sferycznych o jednoskośnej strukturze krystalicznej nanocząstek
Gd2O3: Yb3+/ Er3+ oraz Gd2O3: Yb3+/ Tm3+.
W dysertacji, do otrzymywania opisanych nanocząstek ZnAl2O4 domieszkowanych
Er3+, Yb3+; ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+; Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną ilością Gd3+ oraz
Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+, wykorzystano metodę syntezy spaleniowej (pełny opis
metody umieszczono w rozdziale 6. Przygotowanie materiałów, podrozdział 6.1. Synteza
spaleniowa bez\w obecności soli (NaCl) str. 141).
Syntezę spalania aerozolu (pełny opis metody umieszczono w rozdziale 6.
Przygotowanie materiałów, podrozdział 6.3. Synteza spalania aerozolu str. 145)
wykorzystano do otrzymywania nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+. Natomiast za pomocą
syntezy strącania (współstrącania) homogenicznego (pełny opis metody umieszczono
w

rozdziale

6.

Przygotowanie

materiałów,

podrozdział

6.4.

Metoda

strącania

(współstrącania) homogenicznego str. 148) otrzymano nanocząstki Gd2O3: Er3+,Yb3+ oraz
Gd2O3: Er3+,Yb3+, Mo.
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1.2. Spektroskopia lantanowców
1.2.1. Lantanowce
Lantanowce (Ln) to pierwiastki chemiczne, które w układzie okresowym
pierwiastków zaczynają się od lantanu a kończą na lutecie. Są to pierwiastki o liczbach
atomowych Z od 51 do 71.
Trójwartościowe jony lantanowców mają niezapełnioną powłokę elektronową 4fN
(N= 1-14). Elektrony odpowiedzialne za przejścia optyczne to elektrony walencyjne.
Konfigurację elektronową jonów ziem rzadkich wykorzystanych w niniejszej dysertacji
przedstawiono w Tabeli 1. Elektrony walencyjne są ekranowane przez zewnętrzne elektrony
5s i 5p. Z powodu efektu ekranowania, elektrony walencyjne w trójwartościowych jonach
ziem rzadkich są mało podatne na wpływ matrycy krystalicznej. Opisana sytuacja jest
przypadkiem

oddziaływania

słabego

pola

krystalicznego.

Dominacja

hamiltonianu

oddziaływania spin-orbita dla wolnego jonu nad hamiltonianem pola krystalicznego
powoduje, że stany

2S+1

LJ dla ziemi rzadkich (RE3+) mogą być lekko zaburzone przez jony

w krysztale. Efekt działania pola krystalicznego powoduje nieznaczne przesunięcia w energii
dla tych stanów oraz dodatkowe rozszczepienia poziomów. Jednak efekty te są znacznie
mniejsze niż sprzężenie spin-orbita, a więc widma optyczne jonów RE3+ są podobne do widm
dla wolnych jonów. Główne cechy widm jonów RE3+ w jednym krysztale niewiele się różnią
do drugiego kryształu [42]. Diagram Dieke’a poziomów energetycznych trójwartościowych
jonów ziem rzadkich z grupy lantanowców na przykładzie fluorku lantanu przedstawiono na
Rys. 5.
Tabela 1. Właściwości trójwartościowych jonów ziem rzadkich.

Liczba atomowa

Nazwa
Lantanowca (Ln3+)

64

Gadolin (Gd)

Konfiguracja
elektronowa Ln3+
(stan podstawowy)
4f 75s25p6 (8S7/2)

68

Erb (Er)

4f 115s25p6 (4I15/2)

0,881

70

Iterb (Yb)

4f 135s25p6 (2F7/2)

0,858

Promień Ln3+ (Å)
0,938
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Rys. 5. Diagram Dike’a dla trójwartościowych jonów lantanowców od Ce3+ (f1) do Yb3+ (f13)
w LaF3 [43].
Dla elektronów wolnych (gazowych) jonów Ln3+ poziomy energetyczne każdej
konfiguracji elektronowej są rozszczepione na serię poziomów energetycznych z powodu
wzajemnego oddziaływania pomiędzy orbitalnym momentem magnetycznym elektronu
a spinowym momentem magnetycznym. Stany te mogą być opisane schematem sprzężenia
Russella-Saundersa przez multiplet

2S+1

LJ, który składa się ze stanów (2S+1)(2L+1), gdzie S

i L oznaczają całkowity spinowy moment magnetyczny oraz orbitalny moment pędu
elektronu. W spektroskopii, wartości L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 są oznaczane literami S, P, D,
F, G, H, I, K, L. Ze względu na sprzężenie orbitalnego oraz spinowego momentu pędu
elektronu, w mechanice kwantowej multiplety

2S+1

LJ składają się z całkowitych 2J+1

możliwych stanów, gdzie J jest całkowitym momentem pędu elektronu (czyli sumą
wektorową S i L) [44].
11

1.2.2. Aktywator - Er3+
Erb został odkryty w 1843 roku przez Carla Gustafa Mosander’a z Ytterby w Szwecji.
Badania z tą domieszką rozpoczęły się od 1960 roku i do dziś zyskują zainteresowanie [45].
Jony erbu idealnie nadają się do procesów upkonwersji, ponieważ posiadają długie
czasy życia pośrednich elektronowych poziomów energetycznych, które są łatwo dostępne dla
promieniowania bliskiej podczerwieni [46]. Jon Er3+ pracuje w układzie trzypoziomowym
(dla pobudzenia krótszymi falami) oraz w układzie dwupoziomowym przy pobudzeniu
dłuższą falą. W układzie trzypoziomowym możliwe jest pobudzanie do wyższych poziomów
długościami fal λ = 970 nm, 980 nm (4I11/2); λ = 807 nm (4I9/2); λ = 660 nm (4F9/2);
λ = 514,5 nm (2H11/2). W układzie dwupoziomowym, jony erbu można pobudzać falą
o długości fali 1,48 μm lub 1,49 μm bezpośrednio do metastabilnego górnego poziomu 4I13/2
z poziomu dolnego 4I15/2 [47]. Układ poziomów energetycznych jonów erbu zapewnia
wydajne emisyjne przejścia w obszarze widzialnym.
W zależności od matrycy w obecności jonów Er3+ możemy obserwować różne
mechanizmy upkonwersji (absorpcję ze stanu wzbudzonego (z ang. excited state absorption,
ESA), transfer energii upkonwersji (z ang. energy transfer, ETU), lawinę fotonów (z ang.
photon avalanche, PA, które są opisane w rozdziale 3. Nanocząstki up-konwertujące,
podrozdział 3.1. Mechanizmy upkonwersji str. 17-21).
W przypadku domieszkowania nanocząstek pojedynczymi jonami ziem rzadkich, dwa
parametry wpływają na proces upkonwersji: koncentracja jonów oraz odległość między
jonami. Przy wysokiej koncentracji jonów domieszek oraz podczas zmniejszenia się
odległości między jonami zachodzi szkodliwa relaksacja krzyżowa co skutkuje obniżeniem
efektywności procesu upkonwersji.
Materiały domieszkowane jonami erbu, stosowane są w urządzeniach optycznych.
W latach osiemdziesiątych [48][49] zastosowano światłowody domieszkowane jonami erbu
do budowy wzmacniaczy promieniowania w światłowodowych sieciach komunikacyjnych.
W stosowanych światłowodach minimum absorpcji i dyspersji przypada na długośc fali
1,5 μm (do przesyłania informacji stosuje promieniowanie laserów półprzewodnikowych
λ = 1,5 μm). Dla tej długości fali przypada maksimum emisyjnego przekroju czynnego jonów
erbu [50] co pozwoliło na stworzenie wzmacniaczy światłowodowych. Promieniowanie
o długości fali 1,5 μm jest bezpieczne dla oka ludzkiego [51], wykorzystano więc jony Er3+,
głównie w matrycach tlenkowych, do stworzenia laserów pompowanych optycznie [52].
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W 1986 roku powstał pierwszy laser pracujący w trybie ciągłym, wykorzystujący
zjawisko upkonwersji, w krysztale YAlO3: Er3+, który działał w temperaturach
kriogenicznych. Laser ten wytwarzał zieloną wiązkę promieniowania [53]. Około pięć lat
później, jony Er3+ zostały wybrane jako domieszka w krysztale BaYb2F8, z którego wykonano
laser na upkonwersję, pracujący w temperaturze pokojowej, który generował czerwoną
emisję. Obecne badania koncentrują się nad uzyskaniem laserów wykorzystujących proces
upkonwersji w obszarze widzialnym i w obszarze promieniowania NIR .

1.2.3. Uczulacz - Yb3+
W przypadku, gdy matryca domieszkowana jest dwoma jonami, jonami Er3+
(aktywatora) oraz jonami Yb3+ (uczulacza) obserwowany jest wzrost efektywności procesu
upkonwersji. Jon Yb3+ posiada stosunkowo duży przekrój czynny na absorpcję
(1,2·10-20 cm2 (980 nm)) tzw. z ang. absorption cross-section. Dla porównania, przekrój
czynny na absorpcję dla jonów Er3+ wynosi 1,7·10-21 cm2 [54].
Poziomy energetyczne Yb3+ powinny być dopasowane do poziomów energetycznych
aktywatora, ze stanem wzbudzonym zlokalizowanym w obszarze NIR [55]. Struktura
elektronowa iterbu minimalizuje niekorzystne procesy tłumienia koncentracyjnego, którego
źródłem jest jest tzw. relaksacja krzyżowa (CR, z ang. Cross-relaxation,), która w wyniku
transferu energii między dwoma jonami prowadzi do depopulacji stanów wzbudzonych.
Jon Yb3+ jest jonem, który do koncentracji 20% nie wykazuje efektu CR. Jony iterbu
posiadają prosty schemat poziomów energetycznych, tylko z jednym stanem wzbudzonym
2

F5/2 [56]. Posiada szerokie pasmo absorpcji odpowiadające przejściu 2F7/2→2F5/2, w zakresie

od około 900 nm do 1000 nm. Generuje promieniowanie w szerokim zakresie spektralnym od
około 1000 nm do 1100 nm. Czas życia na poziomie wzbudzonym wynosi od 700 µs do
1400 µs [47].
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Rozdział 2. Właściwości metali przejściowych oraz alkalicznych
2.1. Metale przejściowe
Metale przejściowe z ang. transition metals (TM) mają niezapełnione powłoki 3d.
Występują one na dwóch lub więcej stopniach utlenienia. Definicja ta wyklucza pierwiastki w
grupie 2B układu okresowego tj. cynk (Zn), kadm (Cd) oraz rtęć (Hg), które są często
określane jako z ang. post transition metals. Metale te mają zapełnioną powłokę d, a więc
zwykle występuję jako kationy tylko na +2 stopniu utlenienia.
Atomy metali przejściowych mają tendencję do utraty zewnętrznych elektronów 4s
i w niektórych przypadkach tracą lub zyskują elektrony 3d, tworząc różne rodzaje stabilnych
kationów. Jony TM posiadają konfigurację elektronową 1s22s22p63s23p63dn, gdzie n oznacza
liczbę elektronów na orbitalach 3d (1 < n < 10) [57].
Ponieważ w metalach przejściowych spektroskopowo aktywne są elektrony
walencyjne na orbitalach d, oczekuje się, że otoczenie jonów metali przejściowych w matrycy
tlenkowej będzie miało większy wpływ na procesy rekombinacji promienistej w porównaniu
z trójwartościowymi

jonach metali ziem rzadkich [58]. Orbitale 3d w jonach metali

przejściowych mają stosunkowo duży promień i są nieekranowane przez powłoki zewnętrzne,
dlatego też w jonach TM występuje mocne sprzężenie jon - sieć. W przeciwieństwie do pasm
jonów ziem rzadkich, widma jonów TM posiadają zarówno szerokie (S > 0) jak i ostre (S ≈ 0)
pasma [57].
Konfiguracje elektronowe metali przejściowych, stosowane w niniejszej dysertacji
jako optycznie czynne domieszki w nanocząstkach przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Konfiguracje elektronowe jonów cynku oraz molibdenu.

Metal przejściowy Konfiguracja elektronowa
Zn2+

[Ar] 3d10 4s2

Mo

[Kr] 4d5 5s1
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2.2. Metale alkaliczne
Metale alkaliczne występują w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków,
a więc posiadają ładunek jonowy +1. Wszystkie metale alkaliczne są bardzo reaktywne.
Nie występują w przyrodzie jako wolne metale. Lit, sód i potas mają gęstość mniejszą niż
1g/cm3, a więc unoszą się na wodzie. Właściwości fizyczne metali alkalicznych podano
w Tabeli 3 [59].
Wprowadzenie metalu alkalicznego np. litu (Li+) do sieci krystalicznej gospodarza
powoduje zmiany lokalnej symetrii wokół jonów ziem rzadkich, co prowadzi wzrostu
efektywności luminescencji. Jon ten posiada mały promień jonowy (0,9 Å), dzięki temu może
z łatwością przemieszczać się w sieci krystalicznej matrycy oraz może być do niej łatwo
wprowadzony.
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Tabela 3. Właściwości fizyczne metali alkalicznych.
Liczba
Masa
Pierwiastek Symbol
atomowa atomowa
Lit
Sód
Potas
Rubid
Cez
Frans

Li
Na
K
Rb
Cs
Fr

3
11
19
37
55
87

~7
~23
~39
~86
~133
(223)

Promień Promień Temperatura Temperatura
Gęstość w
metalu
jonowy
topnienia
wrzenia
25 ºC/g·cm-3
(pm)
(pm)
(ºC)
(ºC)
145
60
180,5
1342
0,534
180
95
97,8
883
0,97
220
133
63,5
759
0,89
235
148
39,3
688
1,53
260
169
28,5
671
1,93
~290
~180
27,0
-

16

Rozdział 3. Nanocząstki up-konwertujące
3.1. Mechanizmy upkonwersji
Upkonwersja jest nieliniowym procesem optycznym, w którym następuje konwersja
dwóch lub więcej niskoenergetycznych fotonów pompy do fotonu wyjściowego o większej
energii.
Znanych jest kilka różnych mechanizmów upkonwersji (Rys. 6), które występują w
nanocząstkach domieszkowanych lantanowcami: 1. absorpcja ze stanu wzbudzonego (z ang.
excited state absorption ESA), 2. transfer energii upkonwersji (z ang. energy transfer ETU),
3. kooperatywne uczulenie upkonwersji (z ang. cooperative sensitization upconversion CSU)
4. relaksacja krzyżowa (z ang. cross relaxation CR) 5. lawina fotonów (z ang. photon
avalanche

PA)[60][61][62][63].

Względne

wartości

wydajności

dla

wybranych

mechanizmów upkonwersji wynoszą: η = 10-5 (ESA), η = 10-3 (ETU), η = 10-6 (CSU) [64].
Otrzymane wartości sugerują, że najbardziej wydajnym mechanizmem procesu upkonwersji
jest ETU.

Rys. 6. Główne procesy upkonwersji zachodzące w nanocząstach domieszkowanych jonami
lantanowców, a) absorpcja ze stanu wzbudzonego (ESA) b) transfer energii upkonwersji
(ETU) c) kooperatywne uczulenie upkonwersji (CSU) d) relaksacja krzyżowa (CR) e) lawina
fotonów (PA) [65].
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3.1.1. Up-konwersja poprzez absorpcję ze stanu wzbudzonego (z ang. excited
state absorption ESA)
Proces absorpcji ze stanu wzbudzonego ESA polega na sekwencyjnej absorpcji
w obrębie jednego jonu, dwóch fotonów pompy. Pierwszy foton absorbowany jest przez
elektron w stanie podstawowym, a nastepnie wzbudzony elektron absorbuje drugi foton [65].
Ogólny schemat energetyczny procesu ESA w systemie trójpoziomowym pokazano na Rys.
6a.
Wysoka gęstość mocy pompy oraz duży przekrój czynny na absorpcję ułatwiają
procesy ESA. Proces ESA jest bardziej prawdopodobny przy niskim stężeniu domieszek
(< 1%). Wysokie stężenia domieszek prowadzą do nieradiacyjnych relaksacji krzyżowych,
które znacznie obniżają intensywność emisji [55].
Gdy jon jest wzbudzony przez promieniowanie NIR ze stanu podstawowego
na poziom E1, drugi foton pompy, zanim wróci do stanu podstawowego, pobudza jon z E1
do wyżej położonego stanu E2 i powoduje emisję luminescencji upkonwersji. Aby proces
ESA był wydajny różnica energii stanów wzbudzonych powinna odpowiadać energii fotonów
wzbudzających. Tylko kilka jonów lantanowców tj. Er3+, Tm3+, Ho3+ oraz Nd3+ mają taką
konstrukcję poziomów energetycznych, do których można z łatwością dopasować długość fali
pobudzenia.

3.1.2. Up-konwersja poprzez transfer energii (z ang. energy transfer
upconversion ETU)
Tego rodzaju mechanizm upkonwersji występuje pomiędzy dwoma sąsiednimi
jonami, uczulaczem oraz aktywatorem (Rys. 6b). Proces ten opisywany jest również pod inną
nazwą jako dodawanie fotonów poprzez przenoszenie energii (z ang. addition of photons by
transfer of energy APTE) [66][67].
Mechanizm ETU jest podobny do mechanizmu absorpcji ze stanu wzbudzonego ESA,
z tym, że proces ETU działa w ramach dwóch sąsiadujących jonów lantanowców, uczulacza
oraz aktywatora, natomiast proces ESA zachodzi w obrębie jednego jonu [68].
W procesie tym pierwszy jon (uczulacz) jest wzbudzony przez promieniowanie
podczerwone. W wyniku absorpcji fotonu, elektrony ze stanu podstawowego G przenoszone
są na pierwszy stan wzbudzony E1. Kolejnym etapem jest przeniesienie energii zebranej
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przez pierwszy jon do stanu podstawowego G oraz do stanu wzbudzonego E1 drugiego jonu
co w konsekwencji pozwala na obsadzenie górnego poziomu emitującego E2, z którego
uzyskujemy emisję promieniowania w obszarze widzialnym. Natomiast jon uczulacza
relaksuje z powrotem do stanu podstawowego G.
Na wydajność procesu upkonwersji ETU duży wpływ ma koncentracja domieszek,
która określa średnią odległość pomiędzy jonami. Optymalna odległość między uczulaczem
i aktywatorem pozwala uzyskać wysoką efektywność transferu energii. W mechanizmie ETU,
w którym biorą udział dwa jony, wydajność procesu upkonwersji jest silnie zależna
od stężenia domieszek. Przeciwieństwem tego procesu jest ESA, który zachodzi w obrębie
pojedynczego jonu i dlatego słabiej zależy od koncentracji jonów.

3.1.3. Up-konwersja poprzez kooperatywne uczulenie (z ang. cooperative
sensitization upconversion CSU)
Proces CSU to proces, który obejmuje wzajemne oddziaływanie trzech jonów. Zwykle
w procesie tym 1 i 3 jon to jony tego samego typu, uczulacze (Rys. 6c). Po zaabsorbowaniu
fotonów pobudzenia, zarówno 1 jak i 3 jon mogą być odpowiednio wzbudzone do stanu
wzbudzonego. W kolejnym etapie zarówno 1 jak i 3 jon mogą oddziaływać z 2 jonem
jednocześnie przenosząc energię i wytwarzają wysokoenergetyczny poziom wirtualny, z
którego przenoszona jest energia do jonu 2 pobudzając go do wyższego stanu energetycznego.
Wzbudzony jon 2 może zrelaksować z powrotem do stanu podstawowego emitując
wysokoenergetyczny foton.
Wydajność procesu CSU jest zwykle rzędy wielkości niższa niż procesów ESA lub
ETU, wiąże się to z koniecznością powstania poziomu wirtualnego.
Mechanizm CSU opisywano dla różnych par jonów: Yb3+/Tb3+[69],Yb3+/Eu3+[70]
oraz Yb3+/Pr3+[71].

3.1.4. Up-konwersja poprzez relaksację krzyżową (z ang. cross relaxation CR)
Proces

relaksacji

krzyżowej

jest

procesem

transferu

energii,

wynikającym

z wzajemnego oddziaływania dwóch jonów (Rys. 6d). W opisywanym przypadku jon 1
przekazuje część swojej energii pobudzenia do 2 jonu poprzez proces: E2 (jon 1) + G (jon 2)
→ E1 (jon 1) + E1 (jon 2). Jony 1 i 2 mogą być takie same lub różne, w niektórych
przypadkach jon 2 może znajdować się w stanie wzbudzonym. Gdy oba jony są takie same,
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proces CR wzbudza tzw. ,,mechanizm stężeniowego wygaszania”, który wygasza
intensywność emisji.
Proces CR może być również celowo stosowany, aby uzyskać dostrojoną emisję
w nanocząstkach upkonwertujących [72] lub w celu skonstruowania skutecznego
mechanizmu lawiny fotonów (PA), omawianego w następnej części rozdziału.

3.1.5. Up-konwersja poprzez lawinę fotonów (z ang. photon avalanche PA)
Proces PA jest procesem w wyniku którego wytwarzana jest upkonwersja powyżej
pewnej wartości progowej mocy pobudzenia. Gdy intensywność pompy jest poniżej wartości
progowej, obserwujemy małą wydajność luminescencji upkonwersji, natomiast powyżej
progu pompy/lasera intensywność fotoluminescencji zwiększa się o rząd wielkości.
Proces lawiny fotonów jest mechanizmem pętli, który obejmuje procesy absorpcji
ze stanu wzbudzonego (ESA) oraz efektywnej relaksacji krzyżowej (CR), która wytwarza
sprzężenie zwrotne (Rys. 6e). Jest procesem nierezonansowym, który wystepuje pomiędzy
dwoma różnymi jonami domieszki.
Poziom E1 jonu 2 jest początkowo obsadzony w wyniku nierezonansowej słabej
absorpcji w stanie podstawowym. Proces pętli zaczyna się od rezonansowego procesu ESA
prowadzącego do zapełniania górnego poziomu E2 (jon 2), z którego zachodzi emisja
anty-Stoksowska. Następnie pomiędzy jonem 1 i 2 pojawia się efektywny proces CR: E2 (jon
2) + G (jon 1)→E1 (jon 2) + E1 (jon 1), w wyniku którego zapełniany jest pośredni poziom
E1 w obu jonach. Obydwa jony uczestniczą w zapełnianiu poziomu E2 na drodze procesu
relaksacji krzyżowej oraz wykładniczego wzrostu populacji poziomu E2 przez absorpcję ze
stanu wzbudzonego. W wyniku procesu lawinowego uzyskujemy silną emisję fotonów
w obszarze widzialnym. Proces wytwarzania lawiny upkonwertowanych fotonów jest
procesem powoli narastającym (powstaje po kilku sekundach od włączenia pompy) oraz
wymaga pompy o wysokiej intensywności [68][73].

3.1.6. Up-konwersja poprzez utworzenie się dimeru Yb3+ -MoO42Wprowadzenie metali przejściowych do matrycy nanocząstek stanowi obiecującą
drogę do wzmocnienia luminescencji upkonwersji. Metale przejściowe z przejściami
elektronowymi d-d są w stanie dostroić właściwości stanu wzbudzonego do jonów
lantanowców, a następnie potencjalnie mogą przezwyciężyć efekt wielofononowej relaksacji
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niepromienistej (tzw. phonon quenching effect) prowadząc do poprawy wydajności transferu
energii. Więcej szczegółów dotyczących procesu upkonwersji poprzez utworzenie się dimeru
Yb3+-MoO42- w nanocząstkach Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo opisano w rozdziale 4.6. Synteza,
właściwości, badania toksyczności oraz zastosowanie nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz
Gd2O3: Er3+, Yb3+,Mo otrzymanych metodą strącania (współstrącania) homogenicznego,
podrozdział 4.6.1.4. Właściwości luminescencyjne nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+ oraz Gd2O3:
Er3+, Yb3+, Mo, str. 114 niniejszej dysertacji.
Li i inni [74] obserwowali wzmocnienie zielonej luminescencji upkonwersji
w przypadku nanokryształów Yb3Al5O12: Er3+–Mn2+, w wyniku użycia jako uczulacza dimeru
Yb3+-Mn2+

(Rys.

7).

Działanie

uczulające

uzyskano
2

na

dwa

sposoby

dzięki:

6

a) procesowi absorpcji w dimerze ze stanu podstawowego ǀ F7/2, A1g ˃ do wirtualnego stanu
wzbudzonego ǀ2F5/2, 6A1g˃ (GSA2) i transefowi energii do jonu Er3+ (ET1, ET2), a nastepnie
procesowi absorpcji ze stanu wzbudzonego (ESA2) w Er3+, co powoduje czerwoną emisję
upkonwersji. Ponieważ stan wzbudzony ǀ2F5/2, 6A1g˃ jest wirtualny, efektywność transferów
energii ET1 i ET2 jest niska i emisja czerwona słaba, b) procesowi absorpcji w dimerze
ze stanu podstawowego ǀ2F7/2, 6A1g ˃ do wirtualnego stanu wzbudzonego ǀ2F5/2, 6A1g˃
(GSA2), następnie procesowi absorpcji ze stanu wzbudzonego ǀ2F5/2, 6A1g˃ do wyższych
stanów wzbudzonych ǀ2F7/2, 4T1g ˃ (ESA3) i transefowi energii (ET4) do poziomu 4F7/2 jonu
Er3+, co powoduje silną zieloną emisję upkonwersji.
Silne zwiększenie intensywności zielonej emisji w procesie upkonwersji uzyskano
dzięki bardzo wydajnemu, poprzednio zaproponowanemu procesowi bezpośredniego
transferu energii (ET4) (HESET, z ang. high excited state energy transfer) [75][76].

Rys. 7. Mechanizm up-konwersji poprzez utworzenie się dimeru [74].
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II. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Rozdział 4. Rezultaty badań i dyskusja wyników
4.1.

Synteza, właściwości i zastosowanie nanocząstek ZnAl2O4:
Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spaleniową

4.1.1. Właściwości strukturalne, morfologia oraz właściwości
luminescencyjne nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
4.1.1.1. Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ za pomocą
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
Przeprowadzono

kilkanaście

wysokotemperaturowych

syntez

spaleniowych

z wykorzystaniem pieca mikrofalowego (szczegółowy opis syntezy przedstawiono w rozdziale
6. Przygotowanie materiałów, podrozdział 6.1. Synteza spaleniowa bez\w obecności soli
(NaCl) str. 141), w których manipulowano stosunkiem reduktora do utleniacza, aby
zoptymalizować luminescencję oraz rozmiar nanocząstek ZnAl1.9Er0.017Yb0.083O4. Optymalną
efektywność procesu upkonwersji wybrano dla stosunku erbu do iterbu (Er:Yb = 1:5),
opierając się na pracy Camargo i in. [77] oraz Costy i in. [78]. Z pośród zsyntetyzowanych
próbek wybrano dwie próbki (Tabela 4): bez domieszek ZnAl2O4 (C1) oraz
ZnAl1.9Er0.017Yb0.083O4 domieszkowaną erbem i iterbem w stosunku 1:5 (C2), którą po
syntezie wygrzano w piecu, w powietrzu w temperaturze 990 oC przez 3 h (C2W3), w celu
pozbycia się pozostałości reakcji oraz poprawy struktury krystalicznej nanocząstek. Czas
i temperaturę wygrzewania próbki C2 wybrano, opierając się na pracy Tang’a i in. [79].
Tabela 4. Wybrane próbki nanocząstek otrzymane za pomocą metody spaleniowej.
Nazwa próbki
C1

Skład
ZnAl2O4

C2

ZnAl1.9Er0.017Yb0.083O4 (Er3+:Yb3+=1:5)

C2W3

Próbka C2 wygrzewana 3 h-990 ºC

Z widm dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) (Rys. 8) wyznaczono
rozmiary krystalitów otrzymanych nanocząstek dla próbek C1, C2 oraz C2W3 korzystając
z równania Scherrera:
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(1)
gdzie:
t - średnica nanocząstki (Å)
- długość fali (CuKα1 - 1,5406 Å)
β - szerokość połówkowa badanego piku (w radianach)
θ – położenie kątowe piku na dyfraktogramie
W niniejszej pracy, badane nanocząstki na bazie spinela ZnAl2O4 są strukturalnie
wielofazowe (Tabela 5). Dominującą fazą w ponad 90% jest ZnAl2O4 o strukturze regularnej,
o grupie przestrzennej Fd 3 m (227). Dyfraktogramy XRD wykazują charakterystyczne ostre
piki dla spinela ZnAl2O4, są one zgodne z oczekiwanymi danymi dla ZnAl2O4 (JCPDS
05-0669) (Rys. 8, Rys. S3a,b- rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające
str. 167). W przypadku próbki C1 zidentyfikowano jeszcze niewielki wkład od fazy
heksagonalnego ZnO (grupa przestrzenna P63mc), kubicznego Al(2.67x)Zn(x)O4 (Fd 3 m) oraz
Al2O3 o strukturze trygonalnej (grupa przestrzenna R 3 c) (Rys. 8). Dla nanocząstek ZnAl2O4
Er3+ i Yb3+ (próbka C2, Tabela 4) (Rys. S3a – rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki
uzupełniające str. 167) oraz próbki C2W3 (Tabela 4) (Rys. S3b – rozdział 8. Dodatki,
podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 167) oprócz dominującej fazy kubicznego ZnAl2O4
oraz wymienionej powyżej obcej fazy ZnO obecna jest faza kubicznego Yb3 Al5O12 (grupa
przestrzenna Ia 3 d) (Tabela 5).
Rozmiar nanocząstek dla próbki przed wygrzaniem (C2) wynosił w przybliżeniu
12 nm, natomiast po wygrzaniu w piecu, w temperaturze 990 oC w powietrzu przez 3 h
(C2W3) około 21 nm. Rozmiary spinela ZnAl2O4 bez domieszek (C1) wynosiły
w przybliżeniu 43 nm.
Natężenie pików dyfrakcyjnych wzrasta, co jest związane z zwiększeniem
krystaliczności badanych nanocząstek, ten sam efekt zaobserwował Duan i in. [80],
w przypadku syntetyzowania nanocząstek spinela nową metodą zol-żel z izopropanolanem
glinu Al(OiPr)3 (i-Pr, grupa izopropylowa) oraz azotanem cynku Zn(NO3)2·6H2O.
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Rys. 8. Dyfraktogram eksperymentalny dla nanocząstek ZnAl2O4 (próbka C1) i dopasowany
do niego, za pomocą metody Rietvelda, dyfraktogram teoretyczny. Symbole: ()
dyfraktogram eksperymentalny, (─) teoretyczny, () krzywa różnicowa oraz () pozycje
refleksów braggowskich od faz składowych.
Tabela 5. Parametry sieci otrzymane za pomocą metody Rietvelda dla nanocząstek
otrzymanych metodą syntezy spaleniowej.
Nazwa
próbki

Obecne fazy
ZnAl2O4
ZnO

C1
Al(2,67x)Zn(x)O4
Al2O3
ZnAl2O4
C2

ZnO
Yb3 Al5O12
ZnAl2O4

C2W3

ZnO
Yb3 Al5O12

Parametry sieci
a, (Å)
c,(Å)
8,08638 ±
0,00005
3,25085 ±
5,20671 ±
0,00014
0,00033
7,99666 ±
0,00159
4,76214 ±
12,95608 ±
0,00039
0,00182
8,08318 ±
0,00047
3,24179 ±
5,18897 ±
0,00025
0,00070
11,89411 ±
0,00337
8,08593 ±
0,00018
3,24872 ±
5,19517 ±
0,00019
0,00052
11,91404 ±
0,00186

Grupa
przestrzenna
Fd 3 m

Zawartość,
%
96,26 ±
0,29

P63mc

2,30 ± 0,04

Fd 3 m

1,00 ± 0,06

R3 c

0,43 ± 0,01

Fd 3 m

98,06 ±
0,49

P63mc

1,80 ± 0,05

Ia 3 d

0,13 ± 0,03

Fd 3 m

97,04 ±
0,50

P63mc

2,67 ± 0,06

Ia 3 d

0,28 ± 0,03
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4.1.1.2. Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ za pomocą
transmisyjnego mikroskopu elektronowego
Wielkości otrzymanych nanocząstek określono za pomocą TEM (opis metody
pomiarowej opisano w rozdziale 7. Metody charakteryzacji, podrozdział 7.1. Badania
strukturalne i morfologiczne, podrozdział 7.1.2. Transmisyjny mikroskop elektronowy str.
151). Histogramy średnich rozmiarów nanocząstek wykonano dla 100 losowo wybranych
nanocząstek. Jak widać na Rys. 9a,b nanocząstki ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ mają tendencję do
aglomeracji ze względu na ich wysoką reaktywność (wysoką energię powierzchniową) [78].
Szerokie pierścienie na obrazach dyfrakcji elektronowej potwierdzają krystaliczność
nanocząstek oraz strukturę kubiczną badanych próbek. Średnie rozmiary nanocząstek
w próbkach C2 i C2W3 wyznaczone za pomocą TEM wynoszą około 6 oraz 13 nm (Rys. 9c,
d), wartości te są zgodne z pomiarami XRD. Wygrzewanie próbek prowadzi do stopniowego
wzrostu nanocząstek oraz ich uporządkowania strukturalnego.
Podobny efekt zaobserwował Wiglusz i in. [81] w przypadku nanocząstek spineli
ZnAl2O4 domieszkowanych Eu3+ otrzymanych za pomocą syntezy sol-żel. Badania
te wskazują na krystalizację spinela w temperaturach od 700oC do 1200oC oraz wzrost
wielkości ziaren z 12 nm do 69 nm. Natomiast Mathur i in. [28] otrzymał nanocząstki spinela
ZnAl2O4 za pomocą syntezy z udziałem prekursorów alkoholanowych w temperaturze 400oC.
Wykazał, że ilość krystalicznych nanocząstek rośnie wykładniczo w stosunku do temperatury
wygrzewania próbki.

25

a
c

b
d

Rys. 9. Obrazy TEM nanocząstek w jasnym polu a) ZnAl1.9Er0.017Yb0.083O4 oraz
b) wygrzanych w temperaturze 990oC, w powietrzu przez 3 h oraz odpowiadające im
histogramy średnic (c) oraz (d). Wstawki: obrazy dyfrakcji elektronowej.

4.1.1.3. Właściwości luminescencyjne nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
Widma upkonwersji nanocząstek ZnAl2O4 domieszkowanych Er3+ oraz Yb3+
(zestawienie próbek przedstawiono w Tabeli 4 podrozdziału 4.1.1.1 Pomiary za pomocą
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ str. 22)
przedstawiono na Rys. 10. Badania wykonano dla dwóch mocy pobudzenia laserem
półprzewodnikowym o długości fali 965 nm: 12 W·cm-2 oraz 40 W·cm-2, pracującym
w trybie ciągłym (CW). Widma składają się z dwóch wyraźnie wyodrębnionych widocznych
gołym okiem pasm: pierwsze przy długości fali ~554 nm (2H11/2→4I15/2; 2S3/2→4I15/2) oraz
drugie przy długości fali ~660 nm (4F9/2→4I15/2) przypisane do wewnętrznych 4f przejść
elektronowych jonów Er3+. Przy gęstości mocy 40 W·cm-2, intensywność luminescencji dla
przejść

4

F9/2→4I15/2 jest około 178 razy większa w porównaniu z intensywnością
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luminescencji dla przejść 2H11/2→4I15/2 oraz 2S3/2→4I15/2 (w przypadku próbki C2). Natomiast
największą intensywnością charakteryzuje się przejście Er3+: 4F9/2→4I15/2 (obszar czerwonej
luminescencji upkonwersji) dla próbki wygrzanej dla obu gęstości mocy wiązki lasera.
Intensywność luminescencji dla próbki wygrzanej (C2W3) jest około 6 razy większa
w przypadku pobudzenia laserem o gęstości mocy 12 W·cm-2 w porównaniu z próbką nie
wygrzaną (C2). Dla gęstości mocy 40 W·cm-2 intensywność luminescencji po wygrzaniu jest
około 6,4 razy większa od próbki przed wygrzaniem (C2W3) (Tabela 6). Wpływ
wygrzewania na intensywność emisji upkonwersji zaobserwowali również inni badacze
w takich materiałach jak np. Y2O3: Er3+, Yb3+ [82], Gd2Ti2O7: Er3+ [83], w nanokryształach
ZnO: Er3+ [84] oraz w kryształach NaYF4: Er3+,Yb3+ [85].
Zwykle trzy czynniki wpływają na intensywność fotoluminescencji:
1) symetria lokalnego pola krystalicznego w otoczeniu Er3+ w sieci krystalicznej,
2) koncentracja centrów procesu rekombinacji niepromienistej (tzw. quenching effect)
3) tłumienie koncentracyjne, którego źródłem jest jest tzw. relaksacja krzyżowa
(z ang. Cross-relaxation, CR) zależna od stężenia domieszek. Relaksacja krzyżowa obniża
efektywność luminescencji [28]. W nanocząstkach spinelowych wzmocnienie intensywności
luminescencji w przypadku próbki wygrzanej, można przypisać spadkowi relaksacji
niepromienistej [81].
Dla lepszego zrozumienia mechanizmów w procesie upkonwersji zbadano
intensywność emisji upkonwersji nanocząstek w funkcji mocy pobudzenia. Logarytmiczną
zależność intensywności luminescencji upkonwersji (obszar czerwonej luminescencji)
w funkcji gęstości mocy pobudzenia przedstawiono na Rys. 10. Intensywność emisji
luminescencji I jest proporcjonalna do mocy lasera [86]. Zależność tą opisuje relacja:

I ~ Pn

(2)

gdzie:
n- liczba fotonów biorących udział w procesie upkonwersji.
Wartości n dla próbki nanocząstek ZnAl1.9Er0.017Yb0.083O4 (Er3+:Yb3+=1:5) wygrzanej
i niewygrzanej z Tabeli 4, przedstawiono na Rys. 11, wynoszą one: 1,94 (dla próbki C2) oraz
1,96 (dla próbki C2W3). Otrzymano wartości n zbliżone do 2 co oznacza, że za zieloną
i czerwoną emisję upkonwersji w jonach erbu, w badanych nanocząstkach odpowiedzialny
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jest dwu fotonowy proces upkonwersji (Rys. 11). Wynik ten uzyskano wykorzystując tylko
dwie wartości gęstości mocy lasera.
Podobne wyniki uzyskał Sun i współpracownicy [87] w szkle 10SrO–60PbO–
30Bi2O3 domieszkowanym Er3+ oraz Yb3+. Autorzy uzyskali wartości n = 1,87, 1,89 oraz
1,86 odpowiadające pasmom emisji 525 nm, 546 nm oraz 657 nm.

Rys. 10. Porównanie widm fotoluminescencji upkonwertujących nanocząstek ZnAl2O4: Er3+,
Yb3+ (w formie proszku): nie wygrzanych oraz wygrzanych (w powietrzu, 990 ºC-3 h).
Długość fali pobudzenia lasera: 965 nm. Widma otrzymano przy gęstościach mocy:
a) 12 W·cm-2 oraz b) 40 W·cm-2.

Tabela 6. Względna liczba fotonów emitowanych przez próbki spinelu ZnAl2O4: Er3+,Yb3+
pobudzanych laserem o długości fali 965 nm (praca ciągła) otrzymanych metodą spalania.
Średnica plamki 2 mm.
40 W/cm2
Gęstość mocy
12 W/cm2
Nazwa próbki Izielona Iczerwona Icz/Iz Izielona Iczerwona Icz/Iz
6846
397
70561 178
C2
42418
2023 452658 224
C2W3
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Rys. 11. Intensywność emisji upkonwersji w funkcji gęstości mocy lasera o długości fali
965 nm dla nanocząstek ZnAl1.9Er0.017Yb0.083O4 (próbka wygrzana oraz nie wygrzana).

4.1.1.4. Nanocząstki ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ jako znaczniki
luminescencyjne w preparatach biologicznych
Nanocząstki ZnAl2O4 domieszkowane Er3+ i Yb3+ syntetyzowane za pomocą metody
spaleniowej (szczegóły dotyczące metody syntezy umieszczono w rozdziale 6. Przygotowanie
materiałów, podrozdział 6.1. Synteza spaleniowa bez\w obecności soli (NaCl) str. 141)
wykorzystano na poziomie komórkowym w roli znaczników luminescencyjnych. Nanocząstki
wnikają do komórek na drodze endocytozy (Rys. 12a), w obecności środka transfekcyjnego
ułatwiającego ich wnikanie, lipofektaminy. Przekrój poprzeczny xz oraz yz przez stos
obrazów uzyskanych z mikroskopu konfokalnego komórek HeLa z nanocząstkami
ZnAl2O4 : Er3+, Yb3+ o stężeniu 1 mg·ml-1, po 24 h inkubacji potwierdza, że nanocząstki
gromadzą są w cytozolu komórek, wokół jądra. Uzyskane wyniki wskazują, że syntetyzowane
nanocząstki mogą być wizualizowane w komórkach (czerwone i żółte piksele na Rys. 12)
(szczegóły dotyczące metodologii obrazowania za pomocą mikroskopii konfokalnej
przedstawiono w rozdziale 7, podrozdział 7.3. Badania spektroskopowe, podrozdział 7.3.1.
Mikroskop konfokalny str. 155). Zastosowanie pobudzenia w obszarze podczerwieni (980 nm)
eliminuje autofluorescencję i nie uszkadza komórek. Widmo zebrane z nanocząstek po 24 h
inkubacji przedstawiono na Rys. 12b.
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Kluczowym parametrem materiałów w zastosowaniach biologicznych jest ich
biokompatybilność. Biokompatybilność nanostrukturalnych materiałów na bazie ZnAl2O4
będzie raportowana w rozdziale 4.3. Synteza, właściwości i zastosowanie nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spalania aerozolu, podrozdział 4.3.1.5 Nanocząstki
ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymane metodą aerozolową jako znaczniki luminescencyjne w
preparatach biologicznych str. 51.
a

b

Rys. 12. a) Przekrój poprzeczny xz oraz yz przez stos obrazów z mikroskopu konfokalnego
komórek HeLa z nanocząstkami ZnAl2O4 : Er3+, Yb3+ po 24 h inkubacji (stężenie 1 mg/ml).
Autofluorescencję pochodzącą od komórek oznaczono kolorem zielonym (wzbudzenie
laserem argonowym o długości fali 488 nm (fala ciągła), detekcja od 495 nm do 505 nm).
Nanocząstki ZnAl2O4: Er3+,Yb3+ oznaczono kolorem czerwonym i zółtym, przy wzbudzeniu
laserem femtosekundowym o długości fali 980 nm, detekcja od 649 nm do 705 nm. b) Pomiar
luminescencji nanocząstek za pomocą mikroskopu konfokalnego zebranej z pojedynczego
punktu otrzymanego obrazu.

4.1.1.5. Podsumowanie
Opracowałam technologię otrzymywania znaczników luminescencyjnych opartych
na nanocząstkach spinelu ZnAl2O4 domieszkowanych Er3+ i Yb3+ (Er:Yb= 1:5) uzyskanych
za pomocą syntezy spaleniowej. Badania dyfrakcji rentgenowskiej wykazały, że otrzymane
nanocząstki mają rozmiary od 6 nm do 13 nm, co również potwierdzają wyniki uzyskane
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za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Badane nanocząstki mają regularną
strukturę krystaliczną (grupa przestrzenna Fd 3 m). Znaczniki luminescencyjne ZnAl2O4:Er3+,
Yb3+ wykazują silną czerwoną luminescencję przy długości fali około 660 nm, za którą
odpowiedzialny jest dwu fotonowy proces upkonwersji.
Badania wykazują, że nanocząstki wygrzewane w powietrzu w temperaturze 990°C
posiadają około sześć razy większą luminescencję w porównaniu z nanocząstkami
niewygrzanymi.
Wykazałam, że nanocząstki wnikają do komórek nowotworowych HeLa na drodze
endocytozy, co potwierdzono badaniami na mikroskopie konfokalnym.

4.2.

Synteza i właściwości nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+
otrzymanych metodą spaleniową

4.2.1. Właściwości strukturalne oraz właściwości luminescencyjne
nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+
4.2.1.1. Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+ za pomocą
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
W celu sprawdzenia czy domieszkowanie jonami metalu alkalicznego litu (Li+)
wpływa na wydajność procesu upkonwersji zsyntetyzowano nanocząsteki ZnAl2O4
domieszkowane Er3+, Yb3+ oraz Li+ za pomocą metody spaleniowej (metodologia syntezy
opisana w rozdziale 6. Przygotowanie materiałów, podrozdział 6.1. Synteza spaleniowa bez\w
obecności soli (NaCl) str. 141).
Zbadano

strukturę

krystaliczną

nanocząstek

domieszkowanych

Li+

oraz

niedomieszkowanych. Za pomocą metody Retvielda przeprowadzono ocenę ilościową
obecnych faz w nanocząstkach, przy wykorzystaniu programu FullProf [88]. Metoda
Rietvelda jest techniką obliczeniową stosowaną do analizy dyfraktogramów otrzymanych
z wyników pomiarów dyfrakcyjnych materiałów polikrystalicznych. W metodzie tej do
eksperymentalnego profilu dyfraktogramu, numerycznie dopasowuje się (w pewnym zakresie
kątów lub energii) teoretyczny profil dyfraktogramu. Zestawienie badanych próbek
przedstawiono w Tabeli 7.
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Tabela 7. Wybrane próbki nanocząstek domieszkowanych Li+ otrzymane za pomocą metody
spaleniowej.

Nazwa próbki
C3

Skład
Zn0.95Li0.05Al1. 9Er0.017Yb0.083O4

C3W3

Próbka C3 wygrzewana 3 h - 990 ºC

W około 90 % otrzymane nanocząstki posiadają regularną strukturę krystaliczną
ZnAl2O4 o grupie przestrzennej Fd 3 m (227Dyfraktogramy XRD wykazują charakterystyczne
ostre piki dla spinela ZnAl2O4, są one zgodne z oczekiwanymi danymi dla ZnAl2O4 (ICSD
05-0669) (Tabela S1 rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 168,
Rys. 13). W obydwu badanych próbkach zidentyfikowano jeszcze niewielki wkład od fazy
heksagonalnego ZnO (grupa przestrzenna P63mc) oraz kubicznego Yb3Al5O12 (grupa
przestrzenna Ia 3 d). Dodatkowo obecne są jeszcze śladowe ilości fazy Al(2.78)N(0.35)O(3.65)
~ 0.5(2)% (Fd 3 m) oraz Al2O3 o strukturze trygonalnej (grupa przestrzenna R 3 c) ~ 0.02(1)%,
których nie zaznaczono na Rys. 13. Ponadto w przypadku wprowadzenia jonów Li+ do sieci
krystalicznej nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ można zauważyć, że piki dyfrakcyjne są
o wiele ostrzejsze, co przypisuje się lepszej krystalizacji, w porównaniu z wynikami
otrzymanymi dla próbek bez jonów Li+.
W Tabeli 8 porównano średnie rozmiary nanocząstek domieszkowanych jonami Li+
oraz niedomieszkowanych jonami Li+ uzyskane z pomiarów dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego. Średnie rozmiary nanocząstek domieszkowanych jonami Li+ wynoszą
48 nm oraz 50 nm. Dla nanocząstek niedomieszkowanych jonami Li+ rozmiary te są mniejsze
i wynoszą 12 nm oraz 21 nm. Jon domieszki litu wpływa na szybkość wzrostu uzyskanych
nanocząstek co wiąże się z modyfikacją ładunku na ich powierzchni [89], podobnie jak
w pracy Wang i innych [90] w przypadku domieszkowania nanokryształów NaYF4:Yb/Er
jonami Gd3+ oraz jonami Mn2+ w pracy Tian i innych [91].
Korzystając z równania Scherrera (równanie 1, str. 22) wyznaczono rozmiary
otrzymanych nanocząstek. Rozmiar nanocząstek dla próbki C3 wynosi w przybliżeniu 48 nm,
natomiast po wygrzaniu w piecu, w temperaturze 990oC w powietrzu przez 3 h (C3W3)
wynosi około 50 nm. Niewielka różnica w rozmiarach nanocząstek przed i po wygrzaniu
wskazuje, że nanocząstki te są stabilne termicznie.
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Tabela 8. Średnica wygrzanych oraz niewygrzanych nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
domieszkowanych

jonami

Li+

otrzymana

z

pomiarów

dyfrakcji

promieniowania

rentgenowskiego.
Nazwa próbki
bez Li (C2)
z Li (C3)
bez Li (C2W3)
z Li (C3W3)

a

2RXRD (nm)
12
48
21
50

b

Rys. 13. Dyfraktogramy zmierzone dla nanocząstek (a) ZnAl2O4 domieszkowanych Er3+,
Yb3+ oraz Li+ (próbka C3) oraz (b) próbki wygrzanej w temperaturze 990 oC, w powietrzu
przez 3 h (C3W3) i dopasowane do nich, za pomocą metody Rietvelda, dyfraktogramy
teoretyczne. Symbole: () dyfraktogram eksperymentalny, (─) teoretyczny, () krzywa
różnicowa oraz () pozycje refleksów braggowskich od faz składowych.

4.2.1.2. Właściwości luminescencyjne nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+,Yb3+, Li+
Lokalna symetria pola krystalicznego wpływa na prawdopodobieństwo przejść
radiacyjnych między poziomami w jonach lantanowców (wewnątrz powłok elektronowych
4f) [92]. Wprowadzenie jako domieszki dodatkowego jonu metalu z pierwszej grupy układu
okresowego pierwiastków jest skutecznym sposobem obniżenia symetrii pola krystalicznego
wokół jonów lantanowców, co prowadzi do poprawy efektywności luminescencji. Dlatego
w tym celu nanocząstki ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ domieszkowałam jonami metalu alkalicznego
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Li+. Jon ten ma mały promień jonowy (0,9 Å), może być łatwo wprowadzony do sieci
krystalicznej matrycy. Może zająć pozycje międzywęzłowe lub substytucyjne w sieci
krystalicznej nanocząstek. Złamanie symetrii pola krystalicznego wokół jonów Ln3+ prowadzi
do wzrostu intensywności luminescencji.
Zmierzono PL nanocząstek dla dwóch gęstości mocy lasera podczerwonego o długości
fali 965 nm tj. 12 W·cm-2 oraz 40 W·cm-2 (Rys. 14) o składzie przedstawionym w Tabeli 7.
Zieloną i czerwoną emisję upkonwersji obserwowano odpowiednio dla przejść w Er3+:
2

H11/2 →4I15/2, 4S3/2→4I15/2 oraz 4F9/2 →4I15/2 dla długości fali emisji pomiędzy 516 nm

a 570 nm oraz 624 nm a 700 nm.

a

b

Rys. 14. Porównanie widm fotoluminescencji upkonwertujących nanocząstek ZnAl2O4: Er3+,
Yb3+ w formie proszku, niedomieszkowanych Li+, niewygrzanych (C2) i wygrzanych (C2W3)
oraz domieszkowanych Li+, niewygrzanych (C3) i wygrzanych (C3W3). Nanocząstki były
wygrzane w piecu, w powietrzu w temperaturze 990 ºC przez 3 h. Długość fali pobudzenia
w trakcie pomiaru: 965 nm (praca ciągła). Widma otrzymano przy dwóch gęstościach mocy
lasera: a) 12 W·cm -2 oraz b) 40 W·cm-2.
W przypadku próbki wygrzanej (C3W3) można zauważyć, że względna ilość fotonów
dla obu linii emisji oraz dla obu gęstości mocy lasera jest mniejsza niż w przypadku próbki
niewygrzanej (C3).
Jak już wspomniałam, że aby poprawić efektywność procesu upkonwersji należy
dostosować lokalne otoczenie wokół jonów ziem rzadkich poprzez umyślne domieszkowanie
matrycy jonami nieluminescencyjnymi np. Li+, Na+, K+, obniżając w ten sposób lokalną
symetrię wokół jonów lantanowców co sprzyja poprawie efektwności upkonwersji. Jednak
w próbce domieszkowanej jonami Li+ po wygrzaniu zaobserwowano obniżenie intensywności
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luminescencji. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że w czasie wygrzewania jony Li+
,,uciekają” z nanocząstek (Rys. 15) i efekt obniżenia symetrii wokół jonów ziem rzadkich
znika.
W spinelu ZnAl2O4 maksymalna energia fononów jest rzędu 840 cm-1 [4]. Po procesie
syntezy na powierzchni nanocząstek pozostają liczne grupy ligandów (-OH, -NO).
Są to oscylatory o dużych energiach drgań, odpowiednio 3200-3600 cm-1[93][94] oraz
1335-1421 cm-1[95], które zwiększają energię fononów w nanocząstkach i tym samym
zwiększają procesy rekombinacji niepromienistej.
Proces wygrzewania prowadzi do redukcji grup -OH i -NO z powierzchni nanocząstek
oraz do poprawy struktury krystalicznej i rozrostu ziaren, co ma wpływ na podwyższenie
emisji upkonwersji.
Względną ilość fotonów wyznaczoną z pola powierzchni pod widmami emisji
upkonwersji

zmierzoną

dla

wygrzanych

oraz

nanocząstek

niewygrzanych

ZnAl2O4: 1% Er3+, 18% Yb3+, 5% Li+ zestawiono w Tabeli 9. Wzrost zielonej luminescencji
dla nanocząstek domieszkowanych jonami Li+ zaobserwowano w obszarze od 516 nm do
570 nm dla gęstości mocy lasera 12 W·cm

-2

oraz 40 W·cm-2. W przypadku próbek nie

zawierających domieszki Li+ zarejestrowano tylko czerwoną luminescencję w obszarze od
624 nm do 700 nm (próbka C2 oraz C2W3) dla gęstości mocy lasera 12 W·cm-2. Dla próbek
bez Li+, dla gęstości mocy 40 W·cm-2 odnotowano zieloną luminescencję, ale jest ona około
293 razy niższa (próbka C2) w porównaniu z nanocząstkami zawierającymi jony Li+ (próbka
C3). Dla próbki wygrzanej bez domieszki litu (C2W3) luminescencja w obszarze zielonym
dla gęstości mocy lasera 40 W·cm-2 jest również niższa około 44 razy w porównaniu z próbką
domieszkowaną jonami Li+.
Także w spinelach SrAl2O4 domieszkowanych innymi jonami ziem rzadkich Ho3+
i Yb3+ wykazano wpływ domieszkowania jonami Li+ na ich luminescencję. Odnotowano
sześciokrotny

wzrost

zielonej

emisji

upkonwersji

w

porównaniu

z

próbkami

nie zawierającymi jonów Li+ [96]. W optyczno-magnetycznej strukturze Fe3O4@Gd2O3:Er3+,
Li+ typu rdzeń-powłoka zaobserwowano trzykrotny wzrost zielonej luminescencji w wyniku
domieszkowania ich jonami Li+ [92].
Dla nanocząstek ZnAl2O4: 1% Er3+, 18% Yb3+, 5% Li+ wyznaczono stosunek
intensywności luminescencji w obszarze czerwonym do intensywności luminescencji
w obszarze zielonym (Icz/Iz). Otrzymane wyniki zestawiono w Tabeli 9. Dla próbek bez
jonów Li+ (próbka C2 oraz C2W3) dla gęstości mocy lasera 40 W·cm-2 stosunek Icz/Iz jest
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około 18 razy większy dla próbki C2 oraz około 19 razy większy dla próbki C2W3
w porównaniu z nanocząstkami zawierającymi jony Li+ (próbka C3 oraz próbka C3W3)
(Rys. 14a,b, Tabela 9). W przypadku mniejszej gęstości mocy (12 W·cm-2) stosunek Icz/Iz
wyznaczono tylko dla próbek z jonami Li+, ponieważ próbki bez jonów Li+ przy tej gęstości
mocy nie wykazują zielonej luminescencji (Tabela 9). Iloraz ten jest większy dla próbki
wygrzanej.
Tabela 9. Względna liczba fotonów emitowanych przez próbek spinelu ZnAl2O4: 1% Er3+,
18% Yb3+ (niewygrzanych oraz wygrzanych) z jonami Li+ oraz bez jonów Li+, pobudzanych
laserem o długości fali 965 nm (praca ciągła) otrzymanych metodą spalania. Średnica plamki
wynosi 2 mm.

Gęstość mocy
Nazwa próbki
C2
C2W3
C3
C3W3

40 W/cm2
12 W/cm2
Izielona Iczerwona Icz/Iz Izielona Iczerowna Icz/Iz
6846
178
397
70561
42418
2023
452658 224
24818 345889 14 116448 1181171 10
88568 1070177 12
13977 227324 16

4.2.1.3. Podsumowanie
Opracowałam technologię otrzymywania znaczników luminescencyjnych opartych na
nanocząstkach ZnAl2O4 domieszkowanych Er3+, Yb3+ oraz metalem alkalicznym Li+
syntetyzowanych za pomocą metody spaleniowej. Spinele mają kubiczną strukturę
krystaliczną. W trakcie domieszkowania nanocząstek jonami Li+ otrzymałam większe
rozmiary krystalitów rzędu 50 nm w porównaniu z nanocząstkami niedomieszkowanymi.
Wykazałam, że domieszkowanie jonami Li+ powoduje 50-krotne zwiększenie
efektywności czerwonej luminescencji.

36

Synteza, właściwości i zastosowanie nanocząstek
ZnAl2O4:Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spalania aerozolu

4.3.

4.3.1. Właściwości strukturalne, morfologia oraz właściwości
luminescencyjne nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
4.3.1.1 Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ za pomocą
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
Zsyntetyzowano nanocząstki ZnAl1.9Er0.017Yb0.083O4 za pomocą syntezy spalania
aerozolu (szczegóły związane z syntezą opisano w rozdziale 6. Przygotowanie materiałów,
podrozdział 6.3. Synteza spalania aerozolu str. 145). Wykaz wszystkich przeprowadzonych
eksperymentów zestawiono w Tabeli 10. Zbadano wpływ składu prekursorów na wydajność
upkonwersji. W celu zbadania warunków syntezy spalania aerozolu na budowę krystalitów
otrzymanych nanocząstek wykonano pomiary XRD (opis metody charakteryzacji nanocząstek
wykorzystanej do badań przedstawiono w rozdziale 7. Metody charakteryzacji, podrozdział
7.1. Badania strukturalne i morfologiczne, podrozdział 7.1.1. Dyfrakcja promieniowania
rentgenowskiego str. 150).

Tabela 10. Zestawienie badanych nanocząstek otrzymanych za pomocą syntezy spalania
aerozolu.

Nazwa
próbki

Stężenie molowe
roztworu (M)

Skład rozpuszczalnika

A1
A2
A3
A4
A5

4,00
4,00
2,70
0,10
0,02

mocznik
mocznik, etanol, woda
etanol
etanol
etanol

Badania dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego wykazały, że dyfraktogramy
eksperymentalne uzyskane dla wytworzonych nanocząstek są zgodne z dyfraktogramem dla
standardowego spinela ZnAl2O4 (grupa przestrzenna Fd 3 m) [97].
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W próbce A1, która była wygrzana w temperaturze 990 oC przez 3 h oraz w próbce
A2, która nie była wygrzana, zaobserwowano śladowe ilości ZnO o strukturze wurcytu (grupa
przestrzenna P63mc) (Rys. 15a, b). Obecność obcej fazy w postaci ZnO w syntetyzowanych
próbkach nanocząstek ZnAl2O4, otrzymanych innymi metodami niż te prezentowane
w dysertacji, obserwowali w swoich próbkach inni badacze. W syntetyzowanych przez Perez
i inni [98] nanocząstkach ZnAl2O4: Pr3+ wygrzewanych w temperaturze 600 oC przez 14 h
otrzymanych za pomocą prostego procesu chemicznego, również zaobserwowano śladowe
ilości krystalicznego ZnO. Wygrzane nanocząstki, próbka A2W/PVP oraz A3W, posiadają
kubiczną strukturę krystaliczną (Rys. 15a-d)
W Tabeli S2 (rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 169)
zestawiono parametry sieciowe, obecne fazy, rozmiary krystalitów dominującej fazy
w próbkach oraz pięć najsilniejszych charakterystycznych pików dla wybranych próbek
nanocząstek spineli ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ w postaci proszku. Analizę dyfraktogramów
przeprowadzono za pomocą metody Rietvelda [99][100] stosując program FULLPROF, który
jest narzędziem w pakiecie oprogramowania WinPLOTR [101].
W porównaniu z wartością stałej sieci dla spinela przedstawionymi w bazie danych,
gdzie a = 8.0848 Å. Dla moich nanocząstek zaobserwowano wzrost wartości stałej sieci
na poziomie 0,5% dla próbek A1W, A2 i A2W/PVP oraz na poziomie 0,09% dla próbki
A3W. Wzrost stałej sieci w porównaniu z niedomieszkowanym wzorcem może być związany
z rozszerzeniem sieci krystalicznej spinelu wynikającej z obecności jonów ziem rzadkich.
Promień jonowy dla Er3+ wynosi 0,103 nm, natomiast dla Yb3+ wynosi 0,1 nm, są to wartości
większe od promieni jonowych Al3+ (0,053 nm) oraz Zn2+ (0,0074 nm). Podobne zachowanie
było opisane przez Barros i in. [3] w przypadku spinelu ZnAl2O4 domieszkowanego Eu3+
otrzymanego za pomocą metody spalania. W tym przypadku wzrost wynosił 0,02%.
Mniejsza wartość stałej sieci dla próbki A3W w porównaniu z pozostałymi próbkami
nanocząstek, prawdopodobnie wynika z tego, iż nanocząstki te składają się z mniejszych
krystalitów co znajduje potwierdzenie w badaniach luminescencji dla tej próbki (mniejsza
wydajnośc upkonwersji). Im mniejsze nanocząstki tym stała sieci komórki elementarnej
mniejsza, co potwierdzają wyniki badań otrzymanych dla nanocząstek metalicznych w pracy
Qi i współautorów [102] oraz dla nanocząstek platynowych na podłożu węglowym opisanych
w pracy Leontyev i innych [103].
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Należy zwrócić uwagę, że dodanie etanolu do syntezy aerozolowej pozwala
na otrzymywanie jednofazowych próbek, wynika to z podwyższonej temperatury reakcji
co pokazano w Tabeli S2, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str.169.
Metodą Scherrera zgodnie z równaniem przytoczonym w poprzednim rozdziale na str.
31 [104] dla wszystkich refleksów oszacowano średni rozmiar krystalitów, wynoszą one od
około 11 nm do 21 nm. Dla każdej analizowanej próbki obserwowano pięć najsilniejszych
charakterystycznych pików dla spinela ZnAl2O4 (Tabela S2, rozdział 8. Dodatki, podrozdział
8.2. Wyniki uzupełniające str.169).
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Rys. 15. Dyfraktogramy eksperymentalne zmierzone dla spinelowych nanocząstek
ZnAl1.9Er0.017Yb0.083O4 i dopasowane do nich, za pomocą metody Rietvelda, dyfraktogramy
teoretyczne. Dla dwóch próbek obecne są refleksy pochodzące od śladowej ilości ZnO. a)
Próbka A1 wygrzewania w temperaturze 990 oC przez 3 h, b) Próbka A2 niewygrzewana, c)
Próbka A2W/PVP wygrzewana w temperaturze 990 oC przez 3 h, a następnie pokryta PVP, d)
próbka A3W wygrzewana w temperaturze 990 oC przez 3 h. Symbole: () dyfraktogram
eksperymentalny, (─) dyfraktogram teoretyczny, () krzywa różnicowa oraz () pozycje
refleksów braggowskich od faz składowych.
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4.3.1.2. Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ za pomocą
transmisyjnego mikroskopu elektronowego
Obrazy TEM dla nanocząstek ZnAl2O4 domieszkowanych Er3+ i Yb3+ (wygrzewanych
w temperaturze 990 oC przez 3 h) otrzymanych za pomocą syntezy spalania aerozolu
pokazano na rys. 16. Szczegóły dotyczące metody charakteryzacji nanocząstek wykorzystanej
do badań umieszczono w rozdziale 7. Metody charakteryzacji, podrozdział 7.1. Badania
strukturalne i morfologiczne, podrozdział 7.1.2. Transmisyjny mikroskop elektronowy str.
151.
Jak widać na rys. 16 syntetyzowane nanocząstki mają idealnie sferyczny kształt.
Typowe obrazy TEM wykonane w technice jasnego oraz ciemnego pola dla wybranych
próbek nanocząstek ZnAl2O4 domieszkowanych Er3+ i Yb3+ pokazano odpowiednio na
Rys. 16a, e, i oraz Rys. 16b, f, j. Nanocząstki w zależności od badanej próbki zbudowane są
z nanokrystalitów o rozmiarach ziaren od około 11 nm do 21 nm. Zdjęcia w wysokiej
rozdzielczości z TEM (HRTEM, z ang. High-resolution transmission electron microscopy)
ujawniają płaszczyzny atomowe krystalitów (Rys. 16c, g, k). We wszystkich badanych
próbkach rozmiary kulistych nanocząstek pozwalały na zastosowanie ich w bioobrazowaniu.
Dlatego w ramach tej dysertacji będą wykorzystane w roli znaczników luminescencyjnych
w preparatach biologicznych (szczegóły dotyczące tych badań przedstawiono w rozdziale 4.
Rezultaty badań i dyskusja wyników, podrozdział 4.3. Synteza, właściwości i zastosowanie
nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spalania aerozolu, podrozdział 4.3.1.5.
Nanocząstki

ZnAl2O4:

Er3+,

Yb3+

otrzymane

metodą

aerozolową

jako

znaczniki

luminescencyjne w preparatach biologicznych str. 51).
Z porównania histogramów wielkości nanocząstek dla próbek uzyskanych
z roztworów o stężeniu molowym (4 M) (Tabela 10, str. 37),(Rys. 16d, h) wynika, że
otrzymane nanocząstki z roztworu wodnego z dodatkiem mocznika, bez etanolu (Rys. 16d,
próbka A1W/PVP) posiadają szerszy rozkład wielkości cząstek oraz większą ich średnicę
(d = 136 nm). W porównaniu z próbką nanocząstek uzyskanych z roztworu wzbogaconego
o etanol (Rys. 16h, próbka A2W/PVP), średnica nanocząstek wynosi (d = 82 nm). Dodanie
etanolu doprowadziło do zmniejszenia wielkości kropelek generowanych przez nebulizator
oraz doprowadziło do wzrostu temperatury syntezy (dokładny opis procesu spalania aerozolu
przedstawiono w rozdziale 6. Przygotowanie materiałów, podrozdział 6.3. Synteza spalania
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aerozolu str. 145). Histogram wielkości nanocząstek odpowiadający obrazom TEM dla
próbki A3C/PVP przedstawiono na Rys. 16l, dla średnicy nanocząstek d = 140 nm.
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Rys. 16. Obrazy z transmisyjnego mikroskopu elektronowego: (a) w jasnym polu oraz (b) w ciemnym polu próbki A1 (wygrzanej 990 oC
przez 3 h, a następnie pokrytej PVP). (c) Obraz HRTEM tych nanocząstek. (d) Rozkład wielkości tych nanocząstek. (e) w jasnym polu oraz
(f) w ciemnym polu próbki A2 (wygrzanej w 990 oC przez 3 h, a następnie pokrytej PVP). (g) Obraz HRTEM tych nanocząstek. (h) Rozkład
wielkości tych nanocząstek. (i) w jasnym polu oraz (j) w ciemnym polu próbki A3 (wygrzanej w 990 oC przez 3 h, a następnie pokrytej
PVP). (k) Obraz wysokiej rozdzielczości (HRTEM) wybranego fragmentu obrazu TEM. (l) Rozkład wielkości próbki A3 (wygrzanej w 990
o
C przez 3 h, a następnie pokrytej PVP).
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4.3.1.3. Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ za pomocą
skaningowego mikroskopu elektronowego oraz analiza
ilościowa składu za pomocą spektroskopii rentgenowskiej
z dyspersją energii
Topografia powierzchni oraz morfologia nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
otrzymanych metodą spalania aerozolu została przedstawiona na zdjęciach wykonanych za
pomocą mikroskopu elektronowego SEM (Rys. 17). Szczegóły dotyczące metody
pomiarowej SEM zostały opisane w rozdziale 7. Metody charakteryzacji, podrozdziały 7.1.
Badania strukturalne i morfologiczne, 7.1.3. Skaningowy mikroskop elektronowy str. 152.
Średni rozmiar cząstek oraz rozkład ich wielkości został określony przy użyciu programu
Smart Tiff firmy Zeiss. Porównanie otrzymanego średniego rozmiaru nanocząstek, dla
wybranych próbek za pomocą technik pomiarowych TEM oraz SEM przedstawiono
w Tabeli 11. Otrzymano nanocząstki o średnicy od 82 nm do 140 nm.
Tabela 11. Porównanie wielkości wybranych próbek nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
uzyskanych za pomocą syntezy spalania aerozolu.

2RTEM
[nm]

2RSEM
[nm]

A1W/PVP

136

128

A2W/PVP

82

133

A3W/PVP

140

108

Nazwa próbki

W celu określenia rozkładu pierwiastków w próbkach przeprowadzono pomiary
z wykorzystaniem spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego.
Szczegóły dotyczące metody pomiarowej EDS zostały opisane w rozdziale 7. Metody
charakteryzacji, podrozdziały 7.1. Badania strukturalne i morfologiczne, 7.1.4. Spektroskopia
rentgenowska z dyspersją energii str. 153). Uzyskane wyniki potwierdziły obecność
wszystkich oczekiwanych pierwiastków w strukturze spinelu: Zn, O, Er oraz Yb (Rys. 17i).
W badaniach EDS nie badano sygnału od glinu obecnego w uzyskanych nanocząstkach,
ponieważ do pomiarów wykorzystano standardowy stolik aluminiowy, który spowodowałby
zafałszowanie wyników.
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Mikroanalizę składu chemicznego przeprowadzono dla próbki A1 przed i po
wygrzaniu. Stosunek iterbu do erbu w tej próbce wynosi 4.26 ± 0.08 w porównaniu do
wartości 4,82 jaką otrzymano w roztworze substratów. Ponieważ reakcja jaką otrzymano
zbadane nanocząstki jest reakcją egzotermiczną (1500°C [105]), część iterbu może
odparować. Stąd wartość stosunku iterbu do erbu jaką otrzymano z pomiarów EDS jest
mniejsza. Pozostałe wyniki są szczegółowo wymienione w Tabeli S3, rozdział 8. Dodatki,
podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 170. Wyniki potwierdziły zgodność obecnych
pierwiastków w stosowanych substratach i obecnych w nanocząstkach produktów.
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Rys. 17. Obrazy SEM wybranych próbek nanocząstek ZnAl2O4 domieszkowanych Er3+ i Yb3+: (a) próbka A1, powstała z 4 M roztworu wody
destylowanej z mocznikiem (b) katodoluminescencja próbki A1 (c) próbka A2, powstała z 4 M roztworu etanolu z mocznikiem (d) próbka
A2 wygrzana w 990 oC przez 3h, a następnie pokryta PVP (e) próbka A4, powstała z 0,1 M roztworu z etanolem, bez mocznika (f) próbka
A5, wygrzewana w 990 oC przez 3h. (g-h) Przykład punktowej mikroanalizy składu chemicznego próbki A1. (i) Mapy rozkładu
pierwiastków chemicznych (EDS): Zn, Er, Yb, O w próbce A1.
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4.3.1.4. Właściwości luminescencyjne nanocząstek ZnAl2O4:Er3+,Yb3+
Zmierzono fotoluminescencję (PL) nanocząstek ZnAl2O4:Er3+,Yb3+ w postaci proszku
syntezowanych za pomocą syntezy spalania aerozolu, otrzymanych z roztworów
wyjściowych: A1, A2, A3, A4 oraz A5 (Tabela 10, str. 37) przed i po wygrzaniu, a następnie
pokryciu PVP. Widma PL otrzymano przy pobudzeniu diodą laserową o długości fali 965 nm,
fala ciągła, przy trzech gęstościach mocy (Pd): 12 W·cm-2, 40 W·cm-2 oraz 58,4 W·cm-2
(Rys. 18a-f, Rys. 19a-d). Fotoluminescencja jest wynikiem procesu upkonwersji w komórce
elementarnej, którego schemat przedstawiono na Rys. 20a, b. Geometrię komórki
elementarnej spinela ZnAl2O4 zaprojektowano za pomocą animacji oraz wizualizacji
molekularnej korzystając z programu VMD (Visual Molecular Dynamics) [31] (Rys. 20a).
Następnie w komórkę tą całkowicie losowo wrzucono atomy Er3+ oraz Yb3+. Ich liczba
w stosunku do liczby atomów wymodelowanej sieci krystalicznej została wyliczona na
podstawie stosunku Yb3+ do Er3+. W rezultacie otrzymano animację prezentującą proces
upkonwersji, z którego wyodrębniono jeden kadr (Rys. 20b). Etapy przenoszenia energii
pomiędzy donorem (uczulaczem, Yb3+) oraz akceptorem (aktywatorem, Er3+) w badanych
nanocząstkach można przedstawić w następujący sposób: 1. Fotony bliskiej podczerwieni
pobudzają atom Yb3+. 2. Wzbudzony atom Yb3+ transferuje energię do atomu Er3+ (ET).
3. Atom Yb3+ absorbuje dodatkowe fotony bliskiej podczerwieni. 4. Atom Er3+ pochłania
energię i uwalnia fotony w postaci czerwonego światła. Typowy schemat poziomów
dla

energetycznych

upkonwersji

luminescencji

nanocząstek

domieszkowanych,

wymienionymi jonami ziem rzadkich, w przypadku pobudzenia ich podczerwienią pokazano
na Rys. 20c.
Fotony bliskiej podczerwieni o długości fali 980 nm są absorbowane przez jony Yb3+
zgodnie z transferem energii (ET) do jonów aktywatora Er3+. Emisja w kolorze zielonym
(przy długości fali około 550 nm) powstaje w wyniku muli-fotonowej relaksacji ze stanu
wzbudzonego

4

F7/2 (w Er3+) do stanu

2

H11/2 (4S3/2), a następnie przejście do stanu

podstawowego 4I15/2. Przewagę emisji światła czerwonego (przy długości fali 661 nm) można
tłumaczyć tym, że ze względu na dużą wartość energii fononów w spinelu ZnAl2O4
(240-840 cm-1) [4], obserwujemy szybką wielofotonową relaksację ze stanu 4S3/2 do stanu
4

F9/2.
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(3 h - 990 oC), a następnie pokrytych PVP. Długość fali pobudzenia: 965 nm. Widma
otrzymano przy gęstościach mocy lasera: 12 W·cm-2, 40 W·cm-2 oraz 58,4 W·cm-2,
pracującym w trybie ciągłym.

47

a

b

c

Rys.

19.

Porównanie

ZnAl1.9Er0.017Yb0.083O4 (w

widm
postaci

d

fotoluminescencji
proszku),

nanocząstek

niewygrzewanych

upkonwertujących

oraz

wygrzewanych

(3 h - 990oC), a następnie pokrytych PVP. Długość fali pobudzenia: 965 nm. Widma
otrzymano przy gęstościach mocy lasera: 12 W·cm-2, 40 W·cm-2 oraz 58,4 W·cm-2,
pracującym w trybie ciągłym.
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a

b

c

Rys. 20. a) Geometria komórki elementarnej ZnAl2O4. Komórkę elementarną oznaczono
kolorem żółtym, atomy glinu oznaczono kolorem niebieskim, atomy tlenu oznaczono kolorem
szarym. Atomy erbu (kolor czerwony) oraz atomy iterbu (kolor zielony) są rozłożone losowo
w całej próbce. b) Proces upkonwersji przedstawiony w geometrii komórki elementarnej
spinela ZnAl2O4: Er3+, Yb3+. c) Schemat poziomów energetycznych w procesie upkonwersji
zgodnie z transferem energii: ET1, ET2, ET3, ET4.
Zanieczyszczenia, takie NO3- oraz OH- , z wysoką energią fononów, obecne na
powierzchni nanocząstek i na granicy ziaren mogą radykalnie zwiększyć multi-fotonową
relaksację od poziomu 4S3/2 (2H11/2) do poziomu 4F9/2. W konsekwencji może to doprowadzić
do zwiększenia populacji w stanie 4F9/2, który jest odpowiedzialny za czerwoną luminescencję
[106][107]. W Tabeli S4, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 171,
przedstawiono względną liczbę fotonów wyznaczoną z pomiarów fotoluminescencji uzyskaną
dla nanocząstek ZnAl2O4:Er3+,Yb3+. Pomiary wykonano przy trzech gęstościach mocy (power
density - PD) lasera o długości fali 965 nm: 12 W·cm-2, 40 W·cm-2 oraz 58,4 W·cm-2.
Względną liczbę emitowanych fotonów przez każdą badaną próbkę wyznaczono całkując
powierzchnię pod widmem emisyjnym z maksimum przy długości fali 661 nm oraz 547 nm,
uzyskanym z pomiarów fotoluminescencji (Rys. 21a, b) (Tabela S4 - rozdział 8. Dodatki,
podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 171).
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a

b

Rys. 21. Względna liczba fotonów czerwonej luminescencji dla różnych próbek nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ a) niewygrzanych b) wygrzanych w piecu (3 h - 990 oC), a następnie
pokrytych PVP. Pomiary wykonano przy trzech gęstościach mocy lasera o długości fali
965 nm: 12 W·cm-2, 40 W·cm-2 oraz 58,4 W·cm-2.
Wszystkie próbki przy gęstości mocy 12 W·cm-2 wykazały głównie czerwoną
emisję upkonwersji. Ślady zielonej luminescencji pojawiają się dla próbek, A1, A2,
A2W/PVP, A5 i A5W/PVP dla większych mocy lasera 40 W·cm-2 oraz 58,4 W·cm-2.
Największą względną ilość fotonów czerwonej luminescencji otrzymano dla próbki
niewygrzanej A1 (4,0 M, mocznik) przy gęstościach mocy lasera 40,0 W·cm-2 oraz
58,4 W·cm-2 (Rys. 21a). Po wygrzaniu, a następnie pasywacji nanocząstek PVP intensywność
luminescencji wzrosła dla wszystkich badanych próbek (Rys. 18, Rys. 19, Rys. 21b).
Do pokrycia nanocząstek użyto polimeru PVP, który pasywuje powierzchnię nanocząstek
oraz powoduje, że są hydrofilowe.
Największą

względną

ilość

fotonów

czerwonej

luminescencji

otrzymano

dla wygrzanej próbki A2W/PVP (Rys. 21b). Największa intensywność luminescencji była
dla próbek z mocznikiem w roztworze wyjściowym. Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy
wielkością otrzymanych nanocząstek a ich luminescencją.
W celu optymalizacji czerwonej emisji w systemie Er-Yb do pobudzenia otrzymanych
nanocząstek wybrano długość fali zbliżoną wartości 980 nm (zamiast 800 nm). Dzięki
wybranej długości fali mamy możliwość generacji reaktywnych form tlenu (ROS- reactive
oxygen species) w obecności fotouczulacza - różu bengalskiego. Z drugiej strony, jeśli
możliwość generowania ROS przez róż bengalski nie jest pożądana, długości fali pobudzenia
800 nm może być wykorzystana, aby zminimalizować problemy związane z przegrzewaniem
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[108]. Dla niskich stężeń Er3+ przy pobudzeniu długością fali 800 nm generowana jest tylko
zielona luminescencja w maksimum przy długości fali 550 nm [109].

4.3.1.5. Nanocząstki ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymane metodą
aerozolową jako znaczniki luminescencyjne
w preparatach biologicznych
Nanocząstki ZnAl2O4:Er3+,Yb3+ zastosowano w roli znaczników luminescencyjnych
w materiałach biologicznych. Aby nanocząstki te były hydrofilowe oraz inertne chemicznie,
pokryto je polimerem PVP. Następnie komórki nowotworowe HeLa inkubowano
ze sferycznymi nanocząstkami spineli. Nanocząstki wnikają do komórek HeLa na drodze
endocytozy (Rys. 22a-d, Rys. 23).
We wcześniejszych naszych badaniach przedstawiono wyniki dotyczące nanocząstek
opartych

na

fluorkach

NaYF4

domieszkowanych

Er3+

oraz

Yb3+, a

następnie

sfunkcjonalizowanych PVP, które wprowadzono do komórek HeLa [110]. Venkatachalam
i współautorzy [111] raportowali bioobrazowanie komórek M1 (makrofagów) za pomocą
30 nm - 40 nm nanocząstek Y2O3 domieszkowanych Er3+. Ponadto wykazano, że
w warunkach fizjologicznych nanocząstki Y2O3 wykazują upkonwersję oraz fluorescencję
NIR w komórkach M1 po modyfikacji ich powierzchni polimerem PEGb- PAAc (poli(glikol
etylenowy) - b-poli (kwas akrylowy)). Hemmer i inni [112] opisali syntezę niepokrytych oraz
pokrytych nanostruktur Gd2O3: Er3+, Yb3+ zmodyfikowanym PEGb- PAAc oraz
przeprowadzili badania in vivo cytotoksyczności z inkubowanym komórkami hybrydoma B
oraz makrofagami. Suárez-Franco i inni badacze [113] badali wpływ morfologii powierzchni
na

adhezję

i

żywotność

komórek

osteoplastycznych

na

cienkich

warstwach

i polikrystalicznych granulkach ZnAl2O4 otrzymanych za pomocą metody aerozolowej.
W mojej pracy doktorskiej, po raz pierwszy wykorzystałam jako znaczniki
luminescencyjne kuliste nanocząstki ZnAl2O4 domieszkowane Er3+ i Yb3+ uzyskane
za pomocą metody spalania aerozolu (szczegóły dotyczące metody syntezy opisano
w rozdziale 6. Przygotowanie materiałów, podrozdział 6.3. Synteza spalania aerozolu
str.145).
Aby ułatwić nanocząstom wnikanie do komórek na drodze endocytozy wykorzystano
środek transfekcyjny - lipofektaminę 2000. Do eksperymentów wybrano próbki nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+,Yb3+ pochodzące z różnych procesów syntezy: 2 µM: A2W/PVP, A3W/PVP,
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20 µM: A5W/PVP oraz A5 bez PVP (Rys. 22a-d). Komórki nowotworowe HeLa
inkubowano z nanocząstkami przez 24 h w temperaturze 37 oC, w atmosferze 5% CO2.
W wyniku pobudzenia nanocząstek długością fali promieniowania impulsowego NIR
(λ = 980 nm) zaobserwowano silną luminescencję wewnątrz komórek nowotworowych HeLa
(Rys. 22a-h) (Rys. 23). Laser podczerwony nie wywołuje autofluorescencji komórek, dlatego
do jej pobudzenia użyto lasera argonowego o długości fali 488 nm. Aby obejrzeć nanocząstki
we wnętrzu komórek trzeba było pobudzić je laserem femtosekudnowym o długości fali
980 nm. Należy zwrócić uwagę na charakterystyczną luminescencję UC nanocząstek (jonów
Er3+) wewnątrz komórek w obszarze promieniowania zielonego: 500 nm - 575 nm oraz
czerwonego: 625 nm - 700 nm (Rys. 22e-h). Zdjęcia wykonano za pomocą wielofotonowego
mikroskopu konfokalnego.
Wybrane zdjęcie komórek HeLa z nanocząstkami poddano obróbce graficznej
w programie Imaris (Rys. 23). Dokonano złożenia dwóch kanałów, autofluorescencji
pobudzanej laserem o długości fali 488 nm oraz upkonwersji nanocząstek pobudzanej laserem
o długości fali 980 nm.
Znaczne ilości nanocząstek zaobserwowano we wnętrzu komórek HeLa już po 12 h
inkubacji z 2 µM roztworem nanocząstek ZnAl2O4: Er3+,Yb3+,(próbka A2C/PVP)
w obecności liposomów (lipofektaminy 2000). Znacznie większą ilość zinternalizowanych
nanocząstek zobserwowano po 24 h inkubacji z 20 µM roztworem nanocząstek A3W/PVP,
A5W/PVP oraz A5W (Rys. 22b, c, d). Jak widać na Rys. 22a-d oraz Rys. 23 nanocząstki
zgromadzone są głównie w cytoplazmie, w pobliżu jądra. Obecne obserwacje zgodne
są z naszymi wcześniejszymi badaniami nad wnikaniem nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+ do
komórek na drodze endocytozy w obecności liposomów [110]. Uzyskane obrazy
z mikroskopu konfokalnego na Rys. 22 oraz Rys. 23 są złożeniem dwóch obrazów
autofluorescencji pobudzanej laserem o długości fali 488 nm oraz upkonwersji nanocząstek
pobudzanej laserem o długości fali 980 nm.
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Rys. 22. Obrazy konfokalne komórek HeLa po 12 h inkubacji z 2 µM roztworem nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+,Yb3+ a) próbka A2W/PVP b) po 24 h inkubacji z 20 µM roztworem
nanocząstek ZnAl2O4: Er3+,Yb3+ próbka A3W/PVP c) próbka A5W/PVP oraz d) A5W bez
pokrycia PVP z lipofektaminą 2000. Autofluorescencję pochodzącą od komórek oznaczono
kolorem zielonym (wzbudzenie laserem 488 nm (fala ciągła), detekcja od 508 nm do
585 nm). Nanocząstki ZnAl2O4: Er3+,Yb3+ oznaczono kolorem czerwonym, przy wzbudzeniu
980 nm (laser femtoskundowy), detekcja od 500 nm do 700 nm. (e, f, g, h) Widma
upkonwersji zarejestrowane w kanale pobudzenia nanocząstek przy użyciu mikroskopu
konfokalnego.
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Rys. 23. Obraz nanocząstek spinela ZnAl2O4: Er3+,Yb3+ (próbka A2W/PVP) wewnątrz
komórek nowotworowych HeLa otrzymany z mikroskopu konfokalnego, a nastepnie poddany
obróbce graficznej w programie Imaris. Autofluorescencję komórek HeLa pobudzono
laserem o długości fali 488 nm, praca ciągła (zaznaczona kolorem zielonym). Upkonwersję
nanocząstek pobudzono laserem femtosekundowym o długości fali 980 nm (zaznaczona kolor
czerwonym). Wybrane nanocząstki wewnątrz komórek zaznaczono strzałkami.

W celu sprawdzenia toksyczności in vivo nanocząstek ZnAl2O4: Er3+,Yb3+ nakarmiono
nimi nicienie Caenorhabditis elegans i obserwowano ich zachowanie przez 48 godzin.
C. elegans jest najczęściej stosowanym organizmem modelowym w badaniach biologicznych,
takich jak proces rozwoju, embriogenezy, morfogenezy oraz starzenia się [114]. Nanocząstki
wewnątrz przewodu pokarmowego nicienia przedstawiono na Rys. 24a, b. Nie stwierdzono
toksyczności nanocząstek po 48 godzinach. Natomiast brak toksyczności spineli cynkowoglinowych w hodowlach komórkowych pokazali Suarez-Franco i inni [113].
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Rys. 24. a) Nicień C. elegans nakarmiony nanocząstkami ZnAl2O4: Er3+,Yb3+ (piksele
niebieskie) po 48 h inkubacji b) przekrój przez nicienia w zaznaczonych płaszczyznach.
Zdjęcia wykonane za pomocą mikroskopu konfokalnego, a następnie poddane obróbce
graficznej w programie Imaris. Zielone piksele: autofluorescencja (pobudzenie: 488 nm,
praca ciągła). Czerwone piksele: luminescencja nanocząstek (pobudzenie: 980 nm, praca
impulsowa).

4.3.1.6. Podsumowanie
Opracowano technologię wytwarzania w procesie spalania aerozolu, dobrze
rozdzielonych,

podatnych

na
3+

funkcjonalizację,

upkonwertujących

znaczników

3+

luminescencyjnych ZnAl2O4: Er , Yb . Niesfunkcjonalizowane oraz sfunkcjonalizowane
PVP kuliste znaczniki luminescencyjne posiadają średnicę od 80 nm do 140 nm.
Moje znaczniki emitują głównie światło czerwone bez efektu autofluorescencji w
komórkach, co poprawia stosunek sygnału do szumu bioznakowanych próbek biologicznych
czym przewyższają obecnie dostępne fluoroluminofory.
Znaczniki wnikają do komórek nowotworowych HeLa na drodze endocytozy.
Wykazałam, że w warunkach in vivo wytworzone znaczniki luminescencyjne są nietoksyczne.
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4.4.

Synteza i właściwości luminescencyjne nanocząstek
Gd3+: (Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ bez/w obecności soli
(NaCl) otrzymanych metodą spaleniową

4.4.1. Właściwości strukturalne oraz właściwości luminescencyjne
nanocząstek (Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną ilością Gd3+
4.4.1.1. Pomiary nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną
ilością Gd3+za pomocą dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego
Warunki technologiczne otrzymania nanocząstek opisanych w tym rozdziale, za
pomocą syntezy spaleniowej (pełny opis metody umieszczono w rozdziale 6. Przygotowanie
materiałów, podrozdział 6.1. Synteza spaleniowa bez\w obecności soli (NaCl) str. 141)
zaplanowano w ten sposób, aby otrzymać materiały o strukturze spinelu. Przeprowadzono
syntezy w których jony Al3+ podstawiane były jonami Gd3+: Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+
(Tabela 12). Zamiana lekkich atomów glinu Al3+ (masa atomowa 26,98) przez ciężkie atomy
gadolinu (masa atomowa 157,25) miała zmniejszyć energię fononów w matrycy spinelu
cynkowo- glinowego.
Nie

udało

mi

się

zsyntetyzować

nanocząstek

o

wzorze

chemicznym

Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+. Otrzymałam wielofazowe nanoproszki. W tytułach rozdziałów
i podpisach pod rysunkami zostawiłam jednak dla prostoty opisu wzór chemiczny
hipotetycznej fazy, którą próbowałam otrzymać. W moich eksperymentach x oznacza ułamek
molowy jonów gadolinu w roztworze wyjściowym do syntezy liczony względem sumy moli
jonów glinu i gadolinu.
Tabela 12. Nanocząstki z różnymi ilościami gadolinu w roztworze wyjściowym, otrzymane
metodą spaleniową.
Oznaczenie próbek
10% Gd
30% Gd
40% Gd
50% Gd
60% Gd
100% Gd

Skład próbek
ZnAl2-2x-0.01-0.18Gd2xO4
ZnAl1.71Gd0.1Er0.01Yb0.18O4
ZnAl1.51Gd0.3Er0.01Yb0.18O4
ZnAl1.41Gd0.4Er0.01Yb0.18O4
ZnAl1.31Gd0.5Er0.01Yb0.18O4
ZnAl1.21Gd0.6Er0.01Yb0.18O4
ZnGd1.81Er0.01Yb0.18O4
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Pomiary dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) wykazały, że w badanych
niewygrzanych próbkach z różnymi ilościami jonów Gd3+ obecne jest sześć różniących się
składem chemicznym struktur krystalograficznych (Tabela S5 rozdział 8. Dodatki,
podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 173). Wyjątek stanowi próbka 50% Gd3+, która
zawiera trzy fazy, pozostałe fazy są amorficzne.
Nanocząstki z próbki 10% Gd3+ krystalizują w regularnej strukturze spinelu ZnAl2O4
(grupa przestrzenna Fd 3 m) i parametrach sieciowych przedstawionych w Tabeli S5, rozdział
8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 173. W tej próbce obecna jest również
faza krystaliczna regularnego granatu Al5O12Y3 (Ia 3 d), natomiast nie ma jej w pozostałych
próbkach (Rys. 25, Rys. 26a). W próbkach 30% Gd3+ oraz 40% Gd3+ zaobserwowano
niewielki wkład od fazy ortorombowego perowskitu GdAlO3 (Pbnm) (Rys. S4a, b, rozdział
8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 174, Rys. 26b, c). Struktura
krystaliczna spinelu obecna jest również w pozostałych próbkach z wyjątkiem próbki 50%
Gd3+ (Rys. S4c, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 174, Rys.
26d). Dodatkowo we wszystkich badanych próbkach zaobserwowano również wkład od ZnO
o strukturze wurcytu (grupa przestrzenna P63mc) oraz, jak już wspominałam wcześniej, wkład
od NaCl o strukturze regularnej (grupa przestrzenna Fm- 3 m). Aby zapobiec procesowi
aglomeracji wszystkie syntezy próbek były prowadzone w obecności soli, dlatego na
dyfraktogramach widoczne są pozycje refleksów braggowskich od tej fazy. Największy wkład
od fazy ZnO jest w próbce 50% Gd3+ (Rys. 26d), czyli obserwujemy praktycznie całkowity
rozpad spinelu cynkowo-glinowego na oddzielne fazy.
Wartość parametru sieci a dla fazy spinelu ZnAl2O4

obecnej w nanocząstkach

Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ wraz ze wzrostem zawartości Gd3+ w roztworach wyjściowych
(od próbki 10% Gd3+do próbki 40% Gd3+) maleje (Rys. 27a) i dąży do wartości parametru
a = 8,0864 Ǻ dla spinelu ZnAl2O4 niedomieszkowanego otrzymanego przeze mnie za pomocą
syntezy spaleniowej (pełny opis pomiarów za pomocą dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ zamieszczono na str. 22 w rozdziale 4).
Prawdopodobnie jest to spowodowane wzrostem innych faz krystalicznych, które ,, zabierają”
jony gadolinu, nie dopuszczając do wzrostu fazy krystalicznej, poszukiwanego przeze mnie
spinela ZnGd2O4.
W strukturze heksagonalnej ZnO parametr a również maleje, natomiast wymiar
komórki elementarnej w kierunku osi c wzrasta wraz ze wzrostem zawartości jonów Gd3+
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(Rys. 27b). Parametry sieciowe dla granatu Al2Gd4O9 rosną wraz ze wzrostem zawartości
jonów Gd3+ w roztworach wyjściowych (Rys. 27c, d).

Rys. 25. Dyfraktogram eksperymentalny zmierzony dla niewygrzanych nanocząstek
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ dla próbki 10% Gd3+ i dopasowany do niego, za pomocą metody
Rietvelda, dyfraktogram teoretyczny. Symbole: () dyfraktogram eksperymentalny, (─)
teoretyczny, () krzywa różnicowa oraz () pozycje refleksów braggowskich od faz
składowych.

a

c

b

d

Rys. 26. Zawartość faz składowych w niewygrzanych nanocząstkach Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+,
Yb3+ dla próbek a) 10% b) 30% c) 40% oraz d) 50% Gd3+ w roztworze wyjściowym do
syntezy.
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obecnych

faz

w

niewygrzanych

nanocząstkach

Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ dla próbek z różną ilością Gd3+ wyznaczone za pomocą metody
Retvielda.

Dodatkowo zbadano również strukturę krystaliczną wygrzanych (w temperaturze
990ºC przez 3 h) nanoczastek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ dla różnych próbek od 10% Gd3+
do 50% Gd3+ oraz 100% Gd3+ (wygrzanych w temperaturze 990oC przez 24 h) (Rys. 28a, b)
Rys. S5a-c, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 175). Otrzymane
wartości parametrów udokładnianych w wyniku analizy rietveldowskiej oraz zawartość
procentową obecnych faz w próbkach przedstawiono w Tabeli S6, rozdział 8. Dodatki,
podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 176 oraz na Rys. 29a-e i Rys. S6a-g, rozdział 8.
Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 177, Rys. S7, rozdział 8. Dodatki,
podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 178. W otrzymanych próbkach zidentyfikowano
obecność sześciu faz (Tabela S6, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające
str. 176). Największy wkład ilościowy zaobserwowano dla fazy kubicznego ZnAl2O4 (Fd 3 m)
dla próbek od 10% Gd3+ do 40% Gd3+ w roztworze wyjściowym (Rys. 29a-c) Wkład od ZnO
(P63mc) o strukturze heksagonalnej jest największy dla próbki 10% Gd3+ (Rys. 29a).
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Pozostałe zawartości procentowe obecnych faz w otrzymanych nanocząstkach pokazano na
Rys. 29. Dla próbki 100% Gd3+ stwierdzono, że zawiera ona 90% tlenku gadolinu o
strukturze regularnej (Ia 3 ), a resztę stanowi heksagonalny ZnO (Rys. 29e).
Obecność wielu faz w syntezowanych nanocząstkach Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ dla
dla próbek wymienionych w Tabeli 12, wynika z naturalnych ograniczeń metody wzrostu
jaką jest synteza spaleniowa, co wykazałam w tym rozdziale. Nie udało mi się zsyntetyzować
spinela ZnGd2O4, ale otrzymałam wysokowydajne nanocząstki Gd2O3 co opisałam w
rozdziale 4.5. Synteza, właściwości, badania toksyczności oraz zastosowanie nanocząstek
Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ otrzymanych metodą spaleniową str. 69.

a

b

100 % Gd

Rys. 28. Dyfraktogramy eksperymentalne zmierzone dla wygrzanych nanocząstek
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ dla próbek a) 10% Gd3+ b) 100% Gd3+ i dopasowane do nich,
za pomocą metody Rietvelda, dyfraktogramy teoretyczne. Symbole: () dyfraktogram
eksperymentalny, (─) teoretyczny, () krzywa różnicowa oraz () pozycje refleksów
braggowskich od faz składowych.
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a

b

c

d

e

Rys. 29. Zawartość faz w wygrzanych nanocząstkach Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+
wyznaczona dla próbek a) 10% Gd3+ b) 30% Gd3+ c) 40% Gd3+ d) 50% Gd3+
oraz e) 100% Gd3+, w roztworze wyjściowym.

4.4.1.2. Właściwości luminescencyjne nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4:
Er3+, Yb3+ z różną ilością Gd3+
Zbadano

efektywność

procesu

upkonwersji,

dla

nanocząstek

umownie nazwanych Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ (wygrzanych i niewygrzanych) z próbek
10% Gd3+, 30% Gd3+, 40% Gd3+, 50% Gd3+, 60% Gd3+ oraz 100% Gd3+. Zmierzono
fotoluminescencję tych nanocząstek pod wpływem pobudzenia laserem półprzewodnikowym
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o długości fali 980 nm (praca ciagła). Zaobserwowano wzmocnienie upkonwersji w badanych
nanocząstkach w wyniku wprowadzenie jonów Gd3+ (Rys. 30a-d) (Tabela S7 – rozdział 8.
Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 179). Nanocząstki wykazują upkonwersję
w dwóch obszarach widma, w maksimum przy długości fali 546 nm oraz 660 nm co
odpowiada przejściom pomiędzy stanami energetycznymi w Er3+: 2H11/2/4S3/2 →4I15/2 oraz
4

F9/2→4I15/2.
Dla nanocząstek niewygrzanych względna liczba emitowanych fotonów wyznaczona

z pola powierzchni pod widmem emisyjnym z maksimum przy długości fali 546 nm oraz
660 nm jest największa dla próbki 50%Gd3+ przy czterech gęstościach mocy lasera:
0,6 W·cm-2, 0,8 W·cm-2, 1,0 W·cm-2 oraz 1,2 W·cm-2. Wiąże się to również
z największym stosunkiem czerwonej intensywności luminescencji do zielonej intensywności
luminescencji (Iczerwona/Izielona) dla tej próbki (Rys. 31). Nanocząstki z próbki 10% Gd3+
wykazują tylko czerwoną luminescencję mniejszą 7 razy w stosunku do intensywności emisji
próbki 50% Gd3+.
Li i współpracownicy [115] również obserwowali zwiększenie efektywności
upkonwersji w luminoforach YAlO3:Er3+ otrzymanych za pomocą syntezy spaleniowej,
dzięki domieszkowaniu ich jonami Gd3+ (15%, 25%, 40%, 50% oraz 70%). Intensywność
zielonej emisji upkonwersji w jonie Er3+ przy pobudzeniu laserem o długości fali 980 nm
wzrosła około 10 razy, natomiast intensywność czerwonej emisji upkonwersji w jonie Er3+
zwiększyła się 8-krotnie w porównaniu z próbką bez gadolinu. Powyższe maksima
wzmocnienia intensywności upkonwersji osiągnięto przy 40% Gd3+.
W celu zrozumienia procesu upkonwersji w nanocząstkach syntetyzowanych na
potrzeby tej dysertacji, Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ zmierzono zależność intensywności
luminescencji upkonwersji w funkcji gęstości mocy pobudzenia (Rys. S8 – rozdział 8.
Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 180). Korzystając z relacji (2)
(zamieszczonej w rozdziale 4. Rezultaty badań i dyskusja wyników, podrozdział 4.1. Synteza,
właściwości i zastosowanie nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą
spaleniową, podrozdział 4.1.1.3 Właściwości luminescencyjne nanocząstek ZnAl2O4: Er3+,
Yb3+, str. 27) wyznaczono liczbę n fotonów biorących udział w procesie upkonwersji [116].
Z zależności intensywności luminescencji upkonwersji od intensywności pobudzenia
w podwójnej skali logarytmicznej dla pasm emisji przy długości fali 550 nm oraz 670 nm
otrzymano wartości n, które zestawiono w Tabeli 13. Wartości nachyleń otrzymano
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z dopasowania funkcji liniowej do punktów eksperymentalnych. W kilku przypadkach, dla
próbek 10% Gd3+, 30% Gd3+ oraz 40% Gd3+ nachylenia przyjmują wartości wyraźnie
mniejsze niż 2. Jest to zgodne z pracą Suyver i innych [117], gdzie pokazano, że dla
mechanizmu upkonwersji zgodnego z ETU, czyli gdy mamy do czynienia, tak jak w naszym
przypadku, z układem uczulacz-aktywator nachylenie ma wartość równą 1 dla wysokich
mocy pobudzenia.

a

b

c

d

Rys.

30.

Widma

fotoluminescencji

niewygrzanych

nanocząstek

upkonwertujących

Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+(w postaci proszku) dla próbek z różną ilością Gd3+.
Długość fali pobudzenia: 980 nm. Widma otrzymano przy gęstościach mocy lasera
a) 0,6 W·cm-2 b) 0,8 W·cm-2 c) 1 W·cm-2 oraz d) 1,2 W·cm-2, pracującym w trybie ciągłym.
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Rys. 31. Stosunek intensywności luminescencji czerwonej (670 nm) do zielonej
luminescencji (550 nm) dla nanocząstkek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ (niewygrzanych)
z różną ilością Gd3+ zmierzona dla czterech gęstości mocy lasera o długości fali
980 nm.

Tabela 13. Liczba fotonów pobudzenia biorących udział w procesie upkonwersji
dla

nanocząstek niewygrzanych.
Nazwa próbki

550 nm
n

10% Gd3+

-

30% Gd3+
40% Gd3+
50% Gd3+
60% Gd3+

1,64 ± 0,10
1,64 ± 0,05
1,38 ± 0,07
1,80 ± 0,10
1,80 ± 0,22
1,35 ± 0,16
2,06 ± 0,20
1,47 ± 0,02

670 nm
n
1,60 ± 0,12
1,40 ± 0,04
1,60 ± 0,12
1,06 ± 0,06
1,58 ± 0,15
1,43 ± 0,08
1,89 ± 0,04
1,19 ± 0,05
1,80 ± 0,05
1,40 ± 0,07

Również dla nanocząstek wygrzanych Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ zmierzono
fotoluminescencję w obszarze widzialnym w zależności od ilości Gd3+ oraz gęstości mocy
promieniowania lasera o długości fali 980 nm. W tym przypadku PL zmierzono dla dziecięciu
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gęstości

mocy

(Rys.

32a-f,

Rys.

33a-d).

Nanocząstki

wykazują

upkonwersję

w dwóch obszarach widma, w maksimum przy długości fali 546 nm oraz 660 nm
co odpowiada przejściom pomiędzy stanami energetycznymi w Er3+: 2H11/2/4S3/2 →4I15/2 oraz
4

F9/2→4I15/2.
Największą intensywność czerwonej oraz zielonej luminescencji zaobserwowano dla

nanocząstek z próbki 50% Gd3+ dla wszystkich gęstości mocy pobudzenia. Względna liczba
fotonów czerwonej emisji, liczona z pola powierzchni pod otrzymaną krzywą, dla próbki
50% Gd3+ jest 4 razy większa od względnej liczby fotonów nanocząstek z próbki 10% Gd3+,
przy czterech gęstościach mocy lasera: 3 W·cm-2, 5 W·cm-2, 7 W·cm-2 i 9 W·cm-2 (Rys. 32a,
b, c, d, e, f). Dla gęstości mocy 11 W·cm-2 intensywność czerwonej emisji dla próbki 50%
Gd3+ jest 4,6 raza większa od intensywności emisji nanocząstek dla próbki 10% Gd3+
(Rys. 32f). Przy większych gęstościach mocy tj. 13 W·cm-2, 15 W·cm-2 oraz 17 W·cm-2
wzrost ten wynosi 5 razy (Rys. 32g, Rys. 33a, b). Natomiast dla 19 W·cm-2 i 21 W·cm-2
intensywność czerwonej emisji upkonwersji dla próbki 50% Gd3+ jest około 6 razy większa
od intensywności emisji nanocząstek z próbki 10% Gd3+ (Rys. 33c, d).
Względna ilość zielonych fotonów dla próbki 50% Gd3+ w porównaniu z próbką
z najmniejszą ilością jonów Gd3+ jest około 22 razy większa dla gęstości mocy 3 W·cm-2,
około 27 razy większa dla gęstości mocy 5 W·cm-2, około 41 razy większa dla gęstości mocy
7 W·cm-2 oraz 11 W·cm-2. Dla gęstości mocy 9 W·cm-2, 17 W·cm-2 oraz 19 W·cm-2 wzrost
ten wynosi około 50 razy, dla 13 W·cm-2 około 59 razy oraz dla 15 W·cm-2 i 21 W·cm-2 około
44 razy (Tabela S8, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 181).
Stosunek względnej liczby fotonów czerwonej emisji do względnej liczby fotonów
zielonej emisji wygrzanych nanocząstek maleje wraz ze wzrostem koncentracji jonów Gd3+
(od 10% do 50%) jak pokazano na Rys. 34a-d.
Dla wygrzanych nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z próbki 50% Gd3+
obserwowaną luminescencję można przypisać do fazy perowskitu GdAlO3. Energia fononów
dla tego typu struktury wynosi ~ 580 cm-1 [118].Natomiast dla nanocząstek niewygrzanych w
próbce 60% Gd3+ za wydajną luminescencję odpowiedzialna jest prawdopodobnie faza
granatu Al2Gd4O9. Dla otrzymanej struktury w literaturze nie znaleziono energii fononów,
dlatego też jej wartość przyjęto jak dla granatu GGG ~ 600 cm-1 [119].
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c

d

e

f
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Rys. 32. Widma fotoluminescencji wygrzanych nanocząstek upkonwertujących
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+(w postaci proszku) dla próbek z różną ilością Gd3+. Widma
otrzymano dla gęstości mocy lasera a) 3 W·cm-2 b) porównanie luminescencji upkonwersji
dla próbki 50% Gd3+ oraz 100% Gd3+ , 3 W·cm-2 c) 5 W·cm-2 d) 7 W·cm-2 e) 9 W·cm-2
f) 11 W·cm-2 g) 13 W·cm-2. Długość fali pobudzenia: 980 nm (praca ciągła).
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3+

Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er , Yb (w postaci proszku) dla próbek z różną ilością Gd3+. Długość fali
pobudzenia: 980 nm (praca ciągła). Widma otrzymano dla gęstości mocy lasera a) 15 W·cm-2
b) 17 W·cm-2 c) 19 W·cm-2 oraz d) 21 W·cm-2.
Próbki wygrzanych i niewygrzanych nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+
wykazują głównie czerwoną emisję upkonwersji dla każdej gęstości mocy lasera CW NIR
980 nm oraz w całym zakresie koncentracji gadolinu w roztworze wyjściowym.
Najsilniejszą luminescencję upkonwersji zaobserwowano w próbce 100% Gd3+(Rys.
32b) która zawiera nanoproszek tlenku gadolinu Gd2O3 domieszkowany jonami cynku Zn2+
Efektywność ukonwersji w tej próbce jest na tyle duża, że można obserwować gołym okiem
czerwoną luminescencję nawet w wyniku pobudzenia diodą elektroluminescencyjną o
długości fali 860 nm.
Stosunek względnej liczby fotonów czerwonej emisji do względnej liczby fotonów
zielonej emisji w wyniku pobudzenia laserem o długości fali 980 nm dla próbki 100% Gd3+ w
roztworze wyjściowym do syntezy znacząco wzrasta, dla niskich gęstości mocy pobudzenia
(Rys. 34a). Wynik ten oraz bardzo wydajna ukonwersja był motywacją do zbadania wpływu
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domieszkowania jonami Zn2+ nanocząstek Gd2O3 na wydajność kwantową upkonwersji.
Rezultaty tych badań opisałam w następnym rozdziale 4.5. Synteza, właściwości, badania
toksyczności oraz zastosowanie nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ otrzymanych metodą
spaleniową, podrozdział 4.5.1.4. Właściwości luminescencyjne nanocząstek Gd2O3:Er3+, Yb3+
z różną ilością Zn2+ str. 74.
Uzyskane wartości n fotonów biorących udział w procesie upkonwersji
dla badanych wygrzanych nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ dla próbek 10% Gd3+,
30% Gd3+, 40% Gd3+ oraz 50% Gd3+ zestawiono w Tabeli 14 oraz na Rys. S9, rozdział 8.
Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 182. Wartości te podobnie jak w
przypadku niewygrzanych nanocząstek są bliskie dwufotonowemu procesowi lub też
przyjmują wartości wartości wyraźnie mniejsze niż 2, co również jest to zgodne z pracą
Suyver i innych [117], gdzie pokazano, że dla mechanizmu upkonwersji zgodnego z ETU,
czyli gdy mamy do czynienia, tak jak w naszym przypadku, z układem uczulacz-aktywator
nachylenie ma wartość równą 1 dla wysokich mocy pobudzenia.Rys. 34. Stosunek
intensywności luminescencji czerwonej (670 nm) do zielonej luminescencji (550 nm) dla
wygrzanych nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną koncentracją Gd3+ zmierzona
dla jedenastu gęstości mocy lasera o długości fali 980 nm.

a

b

c

d

Rys. 34. Stosunek intensywności luminescencji czerwonej (670 nm) do zielonej
luminescencji (550 nm) dla różnych próbek wygrzanych nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+,
Yb3+ zmierzony dla jedenastu gęstości mocy lasera o długości fali 980 nm.
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Tabela 14. Liczba fotonów pobudzenia biorących udział w procesie upkonwersji dla
różnych próbek wygrzanych nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych za
pomocą syntezy spaleniowej.

Nazwa próbki
10% Gd3+
30% Gd3+
40% Gd3+
50% Gd3+

550 nm
n
1,26± 0,05
1,49 ± 0,17
1,89 ± 0,08
1,75 ± 0,08
1,47 ± 0,02

670 nm
n
1,11 ± 0,07
1,20 ± 0,06
1,30 ± 0,07
1,92 ± 0,12
1,35 ± 0,03

4.4.1.3. Podsumowanie
Czwartym rodzajem opracowanych przeze mnie znaczników luminescencyjnych
są

nanocząstki

Zn(Al1-x

Gdx)2O4:

Er3+,

Yb3+

z

różną

ilością

jonów

Gd3+

w roztworze wyjściowym do syntezy, które uzyskałam za pomocą syntezy spaleniowej.
Nie udało mi się wytworzyć poszukiwanego przeze mnie spinela cynkowogadolinowego ZnGd2O4. Natomiast uzyskałam wielofazowe nanocząstki, które wykazują
intensywną luminescencję w kolorze czerwonym (660 nm).
Uzyskane wyniki wskazują, że domieszkowanie nanocząstek jonami Gd3+ jest ważną
metodą do zwiększenia ich efektywności czerwonej luminescencji w procesie upkonwersji.
Największą wydajność czerwonej emisji upkonwersji otrzymałam dla nanocząstek z próbki
100% Gd3+. Próbka ta zawierała nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+ krystalizujące w obecności
jonów Zn2+.

4.5.

Synteza, właściwości, badania toksyczności oraz
zastosowanie nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+
otrzymanych metodą spaleniową

4.5.1. Właściwości strukturalne, luminescencyjne i magnetyczne
nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+
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4.5.1.1. Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+za
pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
Przy

100%

jonów

zamianie

glinu,

jonami

gadolinu

w

nanocząstkach

Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ otrzymałam, metodą syntezy spaleniowej, nanocząstki Gd2O3
z niewielką zawartością krystalicznego ZnO, które charakteryzują się silną luminescencją
upkonwersji,

co

wykazałam

w

poprzednim

podrozdziale

3+

3+

luminescencyjne nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er , Yb
Było

to

motywacją

do

wytworzenia

i

z różną ilością Gd

optymalizacji

Właściwości

4.4.1.2.
3+

str. 61.

nanocząstek

Gd2O3

domieszkowanych Zn2+ w materiale wyjściowym do syntezy.
Nanocząstki Gd2O3 domieszkowane 1% Er3+, 18% Yb3+ oraz różną ilością Zn2+
(0%, 2,5%, 5%, 20%, 25%) w roztworze wyjściowym do syntezy, otrzymałam za pomocą
silnie egzotermicznej syntezy spaleniowej w piecu mikrofalowym (opis wykorzystanej metody
syntezy przedstawiono w rozdziale 6. Przygotowanie materiałów, podrozdział 6.1. Synteza
spaleniowa bez\w obecności soli (NaCl) str. 141).
Wyniki otrzymane z pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej wykonane w temperaturze
pokojowej na domieszkowanych próbkach nanocząstek Gd2O3 wykazały, że wszystkie
badane materiały posiadają mieszaninę dwóch typów struktur tlenku gadolinu (III):
jednoskośny (grupa przestrzenna C2/m) oraz kubiczny (grupa przestrzenna Ia-3). Próbka
niedomieszkowana i próbka o niskiej zawartości Zn (x = 2,5% oraz x = 5%) nie wykazują
obecność żadnej obcej fazy. Próbki domieszkowane cynkiem (x = 20% i x = 25%) zawierają
dodatkowo śladowe ilości krystalicznego heksagonalnego ZnO. Próbki domieszkowane dużą
ilością cynku x = 50% zawierają tlenek cynku na poziomie 9,5(2) % wagowych.
Parametry sieci krystalicznej badanych próbek określono za pomocą metody Rietvelda
(Rys. S10, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 184, Rys. S11,
rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 185). Skład fazowy oraz
parametry sieci krystalicznej poszczególnych faz w niewygrzanych oraz wygrzanych
nanocząstkach przedstawiono w Tabeli S9, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki
uzupełniające str. 183 oraz na Rys. S11, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki
uzupełniające str. 185. Przykłady udokładnienia parametrów strukturalnych faz składowych
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+ domieszkowanych Zn oraz niedomieszkowanych Zn
za pomocą metody Rietvelda przedstawiono na Rys. S11 – rozdział 8. Dodatki, podrozdział
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8.2. Wyniki uzupełniające str. 185. Przebieg względnych wartości parametrów sieciowych
(I/I0) w stosunku do nominalnej wartości x Zn2+ (Rys. 35) wyraźne pokazuje, że domieszka
Zn2+ powoduje zmniejszenie wartości wszystkich parametrów sieci krystalicznej w obu fazach
Gd2O3, które osiągają minimum dla x = 5%.
Zastąpienie jonów Gd3+ jonami Zn2+ powoduje kurczenie się sieci krystalicznej
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+. Rozmiar komórki elementarnej zmniejsza się
liniowo oraz odległość pomiędzy jonami erbu i iterbu maleje, co w połączeniu z obecnością
jonów Zn2+ w węźle Gd3+ prowadzi do złamania lokalnej symetrii pola krystalicznego wokół
jonów ziem rzadkich i silnego wzrostu efektywności upkonwersji. Dla 5% jonów Zn2+
w wyjściowym roztworze do syntezy otrzymujemy optymalną, dla transferu energii,
odległość między jonami Yb3+ i Er3+ . Dalsze zwiększanie koncentracji cynku w roztworze
wyjściowym do syntezy prowadzi do wzrostu koncentracji defektów i atomów
międzywęzłowych w sieci krystalicznej badanego Gd2O3. Według mojej oceny teoretycznej
rozpuszczalność jonów Zn2+ w pozycjach węzłowych nie przekracza 5%. Podobne przyczyny
wzrostu efektywności upkonwersji obserwował Lin i współpracownicy [120] dla
mikrokryształów NaYF4: Yb3+/RE3+ (RE = Tm, Ho) domieszkowanych jonami Li+.

Rys. 35. Zmiana względnych wartości parametrów sieciowych (I/I0) w stosunku do
nominalnej wartości x Zn2+ wyraźne pokazuje, że domieszka Zn2+ powoduje zmniejszenie
wartości wszystkich parametrów sieci krystalicznej.

4.5.1.2. Analiza ilościowa składu nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+
z różną ilością Zn2+ za pomocą spektroskopii rentgenowskiej
z dyspersją energii
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Metodę EDS (szczegóły dotyczące użytej metody charakteryzacji opisano w rozdziale
7. Metody charakteryzacji, podrozdział 7.1. Badania strukturalne i morfologiczne,
podrozdział 7.1.4. Spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii str. 153) wykorzystano
w celu sprawdzenia składu badanych próbek (Rys. 36a-c). W nanocząstkach z trzema
różnymi stężeniami Zn2+ uzyskano w przybliżeniu podobne stosunki atomowe Gd3+/Yb3+ oraz
Gd3+/O. Określenie proporcji atomowej Gd3+/Er3+ oraz Yb3+/Er3+ nie jest dokładne
ze względu na niskie stężenie cynku oraz erbu (poniżej granicy wykrywalności
instrumentalnej 1%), co również uniemożliwia dokładną analizę ilościową.
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Rys. 36. Widma nanocząstek z różnymi stężeniami Zn2+: a) 0% b) 5% c) 50% otrzymane
za pomocą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDS).

4.5.1.3. Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+,Yb3+ z różną ilością Zn2+
za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego
Obrazy nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+,18% Yb3+ z różną ilością Zn2+ wykonane za
pomocą TEM w technice jasnego pola (formownie obrazu z wiązki padającej) (Rys. 37a-i)
oraz w technice ciemnego pola (formownie obrazu z wiązki ugiętej) przedstawiono na
Rys. 37b-j. Wielkości krystalitów nanocząstek wynoszą w przybliżeniu od 33 nm do 52 nm.
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Histogramy rozkładu wielkości badanych nanocząstek pokazano na Rys. 38a-e. Metodologia
badawcza została opisana w rozdziale 7. Metody charakteryzacji, podrozdział 7.1. Badania
strukturalne i morfologiczne, podrozdział 7.1.2. Transmisyjny mikroskop elektronowy str.151.
Nie zaobserwowałam korelacji między ilością cynku w roztworze wyjściowym do
syntezy oraz składem fazowym nanoproszku a wielkością ziaren otrzymanych nanocząstek.

Rys. 37. Obrazy w jasnym i ciemnym polu nanocząstek domieszkowanych różną
koncentracją wyjściową jonów Zn2+ (a, b) 2,5% (c, d), 5% (e, f) 20% (g, h), 25% (i, j) 50%
otrzymanych metodą syntezy spaleniowej.
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a

b

c

d

e

Rys. 38. Rozkład wielkości nanocząstek domieszkowanych różnymi stężeniami Zn2+
(zawartość Zn2+ w stosunku do ilości Gd3+ w materiale wyjściowym a) 2,5%, b) 5%, c) 20%
d) 25%, e) 50%.

4.5.1.4. Właściwości luminescencyjne nanocząstek Gd2O3:Er3+, Yb3+
z różną ilością Zn2+
Już wspomniałam, że do syntezy matrycy tlenkowej Gd2O3 wykorzystałam syntezę
spaleniową indukowaną promieniowaniem mikrofalowym. Dzięki wykorzystaniu tej metody
otrzymałam

nanocząstki

charakteryzujące

się

wysoką

wydajnością

upkonwersji.
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Co potwierdza Rys. 39, na którym przedstawiono porównanie widm emisji upkonwersji
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+,18% Yb3+ otrzymanych metodą spaleniową (Rys. 39a)
z widmem emisji upkonwersji tych nanocząstek zsyntetyzowanych za pomocą strącania
(współstrącania)

homogenicznego

(precipitation

method)

(Rys.

39b).

Te

ostatnie

wygrzewano 3 h w powietrzu w temperaturze 900ºC. Wysoka temperatura w metodzie
spaleniowej (> 1500ºC) pozwala otrzymać dwa rzędy wielkości wyższą intensywność
upkonwersji w porównaniu z metodą wytrącania. Główną wadą metody spaleniowej jest
częściowa aglomeracja syntetyzowanych nanocząstek. Aby temu zapobiec, w procesie
syntezy stosuje się NaCl [121] [122] [123]. NaCl pokrywa powierzchnię nanocząstek i po
wymyciu uzyskuje się oddzielne nanocząstki [124]. W metodzie współstrącania w połączeniu
z 3 godzinnym wygrzewaniem w temperaturze 900oC, temperatura otrzymywania
nanocząstek w porównaniu z metodą spalania jest znacznie niższa. Z tego powodu oddzielne
nanocząstki zbudowane są z mniejszych krystalitów co w konsekwencji prowadzi do niższej
wydajności upkonwersji [125].

Rys. 39. Porównanie widm fotoluminescencji upkonwertujących nanocząstek a) Gd2O3: Er3+,
Yb3+, Zn2+ otrzymanych za pomocą mikrofalowej syntezy spalania b) Gd2O3: Er3+, Yb3+
syntetyzowanych metodą strącania homogenicznego, a następnie wygrzanych w temperaturze
900oC, w powietrzu, przez 3 godziny. Długość fali pobudzenia 980 nm (CW).

4.5.1.4.1. Absolutna wydajność kwantowa luminescencji nanocząstek
Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+
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Pomiary absolutnej wydajności kwantowej nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różnym
stężeniem jonów Zn2+ otrzymanych metodą spalania przeprowadzono przy pomocy sfery
integrującej. Szczegóły dotyczące tych pomiarów opisano w rozdziale 7. Metody
charakteryzacji, podrozdział 7.3. Badania spektroskopowe, podrozdział 7.3.3. Pomiary
wydajności kwantowych str. 160. Wydajność kwantową defniuje się jako stosunek liczby
wyemitowanych fotonów do liczby fotonów promieniowania pobudzającego.
Absolutną wydajność kwantową (quantum field- QY) obliczono korzystając ze wzoru:

QY 

I emisji
I referencja  I ekscytacja

(3)

gdzie:
I emisji

– pole powierzchni pod krzywą emisji próbki

I referencja – pole powierzchni pod widmem linii pobudzenia mierzonej z niefluoryzującym
wzorcem
I ekscytacja – pole powierzchni pod linią pobudzenia mierzona w obecności próbki
Wydajność kwantową fotoluminescencji w funkcji mocy pobudzenia dla otrzymanych
nanocząstek przedstawiono na Rys. 40a. Najwyższą wydajność kwantową uzyskano dla
nanocząstek z 5% ilością cynku, przy gęstości mocy lasera 19 W·cm-2 (Rys. 40a, Tabela S10,
rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 186). Wynosi ona 0,09% przy
długości fali pobudzenia 980 nm (fala ciągła), co potwierdzone jest otrzymanym widmem
luminescencji (Rys. 41a).
Zmierzono również absolutną wydajność kwantową (równanie 2) nanocząstek Gd2O3:
1% Er3+, 18% Yb3+, 5% Zn2+ z różnymi stężeniami NaCl : 3 mM, 6 mM, 8 mM oraz 11 mM
dodanymi do mieszaniny redoks. Nanocząstki zostały uwięzione w matrycy z NaCl, która
uniemożliwiła tworzenie się twardych aglomeratów oraz powoduje drastyczny wzrost pola
powierzchni. Podobny efekt zaobserwowali inni badacze m.in. w wyniku syntetyzowania
mezoporowatych nanocząstek tlenku cezu z cyrkonem [126], superparamagnetycznych spineli
CoFe2O4 [127] oraz nanocząstek Fe2O3 [128]. W niniejszej pracy, w przypadku nanocząstek
syntetyzowanych z dodatkiem NaCl, wydajność kwantowa wynosi 0,0044% dla 3 mM NaCl
w próbce. Wraz ze wzrostem ilości NaCl w próbce, wydajność kwantowa zmniejsza się
w całym zakresie stosowanych gęstości mocy pobudzeń (Rys. 40b, Tabela S11, rozdział 8.
Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 187).
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a

b

Rys. 40. a) Zależność wydajności kwantowej nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+ z różną
zawartością cynku w funkcji gęstości mocy pobudzenia b) nanocząstki z 5% Zn2+ z różnymi
stężeniach molowymi NaCl. W obu przypadkach próbki są niewygrzane. Średnica plamki
wynosi około 2 mm.

4.5.1.4.2. Wzmocnienie efektywności upkonwersji nanocząstek
Gd2O3: Er3+, Yb3+ przez jony Zn2+
W celu znalezienia optymalnej ilości cynku jaką trzeba dodać do składników
w procesie syntezy nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+, aby uzyskać największą wydajność
procesu upkonwersji, zmierzono fotoluminescencję nanocząstek w funkcji mocy pobudzenia
lasera o długości fali 980 nm.
Widma fotoluminescencji nanocząstek Gd2O3:1% Er3+, 18% Yb3+ domieszkowanych
różnymi stężeniami Zn2+, w postaci proszku, zmierzone dla dwóch różnych gęstości lasera:
1,5 W∙cm-2 i 31,0 W∙cm-2 pokazano na Rys. 41a, b. Zaobserwowano wzrost zielonej
luminescencji dla większej gęstości mocy (Rys. 41b). Wzrost ten można przypisać efektowi
termicznemu spowodowanego ekspozycją na diodę laserową o długości fali 980 nm (praca
ciagła). Efekt ten wyjaśnił Lei i inni [129] dla nanodrutów Gd2O3: Er3+, Yb3+. Dla dużych
stężeń Yb3+ w matrycy tlenkowej i wyższej mocy pobudzenia NIR lasera, więcej fotonów
NIR jest pochłoniętych, co również prowadzi do wzrostu temperatury próbki.
Wzrost temperatury próbki prowadzi do termicznego wzrostu populacji na poziomie
2

H11/2 w jonach Er3+ kosztem obsadzeń poziomu o niższej energii 4S3/2 w Er3+ zgodnie

z rozkładem Boltzmanna [130] :
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FIR = B exp(− ΔE / kT)

(4)

gdzie:
FIR - stosunek zintegrowanej intensywności emisji dla przejść w Er3+ 2H11/2→4I15/2 oraz
4

B

S3/2→4I15/2

- stała wykładnicza zależna od degeneracji stanów 2H11/2, 4S3/2 i współczynników emisji
spontanicznej na poziomach 2H11/2 , 4 S3/2 → 4I15/2,

ΔE - wartość przerwy energetycznej pomiędzy poziomami energetycznymi w Er3+: 2H11/2
a 4S3/2, w zależności od matrycy wynosi 700-800 cm-1,
k - stała Boltzmanna,
T

- temperatura absolutna
W wyniku wzrostu populacji elektronów na poziomie 2H11/2 rośnie intensywność linii

zielonej (525 nm), spada populacja elektronów na poziomie 4S3/2 przez co obserwujemy
mniejszą relaksację wielofotonową na poziom

4

F9/2 a tym samym względny spadek

intensywności linii czerwonej (650 nm).
Stosunek intensywności linii zielonej do czerwonej przy upkonwersji w jonie Er3+ jest
miarą temperatury nanocząstek i może posłużyć do zbudowania termometru optycznego
[131].
Największą intensywność luminescencji zaobserwowano w próbce z 5% Zn2+ dla
gęstości mocy lasera 1,5 W∙cm-2 i 31,0 W∙cm-2. Widmo składa się z dwóch wyraźnie
odrębnych pasm charakterystycznych dla procesu upkonwersji z udziałem jonu Er3+, pierwsze
przy długości fali ~ 550 nm, drugie o rząd większej intensywności przy długości fali
~ 660 nm (pobudzenie 1,5 W/cm2). Podobne widmo upkonwersji zmierzono dla spineli
ZnAl2O4:

Er3+,Yb3+

w

pracy

autorstwa

Kamińskiej

i

współpracowników

[32].

Obserwacja ta jest, również zgodna z naszymi szacunkami względnych wydajności
kwantowych (Rys. 40). Względna liczba fotonów dla przejść 4S3/2 → 4I15/2 (zielona emisja) i
4

F9/2 → 4I15/2 (czerwona emisja) zależy od koncentracji cynku przy gęstości mocy 1,5 W∙cm-2

(Rys. 41c, e) oraz 31,0 W∙cm-2 (Rys. 41d, f). Na rysunku (Rys. 41e, f) widać wyraźnie, że na
efektywność upkonwersji wpływa głównie ilość cynku w roztworze wyjściowym do syntezy
a nie rozmiar ziaren [125]. Próbki z 2,5% i 5% udziałem cynku mają zbliżone rozmiary ziaren
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a największą wydajność obserwujemy dla próbki z 5% Zn2+. Pozostałe próbki niezależnie od
rozmiaru ziaren mają znacznie niższą efektywnośc upkonwersji (Rys. 41e, f).
Względna liczba fotonów zielonej emisji dla próbki z 5% Zn2+ jest 80 razy większa
przy gęstości mocy lasera 31,0 W∙cm-2 od względnej liczby fotonów przy gęstości mocy
lasera 1,5 W∙cm-2 co związane jest ze wzrostem temperatury próbki [130] (co opisano
powyżej). Jednocześnie dla próbki z 5% Zn2+ zmierzono względną liczbę fotonów
związanych z czerwoną emisją. Jest ona 5 razy większa przy gęstości mocy lasera
31,0 W∙cm-2 w porównaniu z mniejszą gęstością mocy. Dodatkowo przy wymienionych
gęstościach mocy lasera zmierzono PL nanocząstek Gd2O3:1% Er3+, 18% Yb3+, x% Zn2+
w obszarze podczerwieni (downkonwersja) zaobserwowano przejścia między poziomami
energetycznymi w jonach Yb3+, z poziomu 2F5/2 do poziomu 2F7/2, co odpowiada długości fali
1030 nm, co pokazano na Rys. 41g, h.
Xu i współautorzy [132] wykazali wzrost zielonej luminescencji w nanocząstkach
Gd2O3 domieszkowanych Er3+ oraz Zn2+ syntetyzowanych za pomocą metody z udziałem
kompleksującego kwasu cytrynowego. Natomiast, w dysertacji otrzymane nanocząstki
metodą spalania, wykazują głównie czerwoną luminescencję upkonwersji, której silny wzrost
obserwuję przy 5% koncentracji Zn2+. Czerwona luminescencja upkonwersji w moich
próbkach wynika z kodomieszkowania dużą koncentracją Yb3+ co pokazałam w pracy [133]
oraz z dużej energii fononów w matrycy Gd2O3 (597 cm-1)
Zastosowanie domieszkowania Yb3+ i Zn2+ moich nanocząstek pozwoliło uzyskać,
według mnie, znacznie większy wzrost wydajności upkonwersji w porównaniu z wynikami
uzyskanymi w pracy Xu i innych [132]. Wynika to wprost z 10-krotnie mniejszej absorpcji
promieniowania o długości fali 980 nm przez jon Er3+ w porównaniu z jonami Yb3+.
Wzbudzenie Yb3+ w nanocząstkach Gd2O3 (Er3+, Yb3+, Zn2+) wydaje się być bardziej
skuteczne niż pompowanie Er3+ [132]. Potwierdza to również praca Pandey i współautorów
[134], w której opisano znaczny wzrost emisji upkonwersji przy domieszkowaniu jonami
Zn2+ luminoforu Y2O3:Ho3+,Yb3+ oraz w pracy Singh i innych [135] proszku Al2O3: Er3+,
Yb3+.
Zauważyłam, że w przypadku próbki bez jonów Zn2+ względna liczba fotonów
odpowiedzialna za czerwoną luminescencję jest 7,5-krotnie niższa w porównaniu z próbką
zawierającą 5% Zn2+ przy gęstości mocy lasera 1,5 W∙cm-2 i 13 razy niższa przy gęstości
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mocy lasera 31,0 W∙cm-2. Dla próbki bez jonów Zn2+, przy gęstości mocy 1,5 W∙cm-2, nie
zaobserwowano fotonów odpowiedzialnych za zieloną luminescencję. Przy zwiększeniu
pobudzenia do gęstości mocy 31,0 W∙cm-2, odnotowano 13-krotnie niższą względną liczbę
fotonów odpowiedzialnych za zieloną luminescencję upkonwersji w porównaniu z próbką
zawierającą 5% Zn2+ (Rys. 41a-d), co wyjaśniono wcześniej.
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Rys. 41. Widma luminescencji upkonwersji nanocząstek domieszkowanych różną ilością Zn2+
przy gęstości mocy lasera a) 1,5 W∙cm-2 i b) 31 W∙cm-2. Względna liczba fotonów dla przejść
emisyjnych w jonie Er3+ 4S3/2 → 4I15/2 (emisja zielona) oraz 4F9/2 → 4I15/2 (emisja czerwona)
w zależności od stężenia cynku dla gęstości mocy lasera c) 1,5 W∙cm-2 i d) 31 W∙cm-2.
Względna liczba fotonów zmierzona dla przejść emisyjnych w jonie Er3+ 4S3/2 → 4I15/2 oraz
4
F9/2 → 4I15/2 w zależności od rozmiaru cząstek, określonych metodą TEM oraz przy gęstości
mocy lasera e) 1,5 W∙cm-2 oraz f) 31 W∙cm-2. Widma PL w zakresie podczerwieni otrzymane
dla wszystkich próbek przy gęstości mocy lasera g) 1,5 W∙cm-2 oraz h) 31 W∙cm-2.
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Intensywność luminescencji upkonwersji jest proporcjonalna do mocy pobudzenia lasera o
n

długości fali 980 nm. Relację tą opisano wzorem I ~ P , gdzie n jest to liczba fotonów
biorących udział w procesie upkonwersji. Do uzyskanych wyników tych zależności w skali
dwulogarytmicznej można dopasować linię prostą, której nachylenie określa nam liczbę
fotonów biorących udział w procesie upkonwersji. Ilość fotonów n uzyskałam dla emisji
nanocząstek (próbki niewygrzane oraz wygrzane) w dwóch obszarach spektralnych tj. przy
długości fali 548 nm (2H11/2 → 4I15/2; 4S3/2 → 4I15/2) oraz 661 nm (4F9/2 →4I15/2) przedstawiono
na Rys. 42a-b; Rys. S12, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 187
oraz w Tabeli S12 i Tabeli S13 – rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające
str. 188.

a

Rys.

b

42.

Logarytmiczne

zależności

intensywności

luminescencji

nanocząstek

(niewygrzanych) z różną koncentracją Zn2+ w materiale wyjściowym do syntezy w funkcji
mocy pobudzenia laserem o długości fali 980 nm dla dwóch obszarów widmowych przy
długości fali a) 550 nm oraz b) 670 nm. n jest całkowitą liczbą fotonów biorących udział
w procesie upkonwersji.
Pasma emisji mogą być przypisane do przejść elektronów wewnątrz powłoki 4f
w jonie Er3+. Większość wyników wskazuje na absorpcję dwufotonową dla pary Yb3+/Er3+
w procesie upkonwersji. Dla mechanizmu upkonwersji zgodnego z ETU, czyli gdy mamy do
czynienia, tak jak w naszym przypadku, z układem uczulacz-aktywator nachylenie ma
wartość równą 1 dla wysokich mocy pobudzenia.
W moim eksperymencie intensywność emisji w zakresie od 510 nm do 585 nm, dla
próbki niewygrzanej z 25% Zn2+, przy niskim pobudzeniu zależy od mocy liniowo
82

z nachyleniem n = 0,56 ± 0,04, natomiast dla większej mocy lasera wartość nachylenia
zwiększa się do 2,47 ± 0,06 (Rys. 42a, Tabela S12 rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2.
Wyniki uzupełniające str. 188. Podobne zachowanie obserwowali Singh i współautorzy [136]
w nanoluminoforach Y2Ti2O7 domieszkowanych Er3+ i Yb3+. Jednak nie przedstawili
wyjaśnienia tego zjawiska.
Odstępstwo od kwadratowej zależności intensywności upkonwersji od mocy
pobudzenia obserwowałam również dla próbki z 50% zawartością Zn2+. Dla tej próbki
wartości nachylenia zmniejszają się do 1,54 ± 0,11 dla nanocząstek z 50% Zn2+ (próbka
niewygrzana) (Rys. 42a) oraz do wartości 0,92 ± 0,04 (próbka wygrzana) (Rys. S12b
rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 188) przy dużych mocach
pobudzenia. Efekt ten wyjaśnili Pollnau i inni [86] zaproponowali model opisujący zależność
intensywności luminescencji od mocy pobudzenia w procesie upkonwersji. Wyjaśnili zmiany
nachylenia dla różnych mocy rozwiązując równania kinetyczne (z ang. rate equations).
Ustalili, że efektywność upkonwersji zwiększa się dla umiarkowanej mocy pompy - zależność
jest kwadratowa, natomiast dla wyższych wartości mocy jest liniowa. Spadek wydajności
upkonwersji przy dużych mocach pobudzenia można również przypisać powstawaniu
defektów

odpowiedzialnych

za

rekombinację

niepromienistą

wywołanych

przez

promieniowanie laserowe (Tabela S12, Tabela S13, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2.
Wyniki uzupełniające str. 188).
Istnieje

kilka

teorii,

które

wyjaśniają

wzmocnioną

emisję

materiałów

upkonwertujących po domieszkowaniu ich jonami Zn2+. Pierwszą przyczyną może być
obniżenie lokalnej symetrii wokół jonów ziem rzadkich w matrycy tlenku gadolinu poprzez
wprowadzenie wakansów tlenowych i jonów Zn2+ . Wbudowywanie się Zn2+ jako domieszki
(elektroujemność, χ: 1,65) redukuje wiązania między Yb3+/Er3+/Gd3+ oraz tlenem. Wartości
elektroujemności dla jonów Er3+, Yb3+, Gd3+ wynoszą odpowiednio 1,24; 1,1; 1,2 [132] [137].
Reakcję tworzenia wakansów tlenowych wynikających z domieszkowania jonami
Zn2+ matrycy Gd2O3 można opisać przy zastosowaniu notacji Kröger-Vink [132]
w następujący sposób:
2
Gd O Zn
 2Zn'Gd  V    3O 

2 3

o

o

gdzie:
Zn'Gd - reprezentuje jony Zn2+, które podstawiają jony Gd3+ w sieci krystalicznej,
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VO  - reprezentuje wakansy tlenowe

Oox - reprezentuje jony tlenu w sieci krystalicznej
W pracy Pandey i współautorów [134] poświęconej domieszkowaniu luminoforu
Y2O3:Ho3+,Yb3+

jonami

Zn2+

oprócz

znacznego

wzmocnienia

emisji

upkonwersji

zaobserwowano skrócenie czasów zaniku luminescencji. Autorzy przypisali to zjawisko
wpływowi lokalnego pola, które powstaje na skutek współ-domieszkowania jonami Zn2+.
W przypadku moich badań, znaczący wpływ domieszkowania jonami Zn2+ na czas zaniku
luminescencji obserwujemy jedynie dla próbki z 50% udziałem cynku w syntezie i jest to
efekt wydłużenia czasu zaniku dla luminescencji czerwonej. Rys. S13 oraz Rys. S14
w rozdziale 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 189-190, pokazują czasy
zaniku luminescencji dla zielonej emisji (4S3/2 → 4I15/2) oraz czerwonej emisji (4F9/2 → 4I15/2).
Do krzywych zaniku luminescencji dopasowano pojedynczą funkcję wykładniczą:
y = A ∙ exp (-t/τ), gdzie A jest początkową intensywnością emisji przy t = 0, a τ jest czasem
zaniku luminescencji. Średnie czasy zaniku luminescencji dla otrzymanych nanocząstek
zestawiono w Tabeli 15. Wartości średniego czasu zaniku czerwonej emisji w Er3+ są wyższe
w porównaniu z zieloną emisją w Er3+ dla wszystkich badanych próbek, tak jak to
przedstawiono w Tabeli 15 i na Rys. 43.
Mniejsze czasy zaniku zielonej emisji nanocząstek w porównaniu z czasem zaniku
czerwonej luminescencji obserwował również Zheng i współpracownicy [138] w przypadku
sferycznych cząstek rdzeń-powłoka Gd2O3:Yb3+/Er3+@SiO2 uzyskanych metodą wytrącania
heterogenicznego.
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Rys. 43. Czasy zaniku luminescencji dla nanocząstek Gd2O3:1% Er3+ , 18% Yb3+z różną
zawartością Zn2+ dla przejść emisyjnych

4

S3/2→4I15/2 (zielonych) oraz

4

F9/2→4I15/2

(czerwonych) przy długości fali pobudzenia 980 nm.

Tabela 15. Średnie czasy zaniku luminescencji dla przejść 4S3/2 → 4I15/2 (zielona emisja)
oraz 4F9/2 → 4I15/2 (czerwona emisja).
Zawartość Zn2+ w stosunku do
ilości Gd3+ w materiale
wyjściowym
Gd2O3: 1% Er3+ , 18% Yb3+
(%)

Średni czas życia
zielonej luminescencji
(µs)
4
4
( S3/2 → I15/2, 550 nm)

Średni czas życia
czerwonej luminescencji
(µs)
4
4
( F9/2 → I15/2, 660 nm)

0

31

47

2,5

38

47

5

31

45

20

31

45

25

27

44

50

33
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Mapy fluorescencji dla nanocząstek Gd2O3:1% Er3+, 18% Yb3+ z różną zawartością
Zn2+ w obszarze spektralnym przy długości fali 550 nm oraz 660 nm (Rys. S15a-l, rozdział 8.
Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 191). Wszystkie obrazy zbierano z tego
samego obszaru na próbce przy pobudzeniu laserem o długości fali 980 nm [139].
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Mapy potwierdzają silniejszą luminescencję upkonwersji w kanale czerwonym niż zielonym
dla wszystkich próbek.
W pracy Liu i innych [137], autorzy zwrócili uwagę na jeszcze inny czynnik
odpowiedzialny

za

wzmocnienie

luminescencji

upkonwersji

w

nanocząstkach

Gd2O3: Eu3+, Zn2+, Li2+ otrzymanych za pomocą syntezy spaleniowej. Ich zdaniem
za zwiększoną wydajność luminescencji może być odpowiedzialny efekt poprawy
krystaliczności próbki przy domieszkowaniu jonami Zn2+ i Li2+.
Z kolei, Kumari i współautorzy [140] w luminoforach La2O3 domieszkowanych Tm3+,
Yb3+ oraz Zn2+/Mg2+ syntetyzowanych za pomocą syntezy spaleniowej, badali wpływ
dodanych

jonów

wzmocnienie

Zn2+/Mg2+

luminescencji

na

wzmocnienie

upkonwersji

emisji

jednak

ich

upkonwersji.

Zaobserwowali

wyjaśnienia

tego

zjawiska

są niezrozumiałe.
Wydajnośc procesu upkonwersji dla nanocząstek Gd2O3:1% Er3+, 18% Yb3+ bez Zn2+,
2,5% Zn2+ oraz 20% Zn2+ w funkcji długości fali pobudzenia przedstawiono na Rys. 44a-c.
Największą wydajnośc obserwujemy dla pobudzenia o długości fali 980 nm. Dla nanocząstek
z 2,5 % Zn2+ intensywność pików czerwonej emisji w Er3+ jest największa w porównaniu
z otrzymanymi widmami emisji dla pozostałych próbek. We wszystkich próbkach dominuje
efekt luminescencji z maksimum pobudzenia przy długości fali 980 nm, który jest również
obecny na mapach PL pobudzenia (Rys. 44d-f).
Widma czerwonej fotoluminescencji nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+, 5%
Zn2+ w środowisku organicznym przedstawiono na Rys. 45a. Nanocząstki zawieszono w
dimetylosulfotlenku (DMSO). Wybrano DMSO jako rozpuszczalnik z dwóch powodów. Po
pierwsze,

moje

nanocząstki

są

hydrofobowe

i

w

wodzie

aglomerują,

opadają

na dno kuwety, natomiast w DMSO można je zawiesić, co pozwala otrzymać jednorodny
rozkład nanocząstek w całej objętości kuwety. Po drugie, odprowadzenie ciepła w cieczy jest
znacznie lepsze niż w przypadku pomiarów próbek proszkowych. Zmierzono widma PL przy
pobudzeniu długością fali 980 nm (Rys. 45b). Próbka z 5% koncentracją cynku emituje
bardzo słabe zielone światło od 519 nm do 574 nm oraz silne czerwone światło od 636 nm
do 699 nm charakterystyczne dla procesu upkonwersji przy wykorzystaniu jonów Er3+
(Rys. 45a). Względną liczbę fotonów dla przejść 4S3/2 → 4I15/2 (zielona emisja) oraz
4

F9/ 2 → 4I15/2 (czerwona emisja) oraz stosunek względnej ilości fotonów dla emisji czerwonej

w jonach Er3+ do ilości fotonów dla emisji zielonej w jonach Er3+ dla kilku gęstości mocy
lasera pokazano odpowiednio na Rys. 45c i Rys. 45d.
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Zaobserwowano znaczący wzrost czerwonej luminescencji dla nanocząstek z 5%
koncentracją Zn2+ w środowisku DMSO wraz ze wzrostem gęstości mocy lasera. Pokazałam,
że nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ w bardzo małym stężeniu (20 μgml-1) zawieszone
w cieczy są bardzo wydajnymi upkonwertorami emitującymi silne czerwone światło przy
niskich gęstościach mocy pobudzenia (Rys. 45a, b, c, d).
Z logarytmicznej zależności intensywności emisji upkonwersji w funkcji gęstości
mocy lasera 980 nm określiłam liczbę fotonów biorących udział w procesie upkonwersji dla
nanocząstek zawieszonych w DMOS, z 5% koncentracją Zn2+ w materiale wyjściowym do
syntezy (Rys. 45e). Ilość fotonów n uzyskałam dla emisji nanocząstek zawieszonych w
DMSO, w dwóch obszarach spektralnych, przy długości fali 550 nm (2H11/2 → 4I15/2;
4

S3/2 → 4I15/2) oraz 670 nm (4F9/2 →4I15/2). Wyniki pokazują, że za zieloną i czerwoną emisję

badanych nanocząstek odpowiedzialny jest dwufotonowy proces. Również w tym przypadku
mechanizm upkonwersji dla n = 2 jest zgodny z ETU. Gdy nachylenie ma wartość n równą
równą 1 dla wysokich mocy pobudzenia, mechanizm upkonwersji w jonie Er3+ to ETU i ESA.
Wytworzyłam

wysokowydajne

upkonwertujące

„czerwone”

znaczniki

luminescencyjne o bardzo dobrym stosunku sygnału do szumu do zastosowań biologicznych,
domieszkując nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+ jonami cynku. Znalazłam optymalną ilośc jonów
cynku jaką należy dodać do roztworów wyjściowych do syntezy, aby uzyskać maksymalną
wydajność luminescencji upkonwersji.
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a

d

b

e

c

f

Rys. 44. Intensywności emisji fotoluminescencji dla różnych energii pobudzenia
dla nanocząstek Gd2O3 domieszkowanych 1% Er3+, 18% Yb3+ a) bez Zn2+ b) 2,5% Zn2+
i c) 20% Zn2+. d-f) Mapy łączące spektroskopię emisji i pobudzenia dla ośrodków Er3+-Yb3+,
odpowiednio dla wymienionych próbek .
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a

b

c

d

e

Rys. 45. a) Widma luminescencji upkonwersji nanocząstek Gd2O3 1% Er3+, 18% Yb3+, 5%
Zn2+ o stężeniu 20 μgml-1 w roztworze DMSO w funkcji gęstości mocy lasera. b) Wizualna
demonstracja zoptymalizowanej czerwonej luminescencji nanocząstek w środowisku
organicznym. c) Względna liczba fotonów zielonej emisji (4S3/2 → 4I15/2) i czerwonej emisji
(4F9/ 2 → 4I15/2) w funkcji gęstości mocy lasera w roztworze DMSO. d) Stosunek
intensywności zielonej emisji do czerwonej emisji w funkcji gęstości mocy lasera dla próbki
z 5% stężeniem Zn2+ w środowisku DMSO. e) Logarytmiczna zależność intensywności
luminescencji nanocząstek z 5% stężeniem Zn2+ w materiale wyjściowym do syntezy
w funkcji mocy pobudzenia lasera o długości fali 980 nm dla dwóch obszarów widmowych
przy długości fali 550 nm oraz 670 nm. n jest całkowitą liczbą fotonów biorących udział
w procesie upkonwersji.
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4.5.1.4.3. Katodoluminescencja nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+
z różną ilością Zn2+
Aby potwierdzić wpływ zmian symetrii otoczenia jonów ziem rzadkich w matrycy
Gd2O3:Er3+, Yb3+ pod wpływem domieszki cynku zbadano widma katodoluminescencji (CL)
nanoproszków otrzymanych metodą syntezy spaleniowej. Opis wykorzystanej metody do
charakteryzacji CL nanocząstek umieszczono w rozdziale 7. Metody charakteryzacji,
w podrozdziale 7.3. Badania spektroskopowe, 7.3.2. Katodoluminescencja str. 158).
Wszystkie badane próbki pobudzano zogniskowaną wiązką elektronową przy napięciu
przyspieszającym 15 kV i prądzie 1 nA. Widma CL nanocząstek w funkcji stężenia cynku
przedstawiono na Rys. 41a, b. Można zaobserwować dużą różnicę w intensywności przejść
promienistych w funkcji stężenia cynku. Przy założeniu, że efekty termiczne (grzanie próbki)
i mechanizmy pobudzenia jonów Er3+ i Yb3+ są praktycznie takie same w każdej z badanych
próbek możemy przyjąć, że obserwowane efekty pochodzą od zmiany symetrii pola
krystalicznego w otoczeniu jonów ziem rzadkich.
Powyższe założenia są na tyle prawdopodobne, co pokazały wcześniejsze pomiary
EDS opisane w rozdziale 4.5.1.2. Analiza ilościowa składu nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+
z różną ilością Zn2+ za pomocą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDS)
str. 71-72, zawartość cynku w badanych nanokryształach Gd2O3 nie przekracza 1% (granicy
czułości

metody).

Nie

wykryto

nawet

sygnału

od

cynku

w

próbkach

z 50% udziałem jonów Zn2+ w stosunku do jonów Gd3+ w roztworach wyjściowych do
syntezy.
Dzięki zastosowaniu wysokoenergetycznej wiązki elektronów pobudzamy praktycznie
wszystkie poziomy energetyczne jonu Er3+. Potwierdza to obserwacja lumiescencji od UV do
bliskiej podczerwieni. Zmierzone widma ograniczone są spektralną czułością matrycy CCD.
Spektakularnym wynikiem potwierdzającym wpływ domieszkowania cynkiem na
zmianę prawdopodobieństwa przejść radiacyjnych z różnych poziomów jonów Er3+ jest
porównanie widma dla 2,5% z widmem dla 5% cynku w materiale wyjściowym (Rys. 41a).
Widmo z 5% cynku ma charakter zbliżony do widm mierzonych w przypadku
upkonwersji przy pobudzeniu laserem 980 nm. Dla tej koncentracji cynku obserwujemy
maksimum luminescencji dla przejścia między poziomami 4F9/2 → 4I15/2 (660nm). Wszystkie
inne przejścia są znacznie słabsze. Podobnie w przypadku upkonwersji dla 5% cynku,
przypada maksimum jej efektywności.
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Przy zawartości cynku 2,5% linia 660 nm praktycznie znika, natomiast pojawiają się
bardzo intensywne przejścia promieniste przy długościach fali 608 nm – 613 nm, które można
interpretować jako przejścia między poziomami 2P3/2 → 4F9/2 [141] (Rys. 41a). Ten wynik
pokazuje, że niewielka zmiana koncentracji cynku w matrycy zmienia reguły wybory
rządzące rekombinacją promienistą w jonie Er3+.
Podobnie silne zmiany obserwujemy w widmie luminescencji dla jonu Yb3+.
Intensywność przejść radiacyjnych między poziomami 2F5/2 → 2F7/2 rośnie o rząd wielkości
przy zmianie koncentracji cynku z 2,5% do 5% (Rys. 41b).
Zaobserwowany wpływ domieszkowania cynkiem matrycy nanocząstek Gd2O3:Er3+,
Yb3+ na zmianę intensywności przejść wewnątrz powłoki 4f jonu Er3+ przy pobudzaniu
wiązką elektronową będzie dalej badany. Przy pomocy metody EXAFS (z ang. Extended
X-Ray Absorption Fine Structure) spróbuję powiązać zmiany otoczenia jonów ziem rzadkich
z obserwowanymi procesami rekombinacji promienistej.

a

b

Rys. 46. Widma katodoluminescencji w zakresie od a) 400 nm do 750 nm, b) od 750 nm
do 1050 nm. Wymiary zmierzonej powierzchni wynoszą 58,29 µm × 43,72 µm.

4.5.1.5. Właściwości magnetyczne nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+
z różną ilością Zn2+
Jony gadolinu Gd3+ (konfiguracja elektronowa 4f75s2p6) budujące sieć krystaliczną
Gd2O3 są bardzo dobrym kontrastem przy obrazowaniu tkanek metodą MRI. Posiadają duży
moment magnetyczny (7,94 [142]), dzięki czemu otrzymane przeze mnie ,,czerwone”
znaczniki luminescencyjne mogą być również wykorzystane w roli znaczników
magnetycznych.
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W tym rozdziale przedstawiam wyniki badań dotyczące właściwości magnetycznych
wytworzonych nanocząstek. Niezależnie od zawartości cynku, nanocząstki Gd2O3
domieszkowane 1% Er3+, 18% Yb3+ wykazują zachowanie paramagnetyczne. Typowe
zależności temperaturowe namagnesowania zmierzone w modzie chłodzenia próbki w
zewnętrznym polu magnetycznym (FC, Field-cooling) o wartości 10 Oe oraz bez udziału
zewnętrznego pola magnetycznego (ZFC, Zero-field-cooling) przedstawiono na Rys. 47. Dla
każdej próbki obie krzywe prawie nakładają się, jak pokazano na Rys. 47a, co jest zgodne z
prawem Curie-Weissa:



C
(T  )

(5)

gdzie:
 - podatność magnetyczna,
C - stała Curie,
T - temperatura bezwzględna
 - paramagnetyczna temperatura Curie
Nakładanie się krzywych ZFC oraz FC wskazuje, na paramagnetyzm badanych
próbek. Brak temperatury blokowania wiąże się z dużym rozmiarem badanych nanocząstek
(rzędu 50 nm).
Analiza odwrotności podatności magnetycznej wyraźnie ujawniła również wkład
od antyferromagnetyzmu, wynika to z ujemnych wartości temperatury Curie-Weissa
(Rys. 47a oraz Rys. S16, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 192).
Liniowa zależność M(H) zmierzona do pola 400 Oe w temperaturze 5 K pokazana na
Rys. 47b potwierdza paramagnetyczne zachowanie próbek w całym zakresie koncentracji
cynku w roztworze wyjściowym. W pracy Fortin i innych [143] zaobserwowano podobne
zachowanie w przypadku niedomieszkowanych nanocząstek Gd2O3.

92

a

b

Rys. 47. a) Krzywe ZFC i FC namagnesowania oraz odpowiadająca im krzywa odwrotności
podatności magnetycznej w funkcji temperatury dla próbki o najwyższej zawartości Zn2+.
b) Zależność namagnesowania w funkcji pola magnetycznego dla wszystkich próbek.

Namagnesowanie w funkcji temperatury dla siedmiu próbek z różnym stężeniu cynku
w materiale wyjściowym przedstawiono na Rys. S17a, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2.
Wyniki uzupełniające str. 193. Szacunkowe wartości paramagnetycznej temperatury Curie ,
w badanych nanocząstkach pokazują tendencję wzrostową wraz ze wzrostem zawartości Zn2+
(Tabela 16, Rys. S17b, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 193).
W przypadku danych FC wartości  zmieniają się od -13,6 K do -10,1 K dla próbek
z zawartością Zn2+ od 0% do 50%. Natomiast wartości paramagnetycznej temperatury Curie
wzięte z zależności ZFC nieco różnią się od uzyskanych danych FC. Są one niższe nawet
o 1K. Wartości te są również niższe w porównaniu z materiałami objętościowymi Gd2O3
w przypadku obu struktur krystalicznych, tzn. około -17 K dla fazy kubicznej, a nawet -30 K
dla fazy jednoskośnej [144]. Chociaż ostatnie badania dla fazy kubicznej proszku Gd2O3
wykazują wartości  od -3 K do 0 K [144][145][146].
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Tabela 16. Wartości paramagnetycznej temperatury Curie zmierzone w modzie ZFC oraz FC
dla nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+ z różną ilością Zn2+ otrzymanych za pomocą syntezy
spaleniowej.
H = 10 Oe
Zawartość cynku
ΘZFC
ΘFC
(%)
(K)
(K)
0
(próbka wygrzana)
-14,4 ± 0,1 -14,9 ± 0,1
0
-12,6 ± 0,1 -13,6 ± 0,1
(próbka niewygrzana)
2,5

-11,7 ± 0,1 -12,9 ± 0,2

5

-11,9 ± 0,1 -12,7 ± 0,1

20

-11,2 ± 0,1 -12,1 ± 0,2

25

-12,2 ± 0,2 -12,6 ± 0,1

50

-9,7 ± 0,1

-10,1 ± 0,1

4.5.1.6. Badanie toksyczności nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+
z różną ilością Zn2+
W celu zbadania biokompatybilności hydrofilowych (pokrytych PVP) nanocząstek
Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różnym stężeniem jonów Zn2+, wykonano test cytotoksyczności
PrestoBlue. Metodologia opisana w rozdziale 7. Metody charakteryzacji, podrozdział 7.3.
Badania spektroskopowe, podrozdział 7.3.6. Pomiary fluorescencji barwnika Presto Blue
str. 162. Metoda ta oparta jest na pomiarze aktywności metabolicznej komórek. Do pokrycia
nanocząstek wybrałam polimer PVP [147] hamujący agregację nanocząstek, jak również
powoduje, że są one hydrofilowe oraz stosunkowo nietoksyczne dla komórek.
Wyniki przedstawione na Rys. 48 potwierdzają, że nanocząstki oparte na tlenku
gadolinu domieszkowanego Er3+, Yb3+ oraz Zn2+ pokryte PVP po 24 h inkubacji są wysoce
biokompatybilne, do stężenia 50 µg·ml-1. Natomiast po 48 h inkubacji żywotność komórek
jest nadal na poziomie 90% i zmniejszyła się nieznacznie do 68% przy stężeniu nanocząstek
50 µg·ml-1. Wyniki te wyraźnie wskazują, że otrzymane nanocząstki mają dobrą zgodność
biologiczną co jest konieczne przy zastosowaniu, do obrazowania komórkowego.
94

Rys. 48. Żywotność komórek nowotworowych HeLa określona za pomocą testu PrestoBlue
po 24 oraz 48 godzinnej inkubacji z pięcioma stężeniami próbki nanocząstek z 5% Zn2+.

Moje wyniki są zgodne z wynikami badań przeprowadzonymi w innych laboratoriach.
Zhou i współautorzy [148] otrzymali dobrą biokompatybilność nanocząstek Gd2O3: Yb3+,
Er3+/ Tm3+ pokrytych SiO2 inkubowanych z komórkami HeLa przez 2 godziny. Hemmer i inni
[112]

badali

wpływ

cytotoksyczności

niepokrytych

oraz

pokrytych

nanostruktur

upkonwertujących Gd2O3: Yb3+, Er3+ (nanocząstek oraz nanoprętów) kopolimerem
poli(kwasu

akrylowego)

modyfikowany

b-poli(glikolem

etylenowym)

na

komórki

niefagocytujące oraz fagocytarne (komórki hybrydoma B i makrofagi). Obserwowane
zachowanie cytotoksyczne, w przypadku makrofagów inkubowanych z niepokrytymi
nanostrukturami przypisano słabej trwałości chemicznej tlenku gadolinu. Efekt ten może być
wyeliminowany na drodze modyfikacji powierzchni nanostruktur. Natomiast Liu i inni [149]
udowodnili

niską

cytotoksyczność

nanoprętów

Gd2O3:

Yb3+,

Er3+

pokrytych

polietyloglikolem (PEG) za pomocą testu MTT (soli tetrazoliowej). Zarówno żywotność
komórek HepG2 (linia komórkowa wywodząca się z raka wątroby) oraz MCF-7 (linia
komórkowa wywodząca się z ludzkiego raka piersi) nie została zahamowana przez nanopręty
do stężenia 1 mg·ml-1.
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4.5.1.7. Nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ /PVP jako znaczniki
luminescencyjne w preparatach biologicznych
Wiele grup badawczych prowadzi badania na różnych liniach komórkowych. Badacze
inkubują komórki z różnymi stężeniami nanocząstek Gd2O3. Liu i inni [150] syntetyzowali
mezoporowate pokryte polietyloglikolem (PEG) nanopręty Gd2O3 domieszkowane Eu3+.
Inkubowane one były 24 h z dwoma liniami komórkowymi: HepG2 oraz MCF-7. W wyniku
inkubacji, nie zaobserwowano zmian w morfologii jąder komórkowych. Wykazano wysoką
biokompatybilność

i

zaproponowano

potencjalne

możliwości

diagnostyczne

i chemioterapeutyczne. Natomiast, w 2013 Liu i inni [149] otrzymali pokryte
polietyloglikolem (PEG) nanopręty Gd2O3: Yb3+, Er3+. Materiały te inkubowali z powyższymi
liniami komórkowymi przez 48 godzin. Stwierdzono, że wszystkie komórki rozprzestrzeniały
się i poliferowały jednakowo, nie zaobserwowano znaczących różnic w morfologii komórek
pomiędzy obiema grupami. Lechevallier i współautorzy [151] badali internalizację
nanocząstek Gd(OH)CO3:Eu3+ oraz Gd2O3:Eu3+ przygotowanych za pomocą metody
precypitacji wspomaganej mocznikiem. Komórki HeLa inkubowano z tymi nanocząstkami
przez 12 godzin. Oba typy nanocząstek uległy internalizacji na drodze endocytozy.
W cytoplazmie zaobserwowano czerwoną emisję nanocząstek. Nanocząstki lokalizowały się
blisko jądra komórkowego o czym świadczyła większa intensywność czerwonej emisji w tym
obszarze.
W moich eksperymentach zastosowałam „czerwone” znaczniki luminescencyjne
Gd2O3:Er3+, Yb3+, Zn2+ pokryte PVP. Nanocząstki wprowadziłam do wnętrza komórek
nowotworowych HeLa, stosując procedurę opisaną w rozdziale 7. Metody charakteryzacji,
podrozdział 7.3. Badania spektroskopowe, podrozdział 7.3.8. Znakowanie komórek HeLa
oraz astrocytów za pomocą nanocząstek str. 164 i w pracach Kamińskiej [32][133]. Procedura
polegała na przygotowaniu roztworów wodnych z różnymi stężeniami nanocząstek: 1 µg∙ml-1,
25 µg∙ml-1, 40 µg∙ml-1 oraz 50 µg∙ml-1. A następnie inkubacji komórek HeLa z nanocząstkami
przez: 4 h, 10 h i 24 h, wykorzystując wcześniej przygotowane roztwory. Kolejnym krokiem
było utrwalenie komórek i przygotowanie preparatów mikroskopowych.
Za

pomocą

mikroskopu

konfokalnego

obserwowałam

silne

świecenie

upkonwertujących nanocząstek w komórkach, pobudzanych femtosekundowymi impulsami
NIR (980nm), bez widocznej autofluorescencji komórek.Obrazy konfokalne komórek HeLa
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po 4 h, 10 h i 24 h inkubacji z 50 µg∙ml-1 roztworem nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+,
50% Zn2+/PVP z lipofektaminą 2000 przedstawiono na Rys. 48. Pozostałe zdjęcia konfokalne
komórek HeLa z 1 µg∙ml-1, 25 µg∙ml-1 oraz 40 µg∙ml-1 stężeniem nanocząstek umieszczono na
Rys. S18-S20, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 194-195.
Wzrost stężenia i czasu inkubacji zwiększa liczbę nanocząstek w cytoplazmie lub
w błonie komórkowej (Rys. 48, Rys. S18-S20, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki
uzupełniające str. 194-195). Widmo próbki nanocząstek pokrytych PVP z 50% zawartością
Zn2+ zebrane po:
4h inkubacji z komórkami HeLa i 40 µg∙ml-1 stężeniem nanocząstek przy
0,6% maksymalnej mocy lasera, pokazano na Rys. 49a;
24h inkubacji z komórkami HeLa i 25 µg∙ml-1 stężeniem nanocząstek przy
1% maksymalnej mocy lasera przedstawiono na Rys. 49b.
W każdym przypadku, sygnał pochodzący od nanocząstek zebrano w zakresie
od 489 nm do 718 nm. Zaobserwowano dwa piki, podobne do pomiarów fotoluminescencji
(pobudzenie falą ciągłą), pochodzące z przejść 4F9/2 → 4I15/2 , 4S3/2 → 4I15/2 dla jonów Er3+,
odpowiednio, w maksimum przy długości fali 660 nm oraz około 550 nm.

a

4h

b

c

10h

24h

Rys. 48. Obrazy konfokalne komórek HeLa po) 4 h, b) 10 h i c) 24 h inkubacji z 50 µg ∙ ml-1
roztworem, pokrytych PVP nanocząstek z 50% koncentracją Zn2+, z lipofektaminą 2000.
Nanocząstki pobudzano laserem femtosekundowym o długości fali 980 nm (czerwone
regiony na obrazach, wstawki). Autofluorescencję komórek HeLa pobudzano laserem
argonowym o długości fali 488 nm (zielone regiony na obrazach). Sygnał zebrano w zakresie
od 508 nm do 585 nm. Prezentowane obrazy są złożeniem obrazu luminescencji nanocząstek
oraz obrazu autofluorescencji komórek.
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a

b

c

d

Rys. 49. Widma upkonwersji pokrytych PVP nanocząstek z 50% koncentracją Zn2+, zebrane
po: a) 4-godzinnej inkubacji z komórkami HeLa, 40 µg ∙ ml-1 (stężenie nanocząstek)
b) 24 h inkubacji z komórkami HeLa, 25 µg ∙ ml-1. Widma zebrano stosując femtosekundowy
laser impulsowy o długości fali 980 nm i odpowiednio a) 0,6% oraz b) 1% maksymalnej
mocy lasera. c) d) miejsca zbierania sygnału luminescencji odpowiednio w próbce z czasem
inkubacji 4 h i 24 h.

4.5.1.8. Podsumowanie
Wytworzyłam metodą mikrofalowej syntezy spaleniowej „czerwone” znaczniki
luminescencyjne o bardzo dobrym stosunku sygnału do szumu do zastosowań biologicznych.
Wysoką wydajność upkonwersji w nanocząstach Gd2O3:Er3+,Yb3+ osiągnęłam, dzięki
wprowadzonym do matrycy Gd2O3, jonom cynku. Jony cynku Zn2+ i generowane równolegle
wakansy tlenowe zmieniają lokalnie symetrię wokół jonów ziem rzadkich oraz odległości
między uczulaczem (Yb) i aktywatorem (Er). Pokazałam istnienie korelacji między
koncentracją jonów cynku w roztworze wyjściowym do syntezy a objętością komórki
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elementarnej Gd2O3 i intensywnością luminescencji. Największą wydajność kwantową
upkonwersji uzyskałam dla 5% cynku (0,09%, 980 nm, fala ciągła, 19 W·cm-2), kiedy rozmiar
komórki elementarnej w matrycy jest najmniejszy. Średnica tych nanocząstek określona za
pomocą TEM wynosi 46,0 ± 0,5 nm.
W pomiarach katodoluminescencji wykazałam, że niewielka zmiana koncentracji
cynku w matrycy Gd2O3 zmienia reguły wybory rządzące rekombinacją promienistą w jonie
Er3+. Dla jonu Yb3+ intensywność przejść radiacyjnych między poziomami 2F5/2 → 2F7/2 rośnie
o rząd wielkości przy zmianie koncentracji cynku z 2,5% do 5%.
Moje znaczniki są paramagnetyczne, dzięki czemu mogą być zastosowane
w hipertermii, technice niszczenia komórek nowotworowych na drodze termicznej denaturacji
białek.
Pokazałam, że otrzymane znaczniki w stężeniach do 50 µg∙ml-1 nie są toksyczne
dla komórek nowotworowych HeLa i w obecności liposomów gromadzą się w cytoplazmie.

4.6.

Synteza, właściwości, badania toksyczności oraz
zastosowanie nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz
Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo otrzymanych metodą
strącania (współstrącania)homogenicznego

4.6.1. Właściwości strukturalne, morfologia oraz właściwości
luminescencyjne nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz
Gd2O3:Er3+,Yb3+, Mo
4.6.1.1. Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz
Gd2O3:Er3+,Yb3+,Mo za pomocą dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego
W celu sprawdzenia czy inne mechanizmy upkonwersji mogą zwiększyć jej
wydajność, wytworzyłam nanocząstki Gd2O3 domieszkowane jonami ziem rzadkich Er3+,
Yb3+ oraz jonami molibdenu (Mo). Otrzymałam sferyczne, oddzielne nanocząstki
z powierzchnią dostępną do biofunkcjonalizacji.
Nanocząstki Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ oraz Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo
syntetyzowano metodą strącania homogenicznego. Szczegółowy opis metody syntezy
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przedstawiono w rozdziale 6. Przygotowanie materiałów, podrozdział 6.4. Metoda strącania
(współstrącania) homogenicznego

str. 148.

Oznaczenia

próbek nanocząstek wraz

z podstawowymi parametrami procesu ich otrzymywania (czas syntezy, sposob wkraplania
mocznika, nominalny skład) zestawiono w Tabeli 17.
Z wyników uzyskanych z dyfrakcji promieniowani rentgenowskiego wynika,
że otrzymane nanocząstki, bezpośrednio po syntezie są amorficzne. Doskonale sferyczne
nanocząstki

zbudowane

są

z

czystego

Gd(OH)CO3.

Podobne

wyniki

uzyskał

Di i współautorzy [152] w przypadku otrzymywania sferycznych cząstek Gd2O3: Eu
uzyskanych metodą jednorodnego wytrącania.
Proces tworzenia Gd(OH)CO3 przebiega zgodnie z reakcją:

Gd3  1.5(NH2 ) 2 CO  5H 2 O  Gd(OH)CO3  1.5H 2 O  3NH4  1/2CO 2 (g)
Etapy poprzedzające tworzenie się Gd(OH)CO3, czyli reakcję rozpadu mocznika oraz
reakcję wytrącania przedstwaiono szczegółowo w rozdziale w rozdziale 6. Przygotowanie
materiałów, podrozdział 6.4. Metoda strącania (współstrącania) homogenicznego str. 148.
W następnym etapie, aby uzyskać nanocząstki Gd2O3 produkty syntezy poddano
wygrzewaniu w piecu, w powietrzu, w temperaturze 900oC przez 3 h. Próbkę B wygrzewano
krócej przez 2 h oraz w niższej temperaturze 700oC.

Tabela 17. Nanocząstki otrzymane w wyniku syntezy jednorodnego wytrącania.
Nazwa próbki*
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Skład

Gd1,9Er0,01Yb0,09O3

Gd1,9Er0,01Yb0,09Mo0,02O3

Czas syntezy (h)
1
1,5
2
3
4
1
2
3
4
4

Szczegóły syntezy
mocznik w roztworze
wkraplanie mocznika co
50s
mocznik w roztworze
mocznik w roztworze
mocznik w roztworze
mocznik w roztworze
mocznik w roztworze
mocznik w roztworze
mocznik w roztworze
wkraplanie mocznika co
50s

*ponieważ otrzymane nanocząstki bezpośrednio po syntezie są amorficzne, wygrzano je w piecu, w powietrzu,
przez 3 h w temperaturze 900oC, natomiast próbkę B wygrzewano przez 2 h, w temperaturze 700oC.
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Sferyczne nanocząstki Gd1,9Er0,01Yb0,09O3 zbudowane są z nanokrystalitów o średnich
rozmiarach rzędu 45 nm, które krystalizują w kubicznej strukturze Gd2O3 (grupa symetrii
Ia 3 d) (Rys. 50). Rozmiary krystalitów oszacowano na podstawie zdjęć otrzymanych przy
użyciu Skaningowego Mikroskopu Elektronowego opisanych w

podrozdziale 4.6.1.2.

Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo za pomocą
skaningowego mikroskopu elektronowego oraz analiza ilościowa składu za pomocą
spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii str. 105. Pozostałe wyniki udokładnienia
parametrów strukturalnych za pomocą metody Rietvelda wygrzanych nanocząstek
syntetyzowanych przez 1,5 h, 2 h, 3 h oraz 4 h zamieszczono na Rys. S21 w rozdziale 8.
Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 196. Parametry sieciowe dla otrzymanej
struktury nanocząstek przedstawiono w Tabeli S14, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2.
Wyniki uzupełniające str. 197. Wraz ze wzrostem czasu syntezy otrzymanych nanocząstek
Gd2O3:

1%

Er3+,

9%

Yb3+,

po

wygrzewaniu,

zaobserwowano

wzrost

stałej

sieci a. Wzrost stałej sieci sugeruje, że im większa jest średnica nanosfery tym większe
rozmiary mają budujące ją krystality. Przyjmujemy w tym rozumowaniu, że stała sieci
krystalitu jest proporcjonalna do jego rozmiaru (im mniejszy krystalit tym mniejsza stała
sieci) [102]. Natomiast w przypadku nanocząstek syntetyzowanych przez 1,5 h (próbka B)
wartość stałej sieci a (a = 10,7588 ± 0,0004) różni się znacznie od wartości tego parametru
dla pozostałych próbek (Rys. 51).

Rys. 50. Dyfraktogram eksperymentalny zmierzony dla wygrzanych nanocząstek
Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ syntetyzowanych za pomocą metody strącania homogenicznego
przez 1 h (próbka A) i dopasowany do niego, za pomocą metody Rietvelda dyfraktogram
teoretyczny. Symbole: () dyfraktogram eksperymentalny, (─) teoretyczny, () krzywa
różnicowa oraz () pozycje refleksów braggowskich od faz składowych.
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Rys. 51. Wartości stałej sieci a w funkcji czasu syntezy strącania homogenicznego
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+. Czas i temperatura wygrzewania w powietrzu dla
wszystkich próbek wynosiła odpowiednio 3 h i 900oC.
Nanocząstki Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ domieszkowane 2% Mo syntetyzowane przez
1 h, a następnie wygrzane zbudowane są z około 71% krystalitów Gd2(MoO4)3 o strukturze
ortorombowej (grupa symetrii Pba2) oraz z krystalitów Gd2MoO6 o strukturze jednoskośnej
(grupa symetrii C12/c1) (Rys. 52, Tabela S14, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki
uzupełniające str. 197). Wydłużenie czasu syntezy do 2 h (czyli wzrost rozmiarów sferycznej
nanocząstki) spowodowało, że po wygrzaniu, w nanocząstkach zaczeły dominować (73%)
krystality Gd2MoO6 o strukturze jednoskośnej. Nie zidentyfikowano pików dyfrakcyjnych
pochodzących od fazy Gd2(MoO4)3, natomiast pojawiła się faza regularnego Gd2O3
(grupa symetrii Ia 3 d) (Rys. S22a, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające
str. 198). Wartości stałych sieci w przypadku jednoskośnej fazy Gd2MoO6 rosną wraz ze
wzrostem czasu syntezy nanocząstek (Rys. 53).
W przypadku czasów syntezy 3 h oraz 4 h w nanocząstkach domieszkowanych Mo
dominującą fazą krystaliczną jest Gd2O3 o strukturze regularnej. Pojawiły się również
krystality fazy Gd2MoO6 o strukturze jednoskośnej (Rys. S22b, c, rozdział 8. Dodatki,
podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str.198, Tabela S15, rozdział 8. Dodatki, podrozdział
8.2. Wyniki uzupełniające str. 199). Wyznaczono również parametry sieciowe dla próbki J,
syntetyzowanej 4 h. Próbka ta również jest dwufazowa, z dominującą fazą kubicznego Gd2O3
oraz niewielkim wkładem od fazy Gd2MoO6 (Rys. S22d – rozdział 8. Dodatki, podrozdział
8.2. Wyniki uzupełniające str. 198, Tabela S15, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki
uzupełniające str. 199).
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Rys.

52.

Dyfraktogram

eksperymentalny zmierzone dla

nanocząstek

wygrzanych

Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo syntetyzowanych za pomocą metody strącania
homogenicznego przez 1h i dopasowany do niego, za pomocą metody Rietvelda
dyfraktogram teoretyczny. Symbole: () dyfraktogram eksperymentalny, (─) teoretyczny, ()
krzywa różnicowa oraz () pozycje refleksów braggowskich od faz składowych.

Rys.

53.

Parametry

sieciowe

obecnych

faz

w

wygrzanych

nanocząstkach

Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo w zależności od czasu syntezy, wyznaczone za pomocą
metody Retvielda.
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Jak widać z wyników badań dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, w przypadku
wygrzanych nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo występują zmiany składu faz
krystalicznych z czasem reakcji (Tabela S15, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki
uzupełniające

str.

199)

Z

uzyskanych

wyników

można

wyciągnąć

hipotezę,

że prawdopodobnie tworzy się struktura typu rdzeń–powłoka (ang. core-shell), gdzie rdzeń
tworzą fazy krystaliczne bogate w molibden, natomiast powłokę tlenek gadolinu (Gd2O3)
(Rys. 54). Po czasie 1 h tworzy się rdzeń z którego po wygrzaniu otrzymujemy Gd2(MoO4)3.
Wraz ze wzrostem czasu syntezy zaczyna brakować molibdenu w roztworze i tworzy się
powłoka

z

bez

molibdenu.

W

czasie

wygrzewania

molibden

rozdyfundowuje

się i otrzymujemy rdzeń z fazy krystalicznej Gd2MoO6 oraz powłokę z Gd2O3.
Niestety hipotezy tej nie udało mi się potwierdzić za pomocą pomiarów EDS
na mikroskopie skaningowym SEM (wyniki otrzymane z EDS zostały opisane w następnym
rozdziale str. 105). Na zebranych mapach pierwiastków wchodzących w skład badanych
próbek, nie widać zagęszczenia sygnału od atomów molibdenu w rdzeniu nanocząstek.
Pomiary nie dają oczekiwanych wyników, ponieważ wykorzystany tu układ pomiarowy EDS
sprzężony z SEM ma za małą rozdzielczość przestrzenną w porównaniu do średnic badanych
nanocząstek. Rozdzielczość przestrzenna pomiaru jest tu ograniczana w wyniku ładowania się
(patrz np. Rys. 55a) słabo przewodzących nanocząstek Gd2O3. Hipoteza powstawania
struktury rdzeń-powłoka wymaga dalszego potwierdzenia w pomiarach lokalnych płaszczyzn
atomowych w badaniach za pomocą mikroskopu wysokiej rozdzielczości HRTEM. Trwają
prace nad jej potwierdzeniem.

Rys. 54. Model struktury typu rdzeń-powłoka.
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4.6.1.2. Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+
oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo za pomocą skaningowego
mikroskopu elektronowego oraz analiza ilościowa składu za
pomocą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii
Na obrazach SEM pokazano zmianę średniej wielkości badanych nanocząstek
w funkcji czasu syntezy (Rys. 55a-h, Rys. 56a-b). Porównano dwa sposoby przeprowadzenia
reakcji syntezy. Pierwszy, gdy reduktor (mocznik) był dodany jednorazowo do podgrzanego
roztworu utleniaczy (azotany) i drugi, gdy mocznik wkraplany był stopniowo co 50s do
podgrzanego roztworu azotanów. Bezpośrednio po syntezie w pierwszej metodzie rozmiar
nanocząstek Gd(OH)CO3 rośnie od około 64 nm do 108 nm, wraz ze wzrostem czasu syntezy
od 1 h do 4 h. Powierzchnia nanoczastek jest gładka.
W drugiej metodzie rozmiar nanocząstek wynosi około 166 nm (próbka B), gdy czas
reakcji wynosił 1,5 h. Histogramy średniej wielkości badanych nanoczastek przed i po ich
wygrzaniu przedstawiono na Rys. 57.

105

a

b

c

d

1h

1,5h

2h

3h

e

f

g

h

Rys. 55. Obrazy SEM nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ bezpośrednio po syntezie
w temperaturze 75oC dla czasów reakcji a) 1 h b) 1,5 h c) 2 h d) 3 h e) oraz e), g) i h)
po wygrzaniu przez 3 h w temperaturze 900oC f) przez 2 h w temperaturze 700oC przez 3 h.
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a

4h

b

Rys. 56. Obrazy SEM nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ a) bezpośrednio po 4 h syntezie
w temperaturze 75oC b) po wygrzaniu w temperaturze 900oC przez 3 h.
Różnica w rozmiarach nanocząstek otrzymanych tymi dwiema metodami wynika
z tego, że w pierwszym przypadku podczas jednoczesnego mieszania całej ilości utleniacza
i reduktora w objętości roztworu wytwarzana jest duża ilość zarodków krystalizacji.
W rezultacie powstaje duża ilość małych cząstek. W drugim przypadku, gdy stopniowo
dodajemy reduktor ilość zarodków jest mniejsza, otrzymujemy mniejszą ilość większych
nanocząstek.
Ze zdjęć SEM wykonanych dla nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+ domieszkowanych Mo
(Rys. 58a-f, Rys. 59a-d) wynika, że rozmiary nanocząstek bezpośrednio po syntezie wynoszą
od około 30 nm do 508 nm i rosną z czasem rekakcji jednorodnego wytrącania odpowiednio
od 1 h do 3 h (Rys. 58a, b, c, Rys. 59a, b, c). Natomiast po 4 h syntezy rozmiary nanocząstek
zmniejszają się do około 375 nm w przypadku, gdy mocznik był w roztworze razem
z utleniaczami oraz do około 272 nm, gdy mocznik wkraplano do roztworu co 50 s (Rys. 60d,
e). Po procesie wygrzewania rozmiar nanocząstek domieszkowanych Mo zmniejszał się
podobnie jak wprzypadku nanocząstek bez molibdenu. Otrzymane rezultaty z pomiarów
średnich średnic wyznaczonych za pomocą programu SmartTiffV2 (Zeiss) przedstawiono
w Tabeli 18.
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a

f

b

g

c

h

d

i

e

j

Rys. 57. Histogramy średnic nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ bezpośrednio po syntezie
w temperaturze 75oC dla czasów a) 1 h b) 1,5 h c) 2 h d) 3 h e) 4 h oraz po wygrzaniu f), h),
i), j) w temperaturze 900oC przez 3 h oraz g) 700oC przez 2 h.
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a

1h

d

b

2h

e

c

3h

f

Rys. 58. Obrazy SEM nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo bezpośrednio po syntezie
w temperaturze 75oC dla czasów reakcji a) 1 h b) 2 h c) 3 h oraz po wygrzaniu d), e), f)
w temperaturze 900oC przez 3 h.
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a

4h

c

b

4h

d

Rys. 59. Obrazy SEM nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo bezpośrednio po syntezie
w temperaturze 75oC dla czasów reakcji a) 4 h b) 4 h oraz po wygrzaniu c) i d)
w temperaturze 900oC przez 3 h.
Wybrane próbki nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo (próbka G, próbka H, próbka I,
próbka J ) scharakteryzowano pod względem składu chemicznego za pomocą spektroskopii
rentgenowskiej z dyspersją energii EDS (z ang. Energy Dispersive X-ray analysis). Wyniki
potwierdziły jednorodny rozkład pierwiastków w badanych próbkach takich jak: Gd, O, Er,
Yb oraz Mo (Rys. 61). Mapy rozkładu pierwiastków dla pozostałych próbek umieszczono
na Rys. S23-S25 w rozdziale 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 206-207.
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a

b

f

c

g

d

h

e

i

Rys. 60. Histogramy średnic nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo bezpośrednio po syntezie
w temperaturze 75oC dla czasów reakcji a) 1 h b) 2 h c) 3 h d) 4 h e) 4 h (patrz Tabela 17)
oraz po wygrzaniu f), g) h) i) w temperaturze 900oC przez 3 h.
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a

b

c

d

e

f

Rys. 61. a) Obraz SEM nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo (próbka J). Mapy rozkładu
pierwiastków chemicznych: b) Gd b) O d) Er e) Yb f) Mo.

Tabela 18. Średnice nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo zmierzone
na podstawie obrazów SEM.

Skład

Nazwa
próbki

Czas
reakcji
(h)

A

1

Średnica
nanocząstek
(nm) przed
wygrzaniem
SEM
64

B

1,5

C

Średnica
nanocząstek
(nm) po wygrzaniu
SEM
51

67

166

135

112

2

96

74

-

D

3

108

84

-

E

4

106

88

-

F

1

30

-

-

G

2

234

169

-

H

3

508

350, 370

390, 430

I

4

375

336

299

J

4

272

229

-

Gd1,9Er0,01Yb0,09O3

Gd1,9Er0,01Yb0,09Mo0,02O3
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4.6.1.3. Pomiary nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+ oraz
Gd2O3:Er3+, Yb3+, Mo za pomocą transmisyjnego
mikroskopu elektronowego
Zbadano

rozmiary

dwóch

wybranych

próbek

wygrzanych

nanocząstek

Gd2O3: Er3+,Yb3+ (próbka D, patrz Tabela 17) (Rys. 62a) oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo
(próbka G, patrz Tabela 17) (Rys. 62b) za pomocą TEM, potwierdzając również ich
sferyczny kształt. Więcej zdjęć TEM otrzymanych dla badanych nanocząstek, dla próbki D i
G oraz próbki I umieszczono na Rys. S26, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki
uzupełniające str. 202.
W przypadku próbki z Mo rozmiary nanocząstek są większe wynoszą około
204 ± 0,95 nm, natomiast dla próbki D bez Mo, rozmiary wynoszą około 89 ± 0,96 nm,
są to wartości zbliżone do uzyskanych podczas obrazowania SEM (Rys. 62c, d). Średnia
wielkość nanocząstek została oszacowana dla losowo wybranych 100 nanocząstek, podobnie
jak przy pomiarach SEM.

a

b

c

d

Rys. 62. Zdjęcia TEM nanocząstek a) próbka D (synteza 3 h) b) próbka G (synteza 2 h).
Histogramy rozkładu wielkości nanocząstek dla próbek c) D oraz d) G.
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4.6.1.4. Właściwości luminescencyjne nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+
oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo
W celu sprawdzenia jak jony metalu przejściowego wpływają na wydajność
upkonwersji, w dysertacji otrzymano nanocząstki Gd2O3: Er3+,Yb3+ oraz nanocząstki
zawierające jony Mo i zbadano ich luminescencję w obszarze widzialnym po pobudzeniu
laserem o długości fali 980 nm.
Otrzymane nanocząstki Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ wykazują luminescencję
upkonwersji w maksimum przy długości fali około 562 nm (emisja zielona), widocznych jest
jeszcze dodatkowych pięć pików przy długościach fal: 524 nm, 538 nm, 550 nm, 557 nm oraz
559 nm. Wszystkie otrzymane piki można przypisać do przejść w Er3+: 2H11/2→4I15/2 oraz
4

S3/2→4I15/2. Czerwona emisja upkonwersji widoczna jest w maksimum przy długości fali

około 662 nm, dla tego obszaru również zarejestrowano pięć dodatkowych pików przy
długościach fal: 658 nm, 672 nm, 676 nm, 679 nm oraz 682 nm (Rys. 63a-f). Otrzymane
długości fal odpowiadają przejściu 4F9/2→4I15/2 [34][153].
Wraz ze wzrostem gęstości mocy lasera rośnie intensywność luminescencji
upkonwersji dla wszystkich wygrzanych i zbadanych próbek tj. C, D, E (Tabela S16, rozdział
8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 204) (Rys. 63, Rys. 64).
Korzystając z relacji (2) z rozdziału 4. Rezultaty badań i dyskusja wyników, podrozdział 4.1.
Synteza, właściwości i zastosowanie nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą
spaleniową, podrozdział 4.1.1.3. Właściwości luminescencyjne nanocząstek ZnAl2O4: Er3+,
Yb3+ str. 27 zmierzono liczbę n fotonów biorących udział w procesie upkonwersji.
Z zależności logarytmicznej intensywności emisji w funkcji gęstości mocy lasera otrzymano
wartości n dla wyżej wymienionych próbek (Tabela 19) (Rys. S27, rozdział 8. Dodatki,
podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 203). Wyniki pokazują, że za zieloną i czerwoną
emisję badanych nanocząstek odpowiedzialny jest dwufotonowy proces upkonwersji.
Z pola powierzchni pod otrzymanymi widmami emisji wyznaczono względną ilość
fotonów w procesie upkonwersji w zależności od pięciu gęstości mocy lasera podczerwonego
pracującego w trybie ciągłym tj. 1,2 W·cm-2, 2,7 W·cm-2, 5,0 W·cm-2, 7,2 W·cm-2
oraz 9,1 W·cm-2. Wyznaczono stosunek fotonów zielonej intensywności emisji do czerwonej
intensywności emisji (Izielona/Iczerwona) (Tabela S16, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2.
Wyniki uzupełniające str. 204). Stosunek Izielona/Iczerwona wzrasta wraz ze wzrostem gęstości
mocy lasera dla badanych próbek. Przyjmuje on największą wartość dla nanocząstek
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o średnicy 88 nm (próbka E) w porównaniu z próbkami nanocząstek o mniejszej średnicy
74 nm (próbka C) oraz 84 nm (próbka D) (Rys. 65a). Efekt wzmocnienia luminescencji wraz
ze wzrostem rozmiaru nanocząstek w wygrzanych nanocząstkach domieszkowanych Er3+
i Yb3+ obserwowali inni badacze. Deng i inni [154] dla luminoforu o strukturze perowskitu
GdAlO3:1,5%Er3+, 8%Yb3+ zaobserwował prawie liniowy wzrost natężenia zielonej emisji
wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania w zakresie od 1000ºC do 1300ºC. Przy wzroście
temperatury wygrzewania, krystaliczność luminoforów poprawiła się wraz ze wzrostem
wielkości cząstek [155].

a

b

c

d

e

f

Rys. 63. Porównanie widm zielonej oraz czerwonej fotoluminescencji wygrzanych
nanocząstek Gd2O3: Er3+,Yb3+ (w postaci proszku) otrzymanych metodą strącania
homogenicznego przez (a, b) 2 h (c, d) 3 h (e, f) 4 h. Długość fali pobudzenia: 980 nm.
Widma otrzymano przy 24 gęstościach mocy lasera, pracującym w trybie ciągłym.
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e
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g

Rys. 64. Porównanie widm zielonej oraz czerwonej fotoluminescencji wygrzanych
nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo (w postaci proszku) otrzymanych metodą strącania
homogenicznego przez (a, b) 1 h (c, d) 2 h (e, f) 3 h g) 4 h. Długość fali pobudzenia: 980 nm.
Widma otrzymano przy 24 gęstościach mocy lasera, pracującym w trybie ciągłym.
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Tabela 19. Liczba fotonów biorących udział w procesie upkonwersji wyznaczona dla
nanocząstek Gd2O3: Er3+,Yb3+ oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo otrzymanych metodą strącania
homogenicznego.

Nazwa próbki

C
D
E
F
G
H
I

a

562 nm

662 nm

n

n

2,40 ± 0,26
2,72 ± 0,08
2,07 ± 0,51
1,96 ± 0,05
2,80 ± 0,10
2,09± 0,03
2,32 ± 0,40
1,84 ± 0,17
2,08 ± 0,16
0,70 ± 0,10
2,18 ± 0,24
-

2,00 ± 0,16
1,66 ± 0,03
2,04 ± 0,31
1,40 ± 0,02
1,87 ± 0,08
1,33 ± 0,03
1,98 ± 0,07
1,36 ± 0,02
2,05 ± 0,13
1,02 ± 0,07
2,05 ± 0,20
0,89 ± 0,02
1,99 ± 0,18
1,13 ± 0,08

-

b

Rys. 65. Względna liczba fotonów emitowanych przez wygrzane próbki nanocząstek
a) Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ oraz b) Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ domieszkowanych 2% Mo
otrzymanych po czasie syntezy 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, zmierzona dla pięciu gęstości mocy lasera
o długości fali 980 nm.
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Stosunek

intensywności

Izielona/Iczerwona

upkonwersji

nanocząstek

Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ domieszkowanych 2% Mo (próbka G) jest około 15 razy większy
w porównaniu ze stosunkiem intensywności Izielona/Iczerwona emisji upkonwersji nanocząstek
Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ bez Mo (próbka C) dla gęstości mocy lasera 1,2 W·cm-2.
Dla większych gęstości mocy lasera stosunki intensywności Izielona/Iczerwona dla próbki G
również są większe około 17 razy (2,7 W·cm-2), 11 razy (5 W·cm-2 ), 8 razy (7,2 W·cm-2)
oraz 6,7 razy (9,1 W·cm-2) w porównaniu z próbką C (Rys. 65a, b)(Tabela S16, rozdział 8.
Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 204). Na Rys. 66a przedstawiono schemat
poziomów energetycznych w przypadku pary Er3+-Yb3+[156][157] oraz zaproponowany przez
Dong i innych [75] mechanizm upkonwersji w przypadku układu domieszek Er3+-Yb3+- Mo
(Rys. 66b).

Rys. 66. Schemat poziomów energetycznych w przypadku domieszek a) Er3+-Yb3+ oraz
b) Er3+-Yb3+- Mo [75].
W odróżnieniu od układu Er3+-Yb3+ uczulenie następuje poprzez dimer Yb3+-MoO42-.
Proces upkonwersji z udziałem dimeru Yb3+-MoO42- przebiega następująco: absorpcja
pierwszego fotonu (980 nm) powoduje przeniesienie elektronu ze stanu podstawowego
ǀ2F7/2, 1A1˃ do stanu wzbudzonego ǀ2F5/2, 1A1˃ (GSA, z ang. ground-state absorption).
Następnie absorpcja drugiego fotonu powoduje przeniesienie elektronu z pośredniego stanu
wzbudzonegoǀ2F5/2,
2

1

1
2

A1˃ do wyższych stanów wzbudzonych ǀ2F7/2,3T1>, ǀ2F7/2,

3

T2>,

1

ǀ F7/2, T1> oraz ǀ F7/2, T2> (ESA, z ang. excited-state absorption). Taka kombinacja
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procesów GSA i ESA jest analogiczna do podejścia zaproponowanego przez Reinharda
i innych [158] w Rb2MnCl4:Yb3+ oraz Gernera i współautorów [159] w kryształach
MnCl2:Yb3+ oraz MnBr2:Yb3+, w których mamy dimery Yb3+-Mn2+. Jednak przejścia
luminescencyjne w cytowanych pracach obserwowane są wewnątrz dimeru Yb3+-Mn2+.
W dysertacji, w przypadku badanych nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo
po dwufotonowej absorbcji następuje transfer energii z wysokich stanów wzbudzonych
dimeru do stanu 4F7/2 w jonach Er3+ (HESET, z ang. high excited state energy transfer), w
wyniku czego obserwujemy silną zieloną emisję upkonwersji (550nm). Dzięki procesowi
HESET unikamy wygaszenia fononowego zielonej luminescencji w jonie Er3+ a uczulający
dimer Yb3+-MoO42- charakteryzuje się silną absorpcją dwufotonową [75][158][160].
Przeprowadziłam porównawcze badania intensywności luminescencji upkonwersji
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ bez i z domieszką Mo w roztworze
dimetylosulfotlenku (DMSO, z ang. dimethyl sulfoxide). Zbadano dwie próbki, próbkę D,
nie zawierającą jonów Mo oraz próbkę domieszkowaną 2% Mo (próbka G). Stężenie
nanocząstek wynosiło 0,02 mg·ml-1.
Badane próbki pobudzane laserem o długości fali 980 nm z różnymi gęstościami mocy
wykazują luminescencję upkonwersji w obszarze widzialnym od 518 nm do 575 nm (zielona
luminescencja) oraz od 630 nm do 700 nm (czerwona luminescencja) (Rys. 67a, b). Zdjęcia
nanocząstek zawieszonych w DMSO przy pobudzeniu laserem o gęstości mocy 8,5 W·cm-2
pokazano na Rys. 67c,d.
Wraz ze wzrostem gęstości mocy lasera wzrasta luminescencja badanych nanocząstek
(Rys. 67a, b). Zielona emisja dla badanych upkonwertujących nanocząstek pochodzi z przejść
2

H11/2→4I15/2 oraz 4S3/2→4I15/2. Na zdjęciach można zauważyć, że w przypadku próbki bez

molibdenu,

nanocząstki

wykazują

większą

czerwoną

luminescencję

(Rys.

67c).

Warto podkreślić, że oko ludzkie w oświetlonym pomieszczeniu jest czulsze około 25 razy na
światło o długości fali 555 nm, w porównaniu z długością fali 670 nm. Natomiast dla próbki
zawierającej

molibden,

otrzymano

wzmocnioną,

widoczną

gołym

okiem

zieloną

luminescencję w wyniku pobudzenia laserem o długości fali 980 nm (Rys. 67d).
Względna ilość fotonów zielonej luminescencji nanocząstek z Mo jest około 6 razy większa
w porównaniu z względną ilością fotonów zielonej luminescencji dla nanocząstek bez Mo
przy gęstości mocy lasera 5 W·cm-2 (Tabela S17, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2.
Wyniki uzupełniające str. 206). Natomiast przy większych gęstościach mocy lasera,
odpowiednio 8,5 W·cm-2, 10 W·cm-2, 12 W·cm-2, 14 W·cm-2, 16 W·cm-2, 18 W·cm-2 oraz
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20 W·cm-2, wzrost zielonej luminescencji dla nanocząstek z domieszką Mo jest od 2 do 5 razy
większy w porównaniu z próbką niedomieszkowaną Mo (Rys. 68, Rys. 69a-e, Rys. 70a-d).

a
c

980 nm

b

d

980 nm

Rys. 67. Widma luminescencji upkonwersji nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+
a) bez Mo b) z 2% Mo w roztworze DMSO w funkcji gęstości mocy lasera. Zdjęcia
nanocząstek c) bez Mo d) z Mo zawieszonych w DMSO.

Dla badanych próbek również zbadano n liczbę fotonów biorących udział w procesie
upkonwersji. Z pomiarów intensywności luminescencji w funkcji mocy pobudzenia lasera
o długości fali 980 nm otrzymano zależność w skali dwulogarytmicznej, do której
dopasowano linię prostą, której nachylenie określa nam n. Dla nanocząstek bez molibdenu
oraz z molibdenem współczynniki nachylenia prostej wynoszą odpowiednio 2,13 ± 0,05 oraz
1,20 ± 0,08 (Rys. S28, rozdział 8. Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające str. 205).
W pierwszym przypadku otrzymany wynik potwierdza dwufotonowy charakter procesu
upkonwersji. Natomiast w drugim badanym przypadku widoczne obniżenie wartości
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nachylenia może być wynikiem jednofotonowej upkonwersji z pośrednich stanów
wzbudzonych [86].

Rys. 68. Porównanie względnej ilości fotonów zielonej emisji nanocząstek (w formie
proszku) Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ bez Mo oraz domieszkowanych 2% Mo w funkcji
gęstości mocy lasera o długości fali 980 nm.
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a

b

c

d

e

Rys.

69.

Porównanie

zielonej

emisji

procesu

upkonwersji

nanocząstek

Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ bez molibdenu oraz z 2% molibdenu, wzbudzonych laserem
o długości fali 980 nm o gęstości mocy a) 5 W·cm-2 b) 8,5 W·cm-2 c) 10 W·cm-2
d) 12 W·cm-2 oraz e) 14 W·cm-2.
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Rys.

a

b

c

d

70.

Porównanie

zielonej

emisji

procesu

upkonwersji

nanocząstek

Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ bez molibdenu oraz z 2% molibdenu, wzbudzonych laserem
o długości fali 980 nm o gęstości mocy a) 16 W·cm-2 b) 18 W·cm-2 c) 20 W·cm-2 oraz
d) 22 W·cm-2.
W moich badaniach nie udało się uzyskać wzrostu wydajności kwantowej
jednocześnie dla obszaru czerwonej i zielonej luminescencji w jonach Er3+ z udziałem dimeru
Yb3+-MoO42-. Natomiast obserowałam tylko znaczny wzrost zielonej luminescencji. Dlatego
moje dalsze badania będą polegały na optymalizacji procesu HESET, poprzez zmianę
stężenia domieszek biorących udział w tym procesie.
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4.6.1.5. Czasy zaniku luminescencji nanocząstek
Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo w komórkach nowotworowych HeLa
Komórki nowotworowe HeLa inkubowano przez 24 h ze sferycznymi nanocząstkami
Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+, 2% Mo (próbka J) o stężeniu 20 µM. Następnie zmierzono czasy
zaniku luminescencji badanych nanocząstek we wnętrzu komórek nowotworowych HeLa oraz
poza nimi, w dwóch kanałach: czerwonym i zielonym (Rys. 71a, b).
Porównanie czasów zaniku luminescencji przy długości fali 660 nm, w komórce oraz
poza komórką zestawiono w Tabeli 20. Do krzywych zaniku luminescencji dopasowano
funkcję złożoną z dwóch funkcji wykładniczych: y = A1∙exp(-t/τ1) + A2∙exp (-t/τ2), gdzie
A1 i A2 parametry dodatnie przy t = 0, a τ1 i τ2 to czasy zaniku luminescencji. Obrazy
pojedynczej komórki HeLa w dwóch trybach obrazowania, z której zebrane były czasy zaniku
luminescencji pokazano na Rys. 71c, d.
Zaniki luminescencji w komórkach HeLa są krótsze niż na zewnątrz komórek, ze
względu na różnice między środowiskami panującymi wewnątrz- i na zewnątrz- komórek.
Prawdopodobnie na powierzchni nanocząstek wewnątrz komórek obecne są grupy
hydroksylowe, węglowodany, białka, grupy aminowe -NH2, NO3-, związki aromatyczne,
grupy tiolowe (-SH), tryptofany o wysokich energiach drgań, które przez zwiększenie energii
fononów w matrycy Gd2O3 zwiększają prawdopodobieństwo wielofotonowych procesów
nieradiacyjnych, a tym samym powodują skrócenie czasu zaniku luminescencji.
Czas zaniku luminescencji (τPL), zależy od czasów zaniku procesów nieradiacyjnych
(τnier.) oraz radiacyjnych(τrad.), które można opisać równaniem [161]:

1

 PL



1



1

 nier.  rad .

(6)
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a

b

c

d

Rys. 71. Czasy zaniku luminescencji nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, 2% Mo inkubowanych
przez 24 h z komórkami nowotworowymi HeLa zebrane w dwóch kanałach luminescencji:
a) czerwonym przy długości fali w maksimum około 660 nm oraz b) zielonym przy długości
fali około 548 nm. Długość fali pobudzenia 980 nm (praca impulsowa). c) Obraz transmisyjny
komórki HeLa z nanocząstkami d) Obraz komórki HeLa z nanocząstkami uzyskany za
pomocą mikroskopu konfokalnego.
Tabela 20. Czasy zaniku luminescencji nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo
wewnątrz oraz na zewnątrz komórki nowotworowej HeLa.

Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo
Czasy zaniku luminescnecji [µs]
(4F9/2 → 4I15/2, 660 nm)
w komórce

poza komórką

7,52 ± 0,13

27,60 ± 0,51

63,78 ± 8,86

23,15 ± 0,33

4,32 ± 0,07

26,60 ± 0,80

11,46 ± 0,21

60,22 ± 1,28

8,65 ± 0,20

30,89 ± 0,70

12,30 ± 0,34

68,80 ± 1,14
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4.6.1.6. Nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+ /PVP oraz
Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo/PVP jako znaczniki luminescencyjne
w preparatach biologicznych
Nanocząstki

Gd2O3:

1%

Er3+,

9%

Yb3+

(próbka

D

-

wygrzana)

oraz

Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo (próbka G - wygrzana) pokryte PVP otrzymane metodą
strącania homogenicznego również wprowadzono do wnętrza komórek nowotworowych
HeLa (Rys. 72a-c), z wykorzystaniem procedury zamieszczonej w publikacjach autorstwa
Kamińskiej [32] oraz [133]. Metodologię wprowadzania nanocząstek do komórek opisano
w podrozdziale 7.3.8. Znakowanie komórek HeLa oraz astrocytów za pomocą nanocząstek
str. 164.

W badanich użyto różne stężenia nanocząstek: 0,2 µM, 2 µM oraz 20 µM,

a następnie inkubowano je z komórkami HeLa oraz lipofektaminą przez 24 h.
Zaobserwowano, że po 24 h inkubacji w obecności liposomów zarówno nanocząstki
Gd2O3: Er3+, Yb3+/PVP jak i Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo/PVP niezależnie od stężenia
gromadzą się w cytoplazmie, bądź też wchodzą do błony komórkowej (Rys. 72, Rys. 73).
Najwięcej nanocząstek pojawiło się w cytoplazmie lub w błonie komórkowej w przypadku
stężenia nanocząstek (20 µM) (Rys. 72c, Rys. 73c). Dla 10-krotnie mniejszego stężenia
(2 µM) oraz stężenia nanocząstek (0,2 µM), ilość nanocząstek w wymienionych organellach
komórkowych również zmniejszyła się (Rys. 72a, b, Rys. 73a, b). Podobne spostrzeżenia
opisano w pracach Kamińskiej [32] dla nanocząstek spineli ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych
metodą aerozolową oraz dla nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+[133].
Widma upkonwersji nanocząstek dla próbki D oraz dla próbki G, dla trzech powyżej
wymienionych stężeń nanocząstek, zebrane po 24 h inkubacji z komórkami HeLa
przedstawiono na Rys. 72 oraz Rys. 73. Próbkę D pobudzano laserem femtosekundowym
o długości fali 980 nm dla średniej mocy lasera: 22 % (0,22 W) (Rys. 74a) , 9% (0,09 W)
(Rys. 74b) oraz 0,7% (0,007 W) (Rys. 74c). Natomiast próbkę G pobudzano laserem
femtosekundowym o długości fali 980 nm dla średniej mocy lasera: 6,5% (0,065 W)
(Rys.75 a), 8% (0,08 W) (Rys. 75b) oraz 5,5% (0,055 W) (Rys. 75c). Dla próbki D
zaobserwowano dwa piki emisyjne w maksimum przy długości fali 562 nm oraz 659 nm.
Natomiast dla próbki G odnotowano piki emisyjne w maksimum przy długości fali 548 nm
oraz 665 nm. Wszystkie zmierzone piki odpowiadają przejściom pomiędzy stanami
energetycznymi w Er3+.
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a

0,2 µM

20 µM

b

2 µM

c

Rys. 72. Obrazy konfokalne komórek HeLa po 24 h czasie inkubacji z a) 0,2 µM b) 2 µM
c) 20 µM roztworem nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+/PVP z lipofektaminą 2000.
Autofluorescencja komórek HeLa: pobudzenie - 488 nm (kolor zielony). Upkonwersja
nanocząstek: pobudzenie laserem femtosekundowym – 980 nm (kolor czerwony, wstawki).
Jądra komórkowe wybarwione barwnikiem Hoechst 33342 - wzbudzenie laserem
femtosekundowym – 690 nm (kolor niebieski). Prezentowane obrazy są złożeniem obrazu
luminescencji nanocząstek oraz obrazu autofluorescencji komórek.
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0,2 µM

2 µM

20 µM

Rys. 73. Obrazy konfokalne komórek HeLa po 24 h czasie inkubacji z a) 0,2 µM b) 2 µM
c) 20 µM roztworem nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo/PVP z lipofektaminą
2000. Autofluorescencja komórek HeLa: pobudzenie - 488 nm (kolor zielony).Upkonwersja
nanocząstek: pobudzenie laserem femtosekundowym – 980 nm (kolor czerwony, wstawki).
Jądra komórkowe wybarwione barwnikiem Hoechst 33342 - pobudzenie laserem
femtosekundowym – 690 nm (kolor niebieski). Prezentowane obrazy są złożeniem obrazu
luminescencji nanocząstek oraz obrazu autofluorescencji komórek.
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a

b

c

d

e

f

Rys. 74. Widma nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+/PVP inkubowanych przez 24 h
z komórkami HeLa otrzymane przy pomocy mikroskopu konfokalnego. Nanocząstki
pobudzano laserem femtosekundowym o długości fali 980 nm o średniej mocy lasera:
a) 22% (próbka o stężeniu nanocząstek 0,2 µM) b) 9% próbka o stężeniu nanocząstek 2 µM)
c) 0,7% (próbka o stężeniu nanocząstek 20 µM). d-f) wybrane obszary pomiaru luminescencji
dla średnich mocy lasera a, b, c.
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a

d

b

e

c

f

Rys. 75. Widma nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo/PVP inkubowanych
z komórkami HeLa otrzymane przy pomocy mikroskopu konfokalnego. Nanocząstki
pobudzano laserem femtosekundowym o długości fali 980 nm o średniej mocy lasera:
a) 6,5% (próbka o stężeniu nanocząstek 0,2 µM) b) 8% próbka o stężeniu nanocząstek 2 µM)
c) 5,5% (próbka o stężeniu nanocząstek 20 µM). d - f) wybrane obszary pomiaru
luminescencji dla średnich mocy lasera a, b, c.
Nanocząstki Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+/PVP (próbka B – wygrzana) o dwóch
stężeniach: 1 mg·ml-1 oraz 10 mg·ml-1 inkubowano przez 24 h z astrocytami (komórki
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niepatologiczne) w obecności lipofektaminy (Rys. 76a, Rys. 77a, b). Nanocząstki o stężeniu
10 mg·ml-1 badano również bez obecności lipofektaminy (Rys. 77c, d).
Przedstawione zdjęcia pokazują, że nanocząstki wnikają do wnętrza komórek
na drodze endocytozy. Przyjęte jest, że lipofektamina wspomaga wnikanie nanocząstek
do komórek. W moich eksperymentach nie zaobserwowałam jednak znaczącej różnicy
w ilości nanocząstek wnikających do komórek w obecności i bez zastosowania lipofektaniny.
Widma nanocząstek dla próbki B o stężeniu 1 mg·ml-1 oraz 10 mg·ml-1 zebrane po
24 h inkubacji z astrocytami przedstawiono odpowiednio na Rys. 76b oraz Rys. 78a-d.
Nanocząstki o mniejszym stężeniu pobudzano laserem femtosekundowym o długości fali 980
nm dla średniej mocy lasera 0,6 % (0,006 W), natomiast nanocząstki o większym stężeniu
pobudzano laserem o średniej mocy 1,5% (0,015 W) (Rys. 78a), 5,5% (0,055 W) (Rys. 78b,
d) oraz 2% (0,02 W) (Rys. 78c). Dla próbki B zaobserwowano dwa piki emisyjne
w maksimum przy długości fali 562 nm oraz 659 nm, które również odpowiadają przejściom
pomiędzy stanami energetycznymi w Er3+.

a
b

Rys. 76. a) Obraz konfokalny komórek glejowych (astrocytów) po 24 h inkubacji z 1 mg·ml-1
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+/PVP (próbka B – wygrzana) z lipofektaminą.
b) Widmo nanocząstek pobudzanych laserem femtosekundowym o długości fali 980 nm
o średniej mocy lasera 0,6%. Autofluorescencja komórek HeLa: pobudzenie - 488 nm
(kolor zielony). Upkonwersję nanocząstek pobudzano laserem femtosekundowym o długości
fali 980 nm (kolor czerwony, wstawki). Jądra komórkowe wybarwione barwnikiem Hoechst
33342 - pobudzenie laserem femtosekundowym – 690 nm (kolor niebieski). Prezentowane
obrazy są złożeniem obrazu luminescencji nanocząstek oraz obrazu autofluorescencji
komórek.
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a

c

b

d

Rys. 77. Obrazy konfokalne komórek glejowych, astrocytów po 24 h inkubacji z 10 mg·ml-1
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+/PVP (próbka B – wygrzana) oraz lipofektaminą
a) i b) oraz bez lipofektaminy c) i d). Nanocząstki pobudzano laserem femtosekundowym
o długości fali 980 nm o średniej mocy lasera: a) 1,5% b) 5,5% c) 2% d) 5,5%.
Autofluorescencja komórek HeLa: pobudzenie - 488 nm (kolor zielony). Upkonwersja
nanocząstek: pobudzenie laserem femtosekundowym – 980 nm (kolor czerwony, wstawki).
Jądra komórkowe wybarwione barwnikiem Hoechst 33342 - pobudzenie laserem
femtosekundowym – 690 nm (kolor niebieski). Prezentowane obrazy są złożeniem obrazu
luminescencji nanocząstek oraz obrazu autofluorescencji komórek.
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a

b

e

f

c

g

d

h

Rys. 78. Widma nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+/PVP (10 mg·ml-1) (próbka B –
wygrzana) zebrane po 24 h inkubacji z astrocytami, z lipofektaminą a) i b) oraz bez
lipofektaminy c) i d). Widma otrzymano za pomocą mikroskopu konfokalnego. Nanocząstki
pobudzano laserem femtosekundowym o długości fali 980 nm o średniej mocy lasera:
a) 1,5% b) 5,5% c) 2%, d) 5,5%. e - h) wybrane obszary pomiaru luminescencji dla średnich
mocy lasera a, b, c, d.
133

4.6.1.7. Badanie toksyczności nanocząstek Gd2O3: Er3+,Yb3+
oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo
W celu zbadania biokompatybilności nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ (próbka
D-wygrzana) oraz Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo (próbka G-wygrzana) przeprowadzono
eksperymenty żywotności komórkowej na komórkach nowotworowych HeLa przy użyciu
testu MTT (soli tetrazoliowej). W badaniach, aby ułatwić nanocząstom wnikanie do komórek
na drodze endocytozy, również i w tym przypadku wykorzystano środek transfekcyjny lipofektaminę 2000. Test MTT bada aktywność enzymu mitochondrialnego obecnego
w żywych komórkach [162]. Szczegóły dotyczące badań przy użyciu testu MTT znajdują się
w rozdziale 7. Metody charakteryzacji, podrozdział 7.3. Badania spektroskopowe, podrozdział
7.3.7 Pomiary fluorescencji barwnika MTT str. 163. W badaniach użyto stężenia nanocząstek
od 0 do 50 µg·ml-1 (Rys. 79a, b). Otrzymane rezultaty pokazują, że nanocząstki, zarówno
z domieszką Mo jak i bez domieszki Mo są biokompatybilne do stężenia 10 µg·ml-1.
W przypadku dawki nanocząstek wynoszącej 50 µg·ml-1 żywotność komórek w obu
przypadkach jest na poziomie 60%. Obecność molibdenu w syntetyzowanych nanocząstkach
nie wpływa na żywotność komórek.
Dla nanocząstek Gd2O3:1% Er3+,9%Yb3+/PVP (próbka B - wygrzana) przeprowadzono
eksperymenty żywotności komórkowej po 24 h inkubacji z astrocytami (Rys. 80).
W badaniach użyto dwóch stężeń nanocząstek 1 mg·ml-1 oraz 10 mg·ml-1. Dla mniejszego
stężenia nanocząstek żywotność komórek jest na poziomie 90%, natomiast w przypadku
większego stężenia żywotność komórek jest na poziomie 70%. W obu przypadkach
nanocząstki są biokompatybilne.
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Rys. 79. Żywotność komórek HeLa określona za pomocą testu MTT po 12 godzinnej
inkubacji z pięcioma stężeniami nanocząstek a) Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ (próbka D)
oraz b) Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo (próbka G).

Rys. 80. Żywotność komórek astrocytów określona za pomocą testu MTT po 24 godzinnej
inkubacji

z

dwoma

stężeniami

nanocząstek

Gd2O3:

1%

Er3+,

9%

Yb3+/PVP

(próbka B- wygrzana).
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4.6.1.8. Podsumowanie
Wytworzyłam oddzielne (dobrze odseparowane), sferyczne, emitujące czerwoną
luminescencję upkonwersji znaczniki luminescencyjne. Znaczniki te to nanocząstki
Gd2O3: Er3+, Yb3+ bez Mo oraz domieszkowane Mo, które otrzymałam w procesie strącania
homogenicznego z następującym po nim wygrzewaniu. Na podstawie badań rentgenowskich,
zmiany składu faz krystalicznych w nanoproszkach z czasem reakcji, wysunęłam hipotezę,
że nanocząstki posiadają strukturę typu rdzeń-powłoka (core-shell). Gdzie rdzeń tworzą fazy
bogate w molibden, natomiast powłokę Gd2O3. Jednak potwierdzenie tej hipotezy wymaga
dalszych badań.
Znaczniki bez domieszki molibdenu mają rozmiary od 51 nm do 135 nm, natomiast
domieszkowane 2% Mo mają rozmiary od 169 nm do 430 nm.
Pokazałam efekt wzmocnienia zielonej luminescencji w procesie upkonwersji
na drodze domieszkowania nanocząstek jonami molibdenu, które prowadzi do powstania
dimeru Yb3+–MoO42- w matrycy Gd2O3. Obecność dimeru jako uczulacza zmienia
mechanizm upkonwersji. W tym przypadku proces wzbudzenia uczulacza jest procesem
dwufotonowym, po którym z wysokiego stanu wzbudzonego dimeru (|2F7/2, 3T2>) następuje
transfer energii do poziomu ( 4F7/2) w jonie Er3+.
Opracowałam procedury wprowadzania nanocząstek do komórek nowotworowych
HeLa oraz do komórek astrocytów. Pokazałam, że opracowane przeze mnie znaczniki
luminescencyjne są biokompatybilne w hodowlach komórek HeLa oraz astrocytów.
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Rozdział 5. Podsumowanie
W

niniejszej

pracy

opracowano

technologię

otrzymywania

znaczników

luminescencyjnych, opartych na nanocząstkach tlenkowych domieszkowanych ziemiami
rzadkimi, metalami przejściowymi lub metalami alkalicznymi do zastosowań w biologii
i medycynie.
Otrzymane w ramach tej pracy znaczniki luminescencyjne, spełniają następujące
warunki:
1. Wykazują czerwoną emisję upkonwersji. Ten obszar widma jest słabo rozpraszany
i pochłaniany w obiektach biologicznych oraz nie obserwuje się autofluorescencji obiektów
biologicznych w tym obszarze widmowym.
2. Wybranym źródłem do ich pobudzenia są łatwo dostępne lasery, emitujące
promieniowanie w obszarze bliskiej podczerwieni (980 nm), które jest słabo rozpraszane
i pochłaniane oraz nie jest źródłem autofluorescencji obiektów biologicznych.
3. Są odporne chemicznie.
Opracowałam technologię wytwarzania znaczników, która pozwala na otrzymywanie
nanocząstek:
a.

w ilościach gramowych

b.

niezaglomerowanych, stopień rozdzielenia zależy od metody ich otrzymywania

c.

o rozmiarach od 15 nm do 400 nm, zależnie od wybranej metody syntezy

Opracowałam

technologię

otrzymywania

metodą

syntezy

spaleniowej

nanocząstek ZnAl2O4 domieszkowanych Er3+ i Yb3+. Wytworzyłam nanocząstki emitujące,
na drodze upkonwersji tylko światło czerwone. Finalny rozmiar nanocząstek wynosił od 6 nm
do 13 nm. Proces syntezy spaleniowej pozwala na uzyskiwanie jednorazowo kilku gram
nanocząstek, które mimo, że nie są zbyt dobrze rozdzielone można wprowadzić jako
znaczniki luminescencyjne do wnętrza komórek.
Aby uzyskać całkowicie rozdzielone nanocząstki zmodyfikowałam proces syntezy
spaleniowej. Z roztworu w którym rozpuściłam substraty, które biorą udział w silnie
egzotermicznej reakcji, wytworzyłam aerozol, który następnie wstrzyknęłam go w obszar
wysokiej temperatury. W rezultacie otrzymałam po raz pierwszy metodą aerozolowej
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syntezy spaleniowej upkonwertujące, kuliste, doskonale rozdzielone nanocząstki
ZnAl2O4 domieszkowane Er3+ i Yb3+ emitujące światło czerwone (660 nm). Takie
rozdzielone znaczniki w łatwy sposób można było poddać funkcjonalizacji. Po ich pokryciu
cienką warstewką poliwinylopirolidonu (PVP) stały się hydrofilowe. Takie znaczniki
luminescencyjne, o średnicach od 80 nm do 140 nm, wprowadziłam do wnętrza komórek
nowotworowych HeLa.
Przeprowadziłam

próby

zwiększenia

efektywności

procesu

upkonwersji

w nanocząstkach spinelu cynkowo glinowego na drodze zmiany symetrii otoczenia jonu Er3+
w matrycy krystalicznej. Efekt zmiany symetrii uzyskałam przez dodanie jonów litu (Li +)
w procesie syntezy spaleniowej. W wyniku domieszkowania nanocząstek jonami Li+
uzyskałam 50 krotny wzrost efektywności procesu upkonwersji i zaobserwowałam
pojawienie się w nanocząstkach „zielonej” luminescencji co było niepożądanym
zjawiskiem.
Efektywność upkonwersji można również zwiększyć na drodze obniżenia energii
fononów w matrycy, w której umieszczone są jony Er3+ i Yb3+. Zastępując lekki jon glinu
Al3+ ciężkim jonem gadolinu Gd3+, podjęłam próbę wytworzenia za pomocą metody
spaleniowej mieszanego spinelu cynkowo- glinowo- gadolinowego Zn(Al1-xGdx)2O4
(0< x <1), w którym energie fononów sieci krystalicznej powinny zmniejszać się w miarę
wzrostu zawartości gadolinu. Jednak nie udało mi się zsyntetyzować takiego spinelu.
Niezależnie od ilości dodawanego gadolinu uzyskiwałam nanoproszki składające się z wielu
różnych faz, wśród których nie było struktury spinelu. Jednak, wraz ze wzrostem zawartości
gadolinu w wyjściowym roztworze obserwowałam silny wzrost wydajności upkonwersji.
Przy 100% zamianie jonów glinu, jonami gadolinu otrzymałam metodą syntezy
spaleniowej

Gd2O3:Er3+,Yb3+,Zn2+

nanoproszek

(o

strukturze

kubicznej)

i wysokowydajnej upkonwersji, większej o trzy rzędy wielkości, w stosunku do spinelu
cynkowo glinowego, z emisją w kolorze czerwonym.
Przebadałam

zależność

kwantowej

wydajności

upkonwersji

nanoproszków

Gd2O3:Er3+, Yb3+, Zn2+ w funkcji koncentracji jonów cynku w roztworze wyjściowym do
syntezy. Wykazałam, że maksimum wydajności kwantowej upkonwersji odpowiada
minimum wartości wszystkich parametrów stałej sieci nanoproszku przy 5%
koncentracji jonów cynku w roztworze do syntezy w stosunku do jonów gadolinu.
Dodatkowo

pokazałam,

że

otrzymane

nanocząstki

wykazują

właściwości

paramagnetyczne. Dzięki czemu znaczniki luminescencyjne można wykorzystać nie
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tylko do obrazowania optycznego ale i niszczenia nowotworów metodą hipertermii.
Obecności

jonów

Gd3+

w

matrycy

znaczników

luminescencyjnych

pozwala

je wykorzystać w technice obrazowania przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI),
gdzie mogą pełnić funkcję środka kontrastowego.
Wykazałam,

że

otrzymane

przeze

mnie

znaczniki

luminescencyjne

są biokompatybilne. Wprowadziłam je na drodze endocytozy do wnętrza komórek
nowotworowych HeLa.
Na sposób wytwarzania znaczników luminescencyjnych Gd2O3:Er3+,Yb3+,Zn2+
wykazujących czerwoną wysokowydajną upkowersję uzyskałam patent krajowy.
Synteza spaleniowa pozwala uzyskać nanoproszki o wysokiej wydajności upkowersji,
ale o dużym stopniu aglomeracji. Aby uzyskać całkowicie rozdzielone nanocząstki
Gd2O3:Er3+,Yb3+ zastosowałam metodę precypitacji z wodnego roztworu azotanów przy
pomocy mocznika i następującym po tym procesie wygrzewania w powietrzu.
Zoptymalizowaną metodą precypitacji uzyskałam kuliste, oddzielne nanocząstki
Gd2O3:Er3+,Yb3+, ale o znacznie mniejszej wydajności upkonwersji w porównaniu do
nanoproszków Gd2O3:Er3+,Yb3+ otrzymanych metodą syntezy spaleniowej.
Zwiększenie zielonej luminescencji uzyskałam dodając w procesie precypitacji do
roztworu molibden Mo. W obecności molibdenu w sieci krystalicznej Gd2O3:Er3+,Yb3+
tworzy się dimer Yb3+–MoO42-, którego obecność zmienia mechanizmy upkonwersji
w krysztale. W wyniku absorbcji dwóch fotonów o długości fali 980 nm ze stanu dimeru
Yb3+–MoO42- (|2F7/2,3T2>) następuje transfer energii do poziomu (4F7/2) w Er3+. W wyniku
przejścia elektronu do stanu podstawowego (4I15/2) w Er3+ obserwujemy efekt wzmocnienia
zielonej luminescencji w procesie upkonwersji.
Wytworzone nanocząstki wprowadziłam do wnętrza komórek nowotworowych HeLa
oraz astrocytów i wykazłam, że nie są toksyczne dla komórek. Pokazałam, że nanocząstki
Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo są sensorami wrażliwymi na środowisko panujące wewnątrz
(krótsze czasy zaniku fotoluminescencji) oraz na zewnątrz komórek nowotworowych
HeLa (dłuższe czasy zaniku fotoluminescencji).
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Wyniki

mojej

pracy

zostały

dotychczas

opublikowane

w

2

pracach

w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jestem również współautorką
7 prac w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, z badań związanych z tematyką pracy
doktorskiej, ale nie są one opisem i wynikami w niniejszej dysertacji.
Wyniki mojej pracy przedstawiłam na 18 konferencjach naukowych w tym na
4 międzynarodowych. Na konferencji European Materials Research Society (EMRS)
wystąpiłam z referatem zaproszonym.
Moje

wystąpienia

na

konferencjach

naukowych

zostały

nagrodzone

wyróżnieniami, które wyszczególniono w rozdziale 9, na str. 209-211.
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Rozdział 6. Przygotowanie materiałów
6.1. Synteza spaleniowa bez\w obecności soli (NaCl)
Do otrzymywania nanostruktur tlenkowych opartych na matrycach ZnAl2O4
zastosowano syntezę spaleniową roztworu w kuchence mikrofalowej (Microwave – induced
Solution Combustion Synthesis, MiCS). Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa podczas tego
procesu opisano w rozdziale 8. Dodatki, podrozdział 8.1. Bezpieczeństwo podczas
prowadzonych eksperymentów str. 165. Jest to szybka, prosta i wydajna metoda, polegająca
na silnie egzotermicznej reakcji między reduktorem a utleniaczem. W roli reduktora użyto
mocznika (Sigma Aldrich, Molecular Biology Reagent min. 98%), natomiast w roli utleniaczy
wykorzystano azotany ziem rzadkich (Gd3+, Er3+, Yb3+) (Sigma Aldrich, 99,9% trace metals
basis), azotan cynku (Chempur, min. 98% pure p.a), azotan litu (Sigma Aldrich, 99,99% trace
metals

basis)

oraz

azotan

glinu

(Sigma

Aldrich,

min.

98,0%

purum

p.a).

Ilości odczynników chemicznych użytych do syntezy obliczono na podstawie reakcji redoks
uwzględniając stopnie utlenienia wszystkich pierwiastków biorących udział w reakcji [163]
[105]. Tą metodą zsyntetyzowano nanocząstki ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+,
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+. Skład ilościowy związków chemicznych użytych do reakcji
przedstawiono odpowiednio w Tabeli 21 oraz Tabeli 22. Natomiast, skład ilościowy
związków chemicznych do syntezy nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ przedstawiono
w Tabeli 23.
Mieszaninę azotanów i mocznika rozpuszczono w minimalnej ilości wody
dejonizowanej (20 ml). Proces rozpuszczania ma za zadanie doprowadzić do dokładnego
wymieszania

składników.

Uzyskany

roztwór

ogrzano

w

kuchence

mikrofalowej

do temperatury 500 °C (750 W). Zastosowanie kuchenki mikrofalowej zapewnia
równomierny rozkład temperatury w całej objętości próbki. Dzięki jednorodnemu rozkładowi
temperatury reakcja redoks zachodzi w całej objętości materiału, w tym samym czasie
i w takich samych temperaturach.

W trakcie ogrzewania następuje odparowanie wody,

topnienie mocznika, spienianie mieszaniny a następnie jej samozapłon (Rys. 81b, c, d).
Silnie egzotermiczna reakcja syntezy trwa ok. 45 s w czasie których temperatura osiąga
1500°C [105] i wydziela się duża ilość gazów (około 55 moli na 1 mol nanoproszku) [164].
Przykładowe równanie reakcji syntezy nanoproszków tlenkowych metodą syntezy
spaleniowej dla spinelu cynkowo - glinowego można zapisać następująco:
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2Al(NO3)3·9H2O (m. k.) + Zn(NO3)2·6H2O (m. k.) + 6.66 NH2CONH2 (m. k.) ⇒ ZnAl2O4 (m.
k.) + 6.66 CO2 (g) + (4 + 6.66) N2 (g) + (24 + 6.66 × 2) H2O (g)
gdzie:
m. k. – materiał krystaliczny
g – gaz
W rezultacie otrzymano puszystą masę (Rys. 81e). Następnie masę rozcierano
w moździerzu agatowym, w celu uzyskania jednolitego proszku (Rys. 81f). Przykład sześciu
próbek nanocząstek tlenku gadolinu Gd2O3 domieszkowanego Er3+, Yb3+ zawierającego różne
stężenia Zn2+ przedstawiono na Rys. 81g. Maksymalna ilość proszku uzyskana w jednym
procesie wynosiła 110 g. Proces może być łatwo skalowany, aby otrzymać większe ilości
proszków.
Otrzymany produkt w postaci nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ wygrzewano
w piecu, w atmosferze powietrza, w temperaturze 900°C przez 2 godziny. Natomiast
nanocząstki ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ oraz ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+ w postaci proszku
wygrzewano w piecu, w atmosferze powietrza w temperaturze 990°C przez 3 godziny.
W celu oddzielenia od siebie nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+, podczas syntezy
MiSCs, do mieszaniny dodano NaCl (Sigma Aldrich, ≥99,5%) o stężeniach: 3 mM, 6 mM, 8
mM oraz 11 mM. Po procesie syntezy, NaCl pokrywającą powierzchnę ziaren usuwano
płucząc próbki wielokrotnie w wodzie dejonizowanej. Proces rozdzielania nanocząstek tą
metodą nie jest jeszcze zoptymalizowany i wymaga dalszych badań.
Tabela 21. Zestawienie wykorzystanych ilości związków chemicznych do otrzymania
nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ oraz ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+ za pomocą syntezy
spaleniowej.

Masa
reduktora

Masa utleniacza
Azotan cynku
Nazwa - Zn(NO3)2
próbki
×6H2O,
(Chempur)
(g)
C1
C2
C3

17,84
17,84
16,95

Azotan
glinu Al(NO3)3
×9H2O
(Sigma
Aldrich)
(g)
45,00
42,75
42,75

Azotan erbu
-Er(NO3)3
×6H2O,
(Sigma
Aldrich)
(g)

Azotan iterbu
-Yb(NO3)3
×6H2O,
(Sigma
Aldrich)
(g)

0,46
0,46

2,20
2,20

Azotan
litu
Mocznik
LiNO3 CO(NH2)2
(Sigma
(Sigma
Aldrich) Aldrich)
(g)
(g)
0,20

33,60
38,38
33,60
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Rys. 81. a) Kuchenka mikrofalowa do wysokotemperaturowej syntezy nanocząstek
tlenkowych

domieszkowanych

jonami

ziem

rzadkich

i

metalami

przejściowymi.

Etapy syntezy spalania w piecu mikrofalowym w czasie: b) 32 s c) 34 s d) 44 s. e) Puszysta
masa otrzymana bezpośrednio po syntezie. f) Nanocząstki roztarte w moździerzu agatowym.
g) Uzyskane próbki nanocząstek.
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Tabela 22. Skład ilościowy związków chemicznych użytych do syntezy nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ w procesie syntezy
spaleniowej.

Masa reduktora

Oznaczenie
próbek
10% Gd3+
30% Gd3+
40% Gd3+
50% Gd3+
60% Gd3+
100% Gd3+

Mocznik
Azotan cynku Azotan
CO(NH2)2
Zn(NO3)2×6H2O,
aluminium (Sigma Aldrich)
(Chempur)
Al(NO3)3×9H2O
(Sigma Aldrich)
(g)
(g)
(g)
72
18
39
72
18
34
72
18
32
72
18
30
72
18
28
72
18
-

Masa utleniacza
Azotan gadolinuGd(NO3)3×6H2O,
(Sigma Aldrich)

Azotan erbu Er(NO3)3×6H2O,
(Sigma Aldrich)

Azotan iterbu Yb(NO3)3×6H2O,
(Sigma Aldrich)

NaCl
(Sigma
Aldrich)

(g)
2,70
8,10
10,80
13,50
16,30
49,00

(g)
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

(g)
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85

(g)
7,0
5,2
5,2
6,0
5,2
5,2
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Tabela 23. Skład ilościowy związków chemicznych użytych do syntezy nanocząstek
Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+ z różną ilością Zn2+ w procesie syntezy spaleniowej.
Masa
reduktora
Zawartość
Zn2+ w
stosunku do
ilości Gd3+ w
materiale
wyjściowym
Gd2O3:
1% Er3+ ,
18% Yb3+
(%)

0
2,5
5
20
25
50

Masa utleniacza

Mocznik
CO(NH2)2
(Sigma
Aldrich)

Azotan gadolinu Gd(NO3)3×6H2O,
(Sigma
Aldrich)

(g)

Azotan
erbu Er(NO3)3
×6H2O,
(Sigma
Aldrich)
(g)

Azotan
iterbu Yb(NO3)3
×6H2O,
(Sigma
Aldrich)
(g)

(g)

4,76
4,91
5,03
5,75
5,99
7,19

4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9

0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

Azotan
cynku Zn(NO3)2×6
H2O,
(Chempur)

(g)
0,09
0,18
0,71
0,89
1,78

6.2. Proces pokrywania nanocząstek polimerem – poliwinylopirolidonem (PVP)
Próbki nanocząstek Gd2O3: (Er, Yb, Zn) (1,4 g) rozpuszczono w 40 ml etanolu.
0,5 mmol polimeru PVP (poliwinylopirolidonu) (Sigma Aldrich, K90 powder, average Mw
360,000) rozpuszczono w 20 ml etanolu. Obydwa roztwory zmieszano i ogrzano
w temperaturze 45°C. Temperaturę 45°C utrzymywano przez

6 godzin, mieszając

intensywnie roztwór. Następnie roztwór schłodzono do temperatury pokojowej, wirowano
przez 15 minut z prędkością 6000 obrotów na minutę w temperaturze 22°C. Otrzymany osad
wysuszono w suszarce w atmosferze powietrza, w temperaturze 60°C.

6.3. Synteza spalania aerozolu
Do syntezy kulistych, polidyspersyjnych nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
wykorzystano syntezę spalania aerozolu. Synteza aerozolowa podobnie jak synteza
spaleniowa opisana w rozdziale 6. Przygotowanie materiałów, podrozdział 6.1. Synteza
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spaleniowa bez\w obecności soli (NaCl) str. 141, polega na reakcji azotanów jonów metali
(utleniaczy) z mocznikiem, który pełni rolę reduktora [3]. Mieszanina redoks składa się z
azotanu cynku - Zn(NO3)2·6H2O (firmy Chempur, min. 98% pure p.a ), azotanu glinu
Al(NO3)3·9H2O (firmy Sigma Aldrich, min. 98,0% purum p.a), mocznika - CO(NH2)2 (firmy
Sigma Aldrich, Molecular Biology Reagent min. 98%), azotanu erbu - Er(NO3)3·6H2O (firmy
Aldrich, Sigma Aldrich, 99,9% trace metals basis) oraz azotanu iterbu-Yb(NO3)3·6H2O (firmy
Aldrich, Sigma Aldrich, 99,9% trace metals basis) rozpuszczonych w wodzie dejonizowanej.
W kilku eksperymentach do roztworu składników dodano etanolu w celu zwiększenia
temperatury reakcji. Ilości odczynników chemicznych użytych do syntezy obliczno na
podstawie reakcji redoks uwzględniając stopnie utlenienia wszystkich pierwiastków
biorących udział w reakcji [165][166].
Przejrzysty roztwór odczynników umieszczono w 80 ml zbiorniku, który był
połączony do inhalatora dyszowego F400 CONDOR II (nebulizator). Jest to przenośne
urządzenie wyposażone w pneumatyczną sprężarkę (kompresor) gazu, zasilane prądem z sieci
(Rys. 82). W wyniku przepływu sprężonego gazu przez dysze nebulizatora o średnicy rzędu
ułamka milimetra podciśnienie wytwarzane przez nagłe rozprężeniu gazu, zasysało wodny
roztwór substratów w obszar dyszy. Z dyszy ciecz była porywana przez strumień gazu o dużej
prędkości i rozrywana na drobne kropelki o średniej średnicy 4 μm. Wytworzony aerozol
wstrzykiwano do pieca, w obszar wysokiej temperatury rzędu 1100oC, gdzie następowało
odparowanie rozpuszczalników i samozapłon. Na Rys. 82a przedstawiono schemat
urządzenia do wytwarzania proszków metodą spalania aerozolu.

Zdjęcie układu

w rzeczywistości pokazano na Rys. 82b. Schemat procesu tworzenia nanocząstek pokazano
na Rys. 82c.
Schemat tworzenia nanocząstek przebiega następująco. Krople roztworu wodnego
azotanów z mocznikem, tworzące aerozol, w strumieniu powietrza wstrzykiwane są w obszar
wysokiej temperatury, gdzie następuje odparowanie rozpuszczalnika, nukleacja, reakcja
tworzenia tlenków. Napędzane przez energię kinetyczną cząsteczki tlenków zderzają się ze
sobą tworząc klastry. Gdy czas spiekania jest większy niż czas charakterystyczny dla zderzeń
cząstek, wtedy mogą utworzyć się konglomeraty [167] [168].
W następnym etapie, uzyskany proszek wygrzewano w powietrzu, w temperaturze
990ºC przez 3 godziny w celu usunięcia śladowych ilości substratów reakcji oraz poprawy
struktury krystalicznej nanocząstek.
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Aby zapobiec agregacji nanocząstek, pokrywałam je PVP (poliwinylopirolidonem),
który powoduje że nanocząstki są hydrofilowe. Pokrywanie nanocząstek spineli PVP
przeprowadzono w taki sam sposób jak w przypadku pokrywania nanocząstek
Gd2O3: (Er, Yb, Zn), szczegóły opisano w rozdziale 6. Przygotowanie materiałów,
podrozdział 6.2. Proces pokrywania polimerem – poliwinylopirolidonem (PVP) str. 145.
Głównymi zaletami metody spalania cząstek aerozolu jest możliwośc otrzymania dokładnie
rozdzielonych, sferycznych, o nanometrowych rozmiarach cząstek. Proponowana metoda
pozwala na wytwarzanie na dużą skalę nanocząstek z wydajną upkonwersją podobną
do wydajności upkonwersji nanocząstek otrzymywanych metodą spaleniową.

b

a

c

Rys. 82. a) Schemat urządzenia do wytwarzania proszków metodą spalania aerozolu.
b) Zdjęcie układu w rzeczywistości. c) Etapy tworzenia nanocząstek w procesie spalania
aerozolu zgodnie z pracą [167].
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6.4. Metoda strącania (współstrącania) homogenicznego
Metoda strącania homogenicznego przebiega w kilku etapach:
1. Rozpad mocznika

(NH2 ) 2 CO  NH
4  OCN

OCN   2H 2 O  CO 2   NH 
4
3

CO 32  H 2 O  HCO3  OH 
HCO3  H 2 O  H 2 CO 3  OH 
H 2 CO3  CO 2 (g)  H 2 O

2. Wytrącanie

Gd3  OH  CO32  1,5H 2 O  Gd(OH)CO3  1,5H 2 O
Reakcja całkowita:

Gd3  1.5(NH2 ) 2 CO  5H 2 O  Gd(OH)CO3  1,5H 2 O  3NH4  1/2CO 2 (g)
Eksperyment przebiegał następująco: stechiometryczne ilości azotanów ziem rzadkich
lub/bez molibdenianu amonu (Sigma Aldrich, 99,98% trace metals basis) rozpuszczono
w 200 ml wody dejonizowanej. Czystość użytych oddczynników chemicznych jest taka sama
jak zostało to opisane w rozdziale 6.1. Synteza spaleniowa bez\w obecności soli (NaCl) na
str. 141. Następnie przeprowadzono dwa eksperymenty, w pierwszym mocznik dodawano od
razu do substratów a następnie roztwór podgrzano do temperatury 75°C w łaźni wodnej z
wytrząsaniem. W drugim przypadku mocznik wkraplano co 50 s do wodnego roztworu
azotanów ogrzanego do temperatury 75°C. W obu eksperymentach syntezę prowadzono w
stałej temperaturze 75°C. Symbole próbek oraz odpowiadające im składy roztworów
wykorzystane w syntezach przedstawiono w Tabeli 24. W zależności od czasu syntezy
otrzymano sferyczne nanocząstki o różnych rozmiarach oraz składach chemicznych.
Opalizujący roztwór z nanocząstkami po 2 h syntezy pokazano na Rys. 83. W kolejnym
etapie, roztwór schłodzono do temperatury pokojowej, wirowano przez 15 minut z prędkością
6000 obrotów na minutę w temperaturze 22°C. Otrzymany osad suszono w suszarce w
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atmosferze powietrza, w temperaturze 80°C przez 24 h. Następnie nanocząstki wygrzewano
w piecu, w atmosferze powietrza, w temperaturze 700°C lub 900oC, w czasie od 2 h do 3 h.

Rys. 83. Nanocząstki domieszkowane Er3+ oraz Yb3+ w roztworze wodnym po 2 h syntezy
otrzymane za pomocą strącania homogenicznego.

Tabela 24. Skład ilościowy związków chemicznych użytych do syntezy nanocząstek
Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ oraz Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo za pomocą metody
strącania homogenicznego.

Masa
reduktora
Nazwa
próbki

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mocznik
CO(NH2)2
(Sigma
Aldrich)
(g)

4,8
6,0
4,8
4,8
4,8
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Masa utleniacza
Azotan
gadolinu Gd(NO3)3
×6H2O,
(Sigma
Aldrich)
(g)

Azotan
erbu Er(NO3)3
×6H2O,
(Sigma
Aldrich)
(g)

Azotan
iterbu Yb(NO3)3
×6H2O,
(Sigma
Aldrich)
(g)

4,90
0,86
4,90
4,90
4,90
5,15
5,15
5,15
5,15
0,86

0,026
0,004
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,004

0,49
0,04
0,49
0,49
0,49
0,24
0,24
0,24
0,24
0,04

Molibdenian
amonu
(NH4)6Mo7O24
× 4H2O
(Sigma
Aldrich)
(g)

-

0,150
0,150
0,150
0,150
0,025
149

Rozdział 7. Metody charakteryzacji
7.1. Badania strukturalne i morfologiczne
7.1.1. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
Dyfrakcja rentgenowska (XRD) jest jedną z najczęściej stosowanych, nieniszczących
metod analizy strukturalnej materiałów.

W

tej metodzie,

używana

jest

wiązka

promieniowania rentgenowskiego, oświetla krystaliczną próbkę i jest odbijana przez
płaszczyzny atomowe. Jeśli zostanie wykryta interferencja konstruktywna, równanie Bragga
(1) pozwala na wyciągnięcie wniosków o strukturze kryształu [169].
nλ = 2d sinθ

(1)

gdzie:
λ - długości fali promieniowania rentgenowskiego
θ - kąt jaki tworzy promień padający z płaszczyzną atomową
d - odległość między równoległymi płaszczyznami atomowymi
n - rząd widma (liczba całkowita)
Równanie wyraża warunek odbicia interferencyjnego, gdzie różnice dróg promieni
odbitych od płaszczyzn atomowych należących do tej samej rodziny muszą być dokładnie
równe wielokrotności długości fali (Rys. 86).

Rys. 84. Odbicie promieniowania rentgenowskiego od płaszczyzn kryształu [170].
Pomiary XRD nanocząstek przeprowadzono na dyfraktometrze Philips X'Pert
ProAlpha1 MPD (Panalytical) wyposażonym w lampę miedzianą (λ = 1,5406 Ǻ)
i monochromator. Za pomocą XRD przeprowadzono analizę fazową, jakościową i ilościową
oraz określono główne parametry krystalograficzne obecnych faz we wszystkich
wytworzonych próbkach.
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7.1.2. Transmisyjny mikroskop elektronowy
Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) jest skuteczną i ważną techniką
używaną do charakteryzowania wszystkich rodzajów materiałów i defektów strukturalnych.
Dostarcza informacji zarówno o powierzchni badanego materiału jak i o jego strukturze
wewnętrznej.
Padająca wiązka elektronów o wysokiej energii (200 keV) przechodzi przez całą
grubość próbki (do stu nanometrów).
Transmisyjny mikroskop elektronowy jest pod względem budowy układu soczewek,
podobny do mikroskopu optycznego, oba zawierają serię soczewek mających na celu
wytworzyć powiększony obraz preparatu. W przypadku mikroskopu transmisyjnego są to
soczewki obiektywowa, pośrednia i projekcyjna. Zaletą TEM jest jego wysoka rozdzielczość
przestrzenna, która w dzisiejszych czasach, przy zastosowaniu korektorów soczewek
kondensora oraz obiektywu, wynosi 50 pm. Rozdzielczość mikroskopu opisuje równanie
s = 0.61λ/NA. W mikroskopii optycznej apertura numeryczna NA ≈ 1 i λ ≈ 500 nm, co daje
s ≈ 300 nm. W mikroskopie elektronowym NA wynosi około 0,01 z uwagi na większe
niedoskonałości soczewki elektronowej, lecz długość fali jest znacznie krótsza. Np. dla
V = 100 kV i λe ≈ 0,004 rozdzielczość wynosi s ≈ 0,25 nm i powiększenia są kilkaset tysięcy
razy lepsze niż w mikroskopii optycznej. Natomiast wadą TEM jest ograniczona głębia
ostrości [171].
W mojej pracy obrazy TEM otrzymano przy użyciu mikroskopu JEOL JEM2000EX
pracującym przy maksymalnym napięciu przyspieszającym 200 kV dla nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ syntetyzowanych metodą spaleniową (podrozdział 4.1.1.2 Pomiary
nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego
str. 25), ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spalania aerozolu (podrozdział 4.3.1.2
Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ za pomocą transmisyjnego mikroskopu
elektronowego str. 40), Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ otrzymanych metodą spalania (podrozdział
4.5.1.3. Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+,Yb3+ z różną ilością Zn2+ za pomocą
transmisyjnego mikroskopu elektronowego str. 72), Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+,
Mo syntetyzowanych metodą strącania (współstrącania) homogenicznego (podrozdział
4.6.1.3. Pomiary nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+oraz Gd2O3:Er3+, Yb3+, Mo za pomocą
transmisyjnego mikroskopu elektronowego str. 113).
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Do badań na elektronowym mikroskopie transmisyjnym próbki przygotowywano
według następującej procedury. Niewielką ilość sonikowanych nanocząstek zawieszonych
w etanolu nakropiono na powierzchnię amorficznej błonki węglowej osadzonej na siatce
miedzianej. Po całkowitym odparowaniu etanolu siatkę umieszczono w komorze mikroskopu
do charakteryzacji. Wybrane nanocząstki badano w trzech trybach obrazowania: w jasnym
polu, ciemnym polu oraz przy wykorzystaniu mikroskopii wysokiej rozdzielczości. Badania
HRTEM nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spalania aerozolu
przeprowadzono z użyciem mikroskopu elektronowego Titan - Cubed 80-300 przy napięciu
przyspieszającym 300 keV.
Powiększone obrazy prześwietlanego preparatu są nazywane obrazami w jasnym polu.
Obrazy uformowane z wiązki ugiętej są obrazami wykonanymi w technice ciemnego pola.
Formownie obrazu z wiązki padającej oraz wiązek ugiętych, dla uwidocznienia budowy
badanego preparatu w skali atomowej możliwe jest dzięki wykorzystaniu mikroskopii
wysokiej rozdzielczości [171].

7.1.3. Skaningowy mikroskop elektronowy
Skaningowa mikroskopia elektronowa SEM (z ang. Scanning Electron Microscopy)
jest techniką znajdującą szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Mikroskop
elektronowy jest narzędziem badawczym nieodzownym w każdym laboratorium zajmującym
się technologią materiałów, badaniami w skali nano i mikro oraz badaniami biologicznymi.
Mikroskop umożliwia nie tylko obrazowanie powierzchni badanych preparatów, lecz
również, w połączeniu z odpowiednimi układami np. EDS (z ang. Energy Dispersive X-ray
Spectrometry), w szerokim zakresie możliwość badań analitycznych i ilościowych.
Zasadę działania układu EDS opisałam w następnym rozdziale. Badania nanocząstek (analizy
ilościowej składu badanych próbek) ZnAl2O4:Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spalania
aerozolu (podrozdział 4.1.1.3. Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą
spalania aerozolu za pomocą SEM oraz analiza ilościowa składu za pomocą EDS str. 43)
oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+ i Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo syntetyzowanych metodą strącania
(współstrącania) homogenicznego (podrozdział 4.6.1.2. Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+,
Yb3+ oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo za pomocą SEM oraz analiza ilościowa składu za pomocą
EDS str. 105) wykonywane były na wysokorozdzielczym mikroskopie SEM-Auriga firmy
Carl Zeiss dedykowanym do obrazowania preparatów jak i aplikacji analitycznych w
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wysokiej próżni. Mikroskop wyposażony był w działo elektronowe typu Schottky’ego z
emisja polową, zapewniając mały rozrzut energetyczny i dużą jasność wiązki elektronowej,
jak również dość wysoką stabilność wiązki i niski poziom szumów. Napięcie przyspieszające
wiązkę elektronową regulowane było w zależności od typu prowadzonych badań, dla
obrazowania w zakresie od 1 kV do 5 kV, natomiast dla badań EDS od 10 kV do15 kV.

7.1.4. Spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii
W metodzie tej badana próbka oświetlana jest wiązką elektronów o wysokiej energii
wytworzonej w mikroskopie [172][173], które wybijają elektrony z wewnętrznych powłok
(K, L, M) atomów, z których zbudowana jest próbka.
Energia wiązki padającej musi być tak dobrana, aby była conajmniej większa od
najmniejszej różnicy energii między najbliższymi powłokami elektronowymi pierwiastka dla
którego chcemy obserwować promieniowanie charakterystyczne.
Następnie, powstałe wolne miejsce po wybitym elektronie zajmowane jest przez
elektron z powłoki o wyższej energii [171][174] i emitowane jest promieniowanie
rentgenowskie o energiach charakterystycznych dla poszczególnych atomów.
Podstawą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDS, EDX) jest pomiar
energii promieniowania rentgenowskiego z próbki.
Dwa rodzaje promieni Roentgena jest generowanych: (1) ciagłe promieniowanie
rentgenowskie (promieniowanie hamowania z niem. Bremsstrahlung, które generuje obszerne
tło w całym widmie rentgenowskim, oraz (2) charakterystyczne promieniowanie
rentgenowskie, które posiada wąskie, dyskretne piki w widmie, których energie są
charakterystyczne dla poszczególnych pierwiastków obecnych w próbce.
Układ EDS pozwalał na prowadzenie analizy chemicznej, jakościowej jak i ilościowej
w oparciu o widmo charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego emitowanego
przez

próbkę

bombardowaną

elektronami

o

odpowiedniej

energii.

Rozdzielczość

energetyczna detektora wynosiła <127eV (MnKα), natomiast detekcja pierwiastków
odbywała się w zakresie od boru (B) do ameryku (Am). Układ umożliwiał analizę
pierwiastków w punkcie lub w punktach, w dowolnie wybranym obszarze oraz wykonanie
map rozkładu pierwiastków na wybranym obszarze na powierzchni próbki.
Mikroanalizę EDS przeprowadzono dla wybranych próbek nanocząstek ZnAl2O4:
Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spalania aerozolu (podrozdział 4.1.1.3. Pomiary nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spalania aerozolu za pomocą SEM oraz analiza
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ilościowa składu za pomocą EDS str. 43), nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+
otrzymanych metodą spalania (podrozdział 4.5.1.2. Analiza ilościowa składu nanocząstek
Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+ za pomocą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją
energii str. 71) oraz dla próbki nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo syntetyzowanych metodą
strącania homogenicznego (podrozdział 4.6.1.2. Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz
Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo za pomocą SEM oraz analiza ilościowa składu za pomocą EDS str.
105).

7.2. Badania magnetyczne
7.2.1. Magnetyzm
Nadprzewodnikowy interferometr kwantowy (z ang. Superconducting Quantum
Interference Device (SQUID)) jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania bardzo
małych pól magnetycznych. Jak również pozwala na wykrywanie faz magnetycznych
i nadprzewodzących w próbkach o bardzo małej objetości. Urządzenie charakteryzuje się
dużą czułością pomiaru momentu magnetycznego około 5·10-7 emu. Dzięki dużej czułości ma
szerokie zastosowanie w badaniach, w dziedzinie fizyki ciała stałego, nauki o materiałach,
chemii, biologii oraz geologii.
Działanie nadprzewodnikowego interferometru kwantowego opiera się na:
1) kwantowaniu strumienia magnetycznego w pierścieniu nadprzewodzącym. Jeśli pierścień
ten umieści się w polu magnetycznym, a następnie schłodzi do temperatury poniżej
temperatury Curie (TC), to na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni pierścienia pojawią się
prądy, które spowodują, że pole magnetyczne nie może wniknąć do wnętrza nadprzewodnika.
Po usunięciu pola magnetycznego strumień pola magnetycznego zostanie uwięziony
w pierścieniu i będzie podtrzymywany przez prąd płynący w pierścieniu na powierzchni
wewnętrznej. Strumień pola magnetycznego w obszarze pierścienia, związany z prądem
krążącym w pierścieniu, jest skwantowany, co można opisać równaniem:
Ф = n·Ф0,

(2)

gdzie:
Ф = n·h/2·e,
Ф0 = 2,0679·10-15 T·m2
n = 1,2, 3,…..
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h = 6,626 069 57·10–34 J·s
e = 1,6021766208 ·10−19 C
2) Efekcie Josephsona czyli tunelowaniu par Coopera przez warstwę izolatora (tzw. słabe
złącze) z jednego nadprzewodnika do drugiego.
W niniejszej dysertacji, badania magnetyczne za pomocą SQUID zbudowanym w
Instytucie
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PAN

w

Warszawie,
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dla

próbek

nanocząstek

Gd2O3: 1% Er3+,18 % Yb3+ z różną ilością Zn2+ otrzymanych metodą spalania.
Badania wykonano w zakresie temperatur od 5 K do 200 K, w polu magnetycznym 10 Oe.
Przygotowanie próbek na pomiar przygotowano według następującej procedury:
1. Próbkę w postaci proszku i niewielki kawałek cienkiej foli z polichlorku winylu PVC
(z ang. poly(vinyl chloride) ważono z dokładnością 0,01 mg.
2. Delikatnie złożono folię z próbką w środku.
3. Tak przygotowaną próbkę umieszczano w uchwycie pomiarowym.

7.3. Badania spektroskopowe
7.3.1. Mikroskop konfokalny
Konfokalna mikroskopia optyczna wynaleziona w 1955 roku [175] jest metodą
wytwarzania trójwymiarowych obrazów obiektu oraz zwiększenia kontrastu obrazów
mikroskopowych [176][177].
Zasada działania mikroskopu konfokalnego opiera się na tym, że całe światło musi
przejść przez przesłonę z małym otworem zanim dotrze do detektora. A zatem odcinany jest
sygnał dochodzący spoza płaszczyzny ogniskowania, co znacznie powiększa kontrast
i jakość uzyskanego obrazu. Promień lasera pada na lustro dichroiczne o selektywnym
odbiciu fal świetlnych. Następnie wiązka przechodzi przez lustra skanujące, które dzięki
minimalnym ruchom obrotowym mogą nią kierować. Obiektyw skupia wiązkę w jednym
punkcie próbki, w którym wzbudzany jest wyznakowany barwnikiem preparat. W wyniku
fluorescencji emitowana jest fala świetlna o dłuższej długości fali od fali wzbudzającej.
Wiązka powraca tą samą drogą przez lustra skanujące i dichroiczne, po czym natrafia na
przesłonę z niewielkim otworem. W kolejnym etapie wiązka dociera do fotopowielacza, który
zamienia sygnał optyczny na elektryczny i wielokrotnie go wzmacnia.
Wybrane próbki nanocząstek syntetyzowanych w niniejszej dysertacji wykorzystano
w roli znaczników luminescencyjnych i obrazowano je w komórkach nowotworowych HeLa
oraz komórkach normalnych - astrocytach.
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Przy wykorzystaniu skanującego mikroskopu konfokalnego (Leica TCS SP5)
wyposażonego w wielofotonowy laser tytanowo-szafirowy (Ti: Sapphire) (Spectra-Physics
Mai Tai BB, 710- 990 nm, 80 fs, 80 MHz) przeprowadzono obrazowanie nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+,Yb3+ pokrytych oraz niepokrytych PVP wewnątrz komórek nowotworowych
HeLa (podrozdział 4.3.1.5 Nanocząstki ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymane metodą aerozolową
jako znaczniki luminescencyjne w preparatach biologicznych str. 51). Próbki były pobudzane
przez femtosekundowy laser o długości fali 980 nm. Wykryto dwa, charakterystyczne dla
jonu Er3+, pasma emisji upkonwersji w obszarze widzialnym: zielony w regionie spektralnym
od 512 do 587 nm i czerwony od 627 nm do 700 nm. Autofluorescencję komórek HeLa
obserwowano po pobudzeniu za pomocą lasera argonowego o długości fali 488 nm (praca
ciagła) i detekcji od 497 do 541 nm.
Przy wykorzystaniu mikroskopu konfokalnego Zeiss 710 NLO wyposażonego w
podczerwony laser femtosekundowy (Coherent, Chameleon) obrazowano nanocząstki
Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+, 50% Zn2+/PVP w komórkach nowotworowych HeLa,
w cytoplazmie lub w ich błonie komórkowej w obecności liposomów (podrozdział 4.5.1.7.
Nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+/PVP jako znaczniki luminescencyjne w preparatach
biologicznych str. 96). Autofluorescencję pochodzącą od komórek pobudzano laserem
o długości fali 488 nm, pracującym w trybie ciągłym, detekcję zbierano od 508 nm do 585
nm. Nanocząstki pobudzano laserem o długości fali 980 nm (laser femtoskundowy),
natomiast sygnał od nanocząstek detekowano w zakresie od 489 nm do 718 nm.
Dodatkowo nanocząstki spinela przy tych samych parametrach zobrazowano wewnątrz
przewodu pokarmowego nicienia C. elegans.
Nanocząstki Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+/PVP oraz Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2%
Mo/PVP o różnych stężeniach otrzymane metodą strącania homogenicznego obrazowano za
pomocą mikroskopu konfokalnego w komórkach nowotworowych HeLa w obecności
lipofektaminy (podrozdział 4.6.1.7. Nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+ /PVP oraz Gd2O3: Er3+,
Yb3+, Mo/PVP jako znaczniki luminescencyjne w preparatach biologicznych str. 126).
Autofluorescencję komórek oraz sygnał pochodzący od nanocząstek pobudzano takimi
samymi długości fal lasera jak w przypadkach opisanych powyżej. Sygnał również był
zbierany w tych samych obszarach spektralnych, podobnie jak w w przypadku nanocząstek
Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ /PVP. W komórkach HeLa wybarwiono jądra komórek za pomocą
barwnika Hoechst 33342. Barwnik pobudzano laserem femtosekundowym o długości fali
690 nm, a jego luminescencję zbierano od 432 nm do 502 nm.
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Przy wykorzystaniu mikroskopu konfokalnego obrazowano również obecność
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+/PVP o stężeniu 1 mg·ml-1 oraz 10 mg·ml-1
w komórkach glejowych, astrocytach (podrozdział 4.6.1.7. Nanocząstki Gd2O3: Er3+,
Yb3+/PVP oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo/PVP jako znaczniki luminescencyjne w preparatach
biologicznych str. 126). Autofluorescencję komórek oraz sygnał pochodzący od nanocząstek
pobudzano takimi samymi długości fal lasera jak w przypadkach opisanych powyżej.
Autofluorescencję komórek mierzono w zakresie od 520 nm do 568 nm, sygnał pochodzący
od nanocząstek w zakresie od 496 nm do 708 nm. Wybarwione jądra komórkowe barwnikiem
Hoechst 33342 pobudzano laserem femtosekundowym o długości fali 720 nm, emisję
barwnika mierzono od 425 nm do 483 nm. Maksimum piku emisyjnego fluorescencyjnego
barwnika Hoechest jest przy długości fali 461 nm.
Do pomiaru widm luminescencji upkonwersji nanocząstek w preparatach komórek
wykorzystano tryb lambda skan. W trybie tym rejestruje się serię pojedynczych obrazów
dla wybranych długości fal ze wcześniej zdefiniowanego przedziału. Do wybranego punktu
na obrazie przypisane jest widmo emisji, które można zapisać w postaci cyfrowej za pomocą
programu ZEN, firmy Zeiss.
Próbki do badań w mikroskopie konfokalnym były utrwalane według następującego
protokołu:
Bufory:
 PBS-A (0,2 g KCl, 0,2 g KH2PO4, 8,0 g NaCl, 2,2 g Na2HPO4·7H2O w 1l ddH2O)
 PBS-G (0,75 g glicyny w 100 ml PBS-A)
 Fix (3,70 g paraformaldehydu w 100 ml PBS-A) – rozpuszczono mieszając i
podgrzewając do temperatury 50 oC, a następnie odfiltrowano nierozpuszczony
formaldehyd filtrem 0,22 μm
Procedura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wszystkie bufory przed użyciem podgrzano do temperatury 37 oC
Utrwalono na podgrzewaczu ustawionym na 37 oC
Odciągnięto pożywkę (nie dopuszczając do wyschnięcia próbek)
Utrwalono buforem Fix przez 15 minut w 37 oC
Przepłukano 1x buforem PBS-G przez 5 minut w 37 oC
Przepłukano 2x buforem PBS-A przez 5 minut w 37 oC
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7.3.2. Katodoluminescencja
Katodoluminescencja (CL) jest techniką pomiarową, którą badamy luminescencję
z próbki pobudzonej wiązką wysokoenergetycznych elektronów. Technika ta jest
powszechnie stosowana do badań emisji krawędziowej, defektów sieci krystalicznej,
luminescencji domieszek, do analizy śladowych ilości pierwiastków oraz mapowania
przestrzennego rozkładu naprężeń wokół defektów i na granicach ziaren. Przystawka do
katodoluminescencji

w

mikroskopie

SEM

pozwala

na

punktowy

pomiar

widm

katodoluminescencji w wybranych obszarach badanej próbki.
Zgodnie z teorią pasmową ciała stałego, bombardowanie elektronami powoduje,
że elektrony wewnątrz kryształu przechodzą z pasma walencyjnego o niskiej energii do
pasma przewodnictwa o wysokiej energii. W momencie, gdy elektrony tracą energię i próbują
wrócić do pasma podstawowego mogą być chwilowo uwięzione (do mikrosekund) przez
zewnętrzne (zanieczyszczenia) lub wewnętrzne (strukturalne) defekty. Energia utracona przez
elektrony po opuszczeniu pułapki i kontynuacja ich przepływu do pasma walencyjnego jest
przekształcana na fotony światła, które mają charakterystyczne długości fali. Większość
fotonów ma długości fal w zakresie światła widzialnego widma elektromagnetycznego,
jednak emisja może również występować w bliskim ultrafiolecie i podczerwieni.
Intensywność emisji CL jest funkcją gęstości pułapki elektronów w krysztale, im większa
liczba pułapek elektronowych, tym większa intensywność CL [178].
Katodoluminescencję zmierzono dla wybranych próbek nanocząstek Gd2O3: Er3+,
Yb3+ z różnym stężeniem jonów Zn2+ otrzymanych metodą spalania (podrozdział 4.5.1.4.2.
Katodoluminescencja nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+ str. 90).
W celu pomiarów CL nanocząstki w postaci proszku umieszczono na uchwycie do próbek
w mikroskopie SEM EVO 15 HD firmy Zeiss. Na próbce wybierano obszar, z którego
zbierano widmo katodoluminescencji. Nanocząstki Gd2O3: Er3+,Yb3+,Zn2+ pobudzano wiązką
elektronową o napięciu przyspieszającym 15 kV i prądzie 1 nA. Mikroskop był wyposażony
w lustro paraboliczne do wydajnego zbierania światła emitowanego z próbki oraz spektrometr
iHR 320 Horiba Yobin-Yvon z detektorem CCD pozwalający na pomiary z rozdzielczością
spektralną 0,39 nm dla siatki 600g/mm. Pomiary wykonywano w temperaturze pokojowej.
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7.3.3. Pomiary widm fotoluminescencji up-konwersji
Widma fotoluminescencji (PL) próbek nanocząstek spineli ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ (1)
otrzymanych metodą spaleniową (podrozdział 4.1.1.3. Właściwości luminescencyjne
nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ str. 26) oraz nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+ (2)
(podrozdział 4.2.1.2. Właściwości luminescencyjne nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+
str. 33), ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ (3) otrzymanych metodą spalania aerozolu (podrozdział 4.3.1.4.
Właściwości luminescencyjne nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ str. 46) zmierzono za pomocą
spektrometru Jobin Yvon z monochromatorem SPEX 270 M o rozdzielczości 0,1 nm,
wyposażonego w kamerę CCD. Wszystkie próbki pobudzano laserem diodowym IR
(ThorLabs LDC 220C) o długości fali 965 nm (praca ciagła). W (1) oraz (2) przypadku
nanocząstki pobudzano przy dwóch gęstościach mocy 12 W·cm-2 oraz 40 W·cm-2. W (3)
przypadku nanocząstki pobudzano przy trzech gęstościach mocy 12 W·cm-2, 40W·cm-2 oraz
58,4 W·cm-2.
Widma luminescencji upkonwersji nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną
koncentracją jonów Gd3+ (4) podrozdział 4.4.1.2. Właściwości luminescencyjne nanocząstek
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną ilością Gd3+ str. 61 oraz nanocząstek Gd2O3: Er3+,Yb3+
z różną koncentracją jonów Zn2+ (5) syntetyzowanych metodą spaleniową podrozdział
4.5.1.4. Właściwości luminescencyjne nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+
str. 74 zmierzono przy użyciu spektrometru Jobin Yvon SPEX 270 M, ale próbki pobudzano
laserem diodowym IR (model Lumics LU0980D300-DNA014) o długości fali 980 nm
(praca ciagła). Widma fotoluminescencji próbek niewygrzanych w (4) przypadku zmierzono
przy czterech gęstościach mocy lasera: 0,6 W·cm-2, 0,8 W·cm-2, 1 W·cm-2, d) 1,2 W·cm-2.
Widma luminescencji upkonwersji dla próbek wygrzanych otrzymano przy sześciu
gęstościach mocy: 3 W·cm-2, 5 W·cm-2, 7 W· cm-2, 9 W·cm-2, 11 W·cm-2, 13 W·cm-2.
Upkonwersję mierzono w obszarze widzialnym (VIS) od 500 nm do 700 nm, przy użyciu
filtra Shortpass FES0700 (Thorlabs). Filtr Longpass FEL1000 (Thorlabs) zastosowano do
pomiaru luminescencji w zakresie IR (1000 nm - 1060 nm) (podrozdział 4.5.1.4.2
Wzmocnienie luminescencji nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ przez jony Zn2+ str. 77).
Proszki z nanocząstek mierzono umieszczając je między dwoma szkiełkami kwarcowymi.
Upkonwersję nanocząstek Gd2O3: Er3+,Yb3+ z 5% Zn2+ w obszarze VIS mierzono
także w dimetylosulfotleneku (DMSO). Roztwór nanocząstek o stężeniu 0,02 mg∙ml-1
sonikowano w płuczce ultradźwiękowej przez 15 minut. Pomiary tak przygotowanego
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roztworu prowadzono w 3 ml kuwecie kwarcowej. Wszystkie pomiary wykonywano w
temperaturze pokojowej.

7.3.4. Pomiary wydajności kwantowych
Absolutne wydajności kwantowe nanocząstek Gd2O3: Er3+,Yb3+ z różną koncentracją
jonów Zn2+ (5) syntetyzowanych metodą spaleniową (podrozdział 4.5.1.4.1. Absolutna
wydajność kwantowa luminescencji nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+
str. 75) mierzono za pomocą spektrofluorymetru QuantaMaster-40 firmy Horiba - PTI
z rozszerzonym fotopowielaczem Hamamatsu R2658 (180 nm - 1010 nm) wyposażonego w
sferę integrującą (Rys. 85) i laser SDL-980-LM-1000MFL firmy Shanghai Dream Lasers.
Pomiary wykonano przy dziewięciu gęstościach mocy lasera: 19 W∙cm-2, 9,2 W∙cm-2,
6,6 W∙cm-2, 2,2 W∙cm-2, 1,9 W∙cm-2, 1,3 W∙cm-2, 1,2 W∙cm-2, 0,7 W∙cm-2 oraz 0,5 W∙cm-2.
Oświetlone miejsce miało około 2 mm średnicy. Do zmieniania mocy pobudzenia używano
neutralny filtr szary. Pomiary wykonywano w temperaturze pokojowej.

Rys. 85. Zdjęcia integrującej kuli z oświetloną próbką przez laser o długości fali 980 nm.

7.3.5. Pomiary czasowego zaniku oraz map luminescencji
W dysertacji wybrane próbki nanocząstek Gd2O3: Er3+,Yb3+ z różną koncentracją
jonów Zn2+ syntetyzowanych metodą spaleniową (podrozdział 4.5.1.4.2. Wzmocnienie
luminescencji nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ przez jony Zn2+ str. 77 oraz Rozdział 8.
Dodatki, podrozdział 8.2. Wyniki uzupełniające, Rys.S13-S15 str. 189-191) oraz nanocząstek
Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo otrzymanymi metodą strącania homogenicznego (podrozdział 4.6.1.5.
Czasy zaniku luminescencji nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo w komórkach
nowotworowych HeLa str. 124) mierzono przy użyciu skanującego mikroskopu konfokalnego
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w oparciu o korpus mikroskopu Nikon Eclipse Ti-s. Pomiary przeprowadzono we współpracy
z mgr Kamilem Ciszakiem, dr Dawidem Piątkowskim oraz prof. Sebastianem Maćkowskim z
Instytutu Fizyki UMK, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu.
Mikroskop
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(Nikon 60x NA 1,4 OIL) i 1 mW laser podczerwony o długości fali 980 nm. Próbki były
montowane na stoliku piezoelektrycznym (PI-517, Physik Instrumente) pracującym
z rozdzielczością około 10 nm. Detekcję emisji przeprowadzono z wykorzystaniem fotodiody
lawinowej (SPCM-AQRH-14, PerkinElmer) oraz filtrów (550/40 nm, 650/30 nm, Chroma)
dedykowanych dla linii emisji Er3+ jak również lustro dichroiczne 2P BS 780 DCSPXR.
Do pomiarów czasowo-rozdzielczych wykorzystano kartę MSA-300 (Becker&Hickl)
oraz generator funkcyjny (Keithley 3390), który służył jako źródło wyzwalania. Do pomiarów
spektralnych wykorzystano spektrofotometr Shamrock SR-500 (Andor) z monochromatorem
połączonym z kamerą EMCCD (Newton 970, Andor). Rozdzielczość przestrzenna
mikroskopu wynosiła około 500 nm. Wszystkie pomiary wykonywano w temperaturze
pokojowej.

7.3.6. Pomiary map ekscytacyjno-emisyjnych
Układ doświadczalny wykorzystany do pomiarów map ekscytacyjno - emisyjnych
nanocząstek (podrozdział 4.5.1.4.2. Wzmocnienie luminescencji nanocząstek Gd2O3: Er3+,
Yb3+ przez jony Zn2+ str. 77) pokazano na Rys. 86a. Sproszkowaną próbkę umieszczano
pomiędzy uchwytem i cienkim szkiełkiem kwarcowym, a następnie próbkę pobudzano
przestrajalnym laserem Nd: YAG w systemie NT342B-10 (EXPLA). Widmo emisyjne
zbierano za pomocą światłowodu połączonego z spektrometrem wyposażonym w kamerę
CCD. Aby odciąć linię pobudzenia lasera z zebranych widm luminescencyjnych, używano
filtra FES0700-1 (Thorlabs). Moc lasera w czasie eksperymentu monitorowano kierując 10%
wiązki na miernik.
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Rys. 86. a) Schemat układu pomiarowego używanego do pomiarów ekscytacyjno emisyjnych nanocząstek b) Układ pomiarowy.
Przestrajalny laser Nd: YAG w układzie NT342B-10 zawiera pompę laserową NL300,
generatory drugiej i trzeciej harmonicznej (SHG, THG) oraz optyczny oscylator
parametryczny (OPO). Ogólny widok optycznego systemu parametrycznego przedstawiono
na Rys. 86b. Pomiary wykonywano w temperaturze pokojowej.

7.3.7. Pomiary fluorescencji barwnika Presto Blue
Wodną mieszaninę do transfekcji przygotowywano w sterylnej wodzie z autoklawu.
W pierwszym etapie nanocząstki sonikowano przez 20 minut. Następnie roztwory
rozcieńczono do końcowych stężeń: 0,5 µg∙ml-1; 1 µg∙ml-1; 5 µg∙ml-1; 10 µg∙ml-1 i 50 µg∙ml-1
(podrozdział 4.5.1.6. Badanie toksyczności nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością
Zn2+ str. 94). Następnie do roztworów dodano odczynnik do transfekcji: lipofektaminę 2000
(Invitrogen) o stężeniu 20 µl/1,5 ml mieszaniny cząstek. Tak przygotowaną mieszaninę
inkubowano przez 20 minut w temperaturze pokojowej.
W międzyczasie komórki HeLa przemyto solą fizjologiczną buforowaną fosforanem
(PBS) o pH 7,4.
Do komórek przylegających w szalce Petriego dodano 0,025% trypsyny i kwasu
etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) w celu usunięcia białek adhezji komórkowej. Komórki
oddzielano inkubując je przez 10 minut w temperaturze 37oC. Trypsynę neutralizowano
przenosząc komórki do nowej szalki Petriego ze świeżym podłożem/pożywką DMEM
(Dulbecco's Modified Eagle Medium) z dodatkiem 10% bydlęcej surowicy płodowej.
Komórki zliczono w komorze Thoma następnie rozcieńczono roztwór do transfekcji do
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końcowego stężenia 105 ml-1·10 µl przy pomocy DMEM. 90 µl zawiesiny komórek (około
9000 komórek) dodawano do każdego dołka w 96-dołkowej płytce przy użyciu
zautomatyzowanego

systemu

do

pipetowania

Janus

(Perkin

Elmer).

Komórki z nanocząstkami inkubowano w temperaturze 37°C przez 24 h lub 48 h w
atmosferze 5% CO2. Następnie dodano 10 µl na dołek odczynnika PrestoBlue (Invitrogen).
Po upływie 30 minut inkubacji w ciemności, w temperaturze 37°C zbadano fluorescencję
barwnika PrestoBlue (wzbudzenie 540 nm, emisja 590 nm), którą mierzono w czytniku
mikropłytek Paradigm (Beckmann Coulter). Intensywność fluorescencji barwnika PrestoBlue
określa liczbę żywych komórek.

7.3.7. Pomiary fluorescencji barwnika MTT
Za pomocą testu kolorometrycznego żółtego bromku (3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5
difenyltetrazolu (MTT) [179] określono przeżywalność komórek normalnych, astrocytów
z nanocząstkami Gd2O3:Er3+,Yb3+ oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo otrzymanymi metodą strącania
homogenicznego (podrozdział 4.6.1.6. Badanie toksyczności nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+
oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo str. 134).
Wodną mieszaninę do transfekcji przygotowywano w sterylnej wodzie z autoklawu.
W pierwszym etapie nanocząstki sonikowano przez 20 minut. Następnie roztwory
rozcieńczono do końcowych stężeń: 0,1 µg∙ml-1; 1 µg∙ml-1; 5 µg∙ml-1; 10 µg∙ml-1 i 50 µg∙ml-1
w pożywce DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium). Dodano odczynnik do transfekcji
lipofektaminę 2000 (Invitrogen) o stężeniu 20 µl/1,5 ml mieszaniny cząstek.
Astrocyty inkubowano przez 12 h z tak przygotowanymi roztworami nanocząstek
o podanych stężeniach. Komórki wysiano na płytce 24 dołkowej, następnie astrocyty
z nanocząstkami przepłukano w buforze fosforanowym PBS i zmieniono pożywkę DMEM na
nową. Do dołków z komórkami dodano rozpuszczony w pożywce barwnik MTT (SigmaAldrich). Stężenie barwnika na dołek wynosiło 0,5 mg/ml. Kolejny etap, to inkubacja tak
przygotowanych próbek przez 4 h w temperaturze 37 oC w atmosferze 5% CO2. Po tym czasie
usunięto pożywkę i do każdego dołka dodano 40 mM roztwór HCl w izopropanolu. Przed
pomiarem przy użyciu zautomatyzowanego systemu do pipetowania roztwór komórek
z nanocząstkami przeniesiono do płytki 96 dołkowej. Następnie po 30 minutach zmierzono
absorbancję dla długości fali 570 nm. Absorbancja barwnika jest proporcjonalna do liczby
żywych komórek.
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7.3.8. Znakowanie komórek HeLa oraz astrocytów za pomocą nanocząstek
Do badań wykorzystano linię komórkową (HeLa) pochodząca z raka szyjki macicy
oraz komórki normalne, astrocyty. Komórki hodowano z wykorzystaniem podłoża/pożywki
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) zawierającego 10 % surowicy cielęcej oraz 100
U/ml penicyliny i 100 µg/ml streptomycyny. Hodowle komórkowe inkubowano
w temperaturze 37oC w wilgotnej atmosferze zawierającej 5% CO2. Środek do transfekcji
pęcherzyków liposomalnych (Lipofectamine 2000) użyto do transportu nanocząstek do
komórek. Komórki były hodowane na szalkach 6 dołkowych (6 x 10 cm2) przy gęstości
komórek 100000/dołek.
Bazując na informacjach dostarczonych przez producenta opracowano następujący
protokół transfekcji nanocząstek z lipofektaminą 2000:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rozpuszczono 10 μl nanocząstek o stężeniu 0,001 g/ml w 500μl miliR H2O
Rozpuszczono 20 μl czynnika Lipofectamine 2000 w 500μl miliR H2O
Inkubowano oba roztwory przez 15 minut
Zmieszano obydwa roztwory i inkubowano przez 20 minut
Dodano po 250 μl do każdego dołka w 6 dołkowej szalce 6x10 cm2) z komórkami
Inkubowano 2 h
Zmieniono medium na DMEM
Komórki HeLa inkubowano z nanocząstkami otrzymanymi różnymi metodami

syntezy. Nanocząstki ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ (1mg/ml) otrzymane za pomocą syntezy
spaleniowej inkubowano z komórkami z czynnikiem transfekcyjnym lipofektaminą 2000
przez 24 h (podrozdział 4.1.1.4 Nanocząstki ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ jako znaczniki
luminescencyjne w preparatach biologicznych, str. 29).
Niesfunkcjonalizowane oraz sfunkcjonalizowane PVP sferyczne nanocząstki spineli
o różnych stężeniach: 2 µM oraz 20 µM również inkubowano z komórkami przez 24 h
(podrozdział 4.3.1.5. Nanocząstki ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymane metodą aerozolową jako
znaczniki luminescencyjne w preparatach biologicznych str. 51).
Nanocząstki Gd2O3: 1% Er3+, Yb3+ 18% z 50% stężeniem Zn2+ w roztworze
wyjściowym do syntezy, pokryte PVP, otrzymane metodą spaleniową, wprowadzono do
wnętrza komórek nowotworowych HeLa. Komórki z nanocząstkami o stężeniach: 1 µg∙ml-1,
25 µg∙ml-1, 40 µg∙ml-1 oraz 50 µg∙ml-1 inkubowano przez 4 h, 10 h oraz 24 h (podrozdział
4.5.1.7. Nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ /PVP jako znaczniki luminescencyjne w
preparatach biologicznych str. 96). Nanocząstki Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ oraz Gd2O3: 1%
164

Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo pokryte PVP otrzymane metodą strącania homogenicznego również
wprowadzono do wnętrza komórek nowotworowych HeLa. Wykorzystano nanocząstki o
stężeniach 0,2 µM, 2 µM oraz 20 µM , które inkubowano z komórkami przez 24 h
(podrozdział 4.6.1.7. Nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+ /PVP oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo /PVP
jako znaczniki luminescencyjne w preparatach biologicznych str. 126).
Również komórki glejowe, astrocyty inkubowano przez 24 h z nanocząstkami Gd2O3:
1% Er3+, 9% Yb3+/PVP otrzymanymi metodą strącania homogenicznego. Użyto nanocząstek
o dwóch stężeniach: 1 mg·ml-1 oraz 10 mg·ml-1 (podrozdział 4.6.1.7. Nanocząstki Gd2O3:
Er3+, Yb3+ /PVP oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo/PVP jako znaczniki luminescencyjne w
preparatach biologicznych str. 126).

Rozdział 8. Dodatki
8.1. Bezpieczeństwo podczas prowadzonych eksperymentów
Wszystkie

eksperymenty

syntezy

spaleniowej

z

udziałem

mikrofal

były

wykonywane przy zachowaniu wymaganych standardów bezpieczeństwa.
Do eksperymentów wykorzystałam zmodyfikowaną mikrofalówkę firmy Whirlpool
(model AVM/401/1/WH). Modyfikacja polegała na wycięciu otworu w górnej ściance, aby
odprowadzić gazy powstające w czasie syntezy (Rys. S1a). Przez otwór włożono zlewkę
kwarcową, w której przebiegała reakcja syntezy (Rys. S1a).
Kuchenka mikrofalowa była kontrolowana przez dodatkowy panel sterowania
umieszczony w odległości około 5 m od urządzenia (Rys. S1b). Otwór ze zlewką przykryto
uziemionym ,,kapeluszem ” z siatki ze stali nierdzewnej (Rys. S2a) Urządzenie umieszczono
pod metalowym dygestorium (Rys. S1c). W celu ograniczenia ucieczki promieniowania
mikrofalowego, wykonano uziemioną ,,klatkę” z siatki miedzianej (o średnicy oczek 1 mm),
którą przymocowano do szyby dygestorium (Rys. S1c, Rys. S2b). Poziom promieniowania
mikrofalowego badano za pomocą miernika upływu mikrofal, w odległości 5 metrów od
urządzenia, wartość ta była mniejsza niż 0,1 mW/cm2.
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Rys. S1. a) Zmodyfikowana mikrofalówka firmy Whirlpool. b) Panel kontrolny. c) ,,Klatka”
wykonana z siatki miedzianej.

Rys. S2. a) ,,Kapelusz” z siatki ze stali nierdzewnej b) widok dygestorium z przodu.

8.2. Wyniki uzupełniające
Dotyczy rozdziałów:
4.1.

Synteza, właściwości i zastosowanie nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
otrzymanych metodą spaleniową

4.1.1. Właściwości strukturalne, morfologia oraz właściwości luminescencyjne nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
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4.1.1.1. Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ za pomocą dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego
a

b

Rys. S3. Dyfraktogramy eksperymentalne zmierzone dla nanocząstek (a) ZnAl2O4 (próbka
C2) oraz (b) próbki wygrzanej w temperaturze 990 oC, w powietrzu przez 3 h (C2W3) i
dopasowane do nich, za pomocą metody Rietvelda, dyfraktogramy teoretyczne. Symbole: ()
dyfraktogram eksperymentalny, () teoretyczny, () krzywa różnicowa oraz () pozycje
refleksów braggowskich od faz składowych.
Dotyczy rozdziałów:
4.2.

Synteza i właściwości nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+ otrzymanych metodą
spaleniową

4.2.1. Właściwości strukturalne oraz właściwości luminescencyjne nanocząstek ZnAl2O4:
Er3+, Yb3+, Li+.
4.2.1.1. Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+, Li+ za pomocą dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego
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Tabela

S1.

Skład

fazowy

i

parametry

sieci

krystalicznej

poszczególnych

faz

w niewygrzanych oraz wygrzanych nanocząstekach ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ domieszkowanych
jonami Li+ otrzymanych metodą spaleniową.

Nazwa
próbki

Obecne fazy
ZnAl2O4

C3

ZnO
Yb3 Al5O12
ZnAl2O4

C3W3

ZnO
Yb3 Al5O12

Parametry sieci
Zawartość,
Grupa przestrzenna
%
a, (Å)
c,(Å)
8.07760 ±
Fd 3 m
89.03 ± 0.55
0.00017
3.24717 ± 5.19922 ±
P63mc
3.87 ± 0.12
0.00031
0.00067
11.94038 ±
Ia 3 d
6.10 ± 0.07
0.00032
8.07863 ±
Fd 3 m
90.90± 0.45
0.00013
3.24879 ± 5.20257 ±
0.91±
P63mc
0.00019
0.00046
0.05
11.94131 ±
Ia 3 d
8.19± 0.09
0.00031

Dotyczy rozdziałów:
4.3.

Synteza, właściwości i zastosowanie nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
otrzymanych metodą spalania aerozolu

4.3.1. Właściwości strukturalne, morfologia oraz właściwości luminescencyjne nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
4.3.1.1. Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ za pomocą dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego
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Tabela

S2.

Skład

fazowy

i

parametry

sieci

krystalicznej

poszczególnych

faz

w niewygrzanych oraz niewygrzanych sferycznych spinelach ZnAl2O4 domieszkowanych
Er3+ i Yb3+ w postaci proszków otrzymanych metodą spalanie aerozolu.
Fazy
Nazwa
próbki
A1Wa)
A2b)

ZnAl2O4
a (Å)

ZnO
%

a (Å)

c (Å)

%

Rozmiar krystalitów
spinelu w
nanocząstce (nm)

8,0901(1) 85,2(8) 3,2494(2) 5,2026(6) 14,8(7)

21

8,0894(3) 97,2(6) 3,2541(6)

5,185(2)

2,8(1)

11

A2W/PVPc)

8,0893(1)

100

-

-

-

17

A3Wd)

8,0857(2)

100

-

-

-

15

ZnAl2O4
z bazy danych
ICDDe)

8,0848

100

-

-

-

-

Wyjaśnienie oznaczeń: a) 4 M, z mocznikiem, wygrzewane w temperaturze 990 ºC przez 3 h; b) 4 M,
z mocznikiem i etanolem; c) 4 M, z mocznikiem i etanolem, wygrzewane w temperaturze 990 ºC
przez 3 h, a następnie pokryte PVP; d) 2.7 M, z etanolem, wygrzewane w temperaturze 990 ºC przez
3 h; e) dane zaczerpnięte z bazy danych międzynarodowego centrum danych dyfrakcyjnych, numer
karty 05-669.
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Dotyczy rozdziału:
4.3.1.3. Pomiary nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ za pomocą skaningowego mikroskopu
elektronowego oraz analiza ilościowa składu za pomocą spektroskopii rentgenowskiej
z dyspersją energii
Tabela S3. Mikroanaliza EDX składu chemicznego dla wybranych próbek nanocząstek
ZnAl2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spalania aerozolu.
A1
wygrzana 3h-990 oC

A1
Stosunek

W
reakcji

EDX

W
reakcji

EDX

Al3+/Zn2+
Al3+/Er3+
Al3+/Yb3+
Zn2+/ Er3+
Zn2+/ Yb3+
Yb3+/ Er3+

2,39
93,38
19,36
38,97
8,08
4,82

1,81±0,23
86,73±0,10
20,33±0,13
47,75±0,18
11,14±0,21
4,26±0,08

2,39
93,38
19,36
38,97
8,08
4,82

1,80±0,26
99,56±0,11
19,35±0,12
55,29±0,19
10,74±0,20
5,14±0,06
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Dotyczy rozdziału:
4.3.1.4 Właściwości luminescencyjne nanocząstek ZnAl2O4: Er3+, Yb3+
Tabela S4. Względna liczba fotonów emitowanych przez próbki spinelu ZnAl2O4: Er3+,Yb3+ pobudzanych laserem o długości fali 980 nm
(praca ciągła) otrzymanych metodą spalania aerozolu. Średnica plamki 2 mm. Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej.
Gęstość mocy (W·cm2)
12

40
Względna ilość fotonów (j. u.)

Nazwa
próbki

A1

58,4

Iczerwona
Iczerwona
Iczerwona
Izielona
Iczerwona
Izielona
/ Izielona
Iczerwona
Izielona
/ Izielona
(661 nm) (547nm) (661 nm) (547 nm)
(661 nm) (547 nm)
1.26E+04
1.87E+05 6.38E+03 29.31 4.14E+05 1.53E+04 27.05

A1W/PVP 2.78E+04

-

2.90E+05

2.10E+04

-

1.32E+05 1.54E+03

A2W/PVP 3.38E+05

-

5.45E+05 2.28E+03 239.03 1.10E+06 4.33E+03 254.04

2.18E+03

-

3.23E+04

-

-

7.78E+04

-

-

A3W/PVP 9.98E+03

-

1.20E+05

-

-

2.59E+05

-

-

1.97E+03

-

1.85E+04

-

-

4.23E+04

-

-

A4W/PVP 8.40E+03

-

8.96E+04

-

-

1.84E+05

-

-

2.04E+03

-

2.81E+04 1.02E+03

27.55

6.76E+04 1.68E+03

40.24

A5W/PVP 1.10E+04

-

7.68E+04 1.16E+03

66.20

2.79E+05 4.00E+03

69.75

A2
A3
A4
A5

-

85.71

5.31E+05

-

3.10E+05 4.06E+03

76.35

,,-” oznacza brak sygnału od próbki
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Dotyczy rozdziałów:
4.4.

Synteza i właściwości nanocząstek Gd3+: (Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ bez/w
obecności soli (NaCl) otrzymanych metodą spaleniową

4.4.1. Właściwości strukturalne oraz właściwości luminescencyjne nanocząstek
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną ilością Gd3+
4.4.1.1. Pomiary nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną ilością Gd3+ za pomocą
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
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Tabela S5. Skład fazowy i parametry sieci krystalicznej poszczególnych faz w niewygrzanych próbkach nanocząstek
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ otrzymanych metodą spaleniową.

Nazwa
próbki

ZnAl2O4
(regularna)
Fd 3 m
a (Å)

10%
Gd3+

30%
Gd3+
40%
Gd3+
50%
Gd3+

%

8,09586± 42,39±
0,00099
1,08
ZnAl2O4
(regularna)
Fd -3m

Obecne fazy Gd3+: (Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ (niewygrzane)
Al2Gd4O9
(jednoskośna)
P121/c1

ZnO
(heksagonalna)
P63m c
a (Å)

c (Å)

%

3,25028±
0,00024

5,20164± 19,33±
0,00050
0,54
ZnO
(heksagonalna)
P63m c

a (Å)

b (Å)

7,37500±
0,00945

10,50233±
0,02235

c (Å)

β

11,05675± 109,03311±
0,02297
0,21949
Al2Gd4O9
(jednoskośna)
P121/c1

NaCl
(regularna)
Fm 3 m

%

a (Å)

7,85±
0,49

5,64758±
0,00034

%

Al5O12Y3
(regularna)
Ia 3 d
a (Å)

26,21±
12,01770±
0,55
0,00184
NaCl
(regularna)
Fm-3m

%
4,22±
0,29
GdAlO3
(ortorombowa)
Pbnm

a (Å)

%

a (Å)

c (Å)

%

a (Å)

b (Å)

c (Å)

β

%

a (Å)

%

a (Å)

b (Å)

c (Å)

%

8,09300±
0,00159
8,08759±
0,00268

13,06±
1,01
8,47±
0,86

15,06±
0,39
7,57±
0,64
31,54±
1,06

7,41779±
0,00109
7,44411±
0,00134
7,45000±
0,00315

10,48302±
0,00226
10,51005±
0,00257
10,53051±
0,00717

11,14092±
0,00228
11,15935±
0,00237
11,15524±
0,00697

108,80461±
0,01495
108,87593±
0,01457
109,05421±
0,06098

24,06±
0,50
16,92±
0,63
26,00±
0,70

5,64771±
0,00040
5,64438±
0,00049
5,65017±
0,00059

46,84±
1,54
65,14±
3,11
42,46±
1,29

5,31246±
0,00262
5,31294±
0,00218

7,41032±
0,00308
7,42343±
0,00331

0,97±
0,18
1,90±
0,18

-

5,20093±
0,00057
5,20166±
0,00085
5,20379±
0,00084

5,20763±
0,00259
5,21597 ±
0,00243

-

3,25031±
0,00027
3,25083±
0,00006
3,24914±
0,00038

-

-

-

-
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a

b

c

Rys. S4. Dyfraktogramy eksperymentalne zmierzone dla niewygrzanych próbek nanocząstek
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną ilością Gd3+a) 30% Gd3+ b) 40% Gd3+ c) 50% Gd3+
i dopasowane do nich, za pomocą metody Rietvelda, dyfraktogramy teoretyczne. Symbole:
() dyfraktogram eksperymentalny, () teoretyczny, () krzywa różnicowa oraz () pozycje
refleksów braggowskich od faz składowych.
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a

b

c

Rys.

S5.

Dyfraktogramy

eksperymentalne

zmierzone

dla

próbek

nanocząstek

Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ (wygrzanych przez 3 h w piecu, w temperaturze 990 oC)
z różną ilością Gd3+a) 30% Gd3+ b) 40% Gd3+ oraz c) 50% Gd3+ i dopasowane do nich, za
pomocą metody Rietvelda, dyfraktogramy teoretyczne. Symbole: () dyfraktogram
eksperymentalny, () teoretyczny, () krzywa różnicowa oraz () pozycje refleksów
braggowskich od faz składowych.
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Tabela S6. Skład fazowy i parametry sieci krystalicznej poszczególnych faz w wygrzanych próbkach nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+
otrzymanych metodą spaleniową.

Nazwa
próbki

ZnAl2O4
(regularna)
Fd 3 m
a (Å)

10%
Gd3+

8,0903±
31,31±
0,00019
0,44
ZnAl2O4
(regularna)
Fd -3m
a (Å)

30%
Gd3+
40%
Gd3+
50%
Gd3+

100%
Gd3+

%

%

8,0925±
20,81±
0,00061
0,35
8,0937±
21,80±
0,00092
0,68
8,0625±
5,02±
0,00059
0,18
Gd2O3
(regularna)
Ia 3

Obecne fazy Gd3+: (Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ (wygrzane)
Al2Gd4O9
(jednoskośna)
P121/c1

ZnO
(heksagonalna)
P63m c
a (Å)
3,25016±
0,00008

c (Å)
5,2029±
0,00024
ZnO
(heksagonalna)
P63m c

%

a (Å)

b (Å)

38,3±
0,62

7,3699±
0,00110

10,442±
0,00233

c (Å)

β

11,1001±
108,5945±
0,00194
0,00511
Al2Gd4O9
(jednoskośna)
P121/c1

%
5,76±
0,11

NaCl
(regularna)
Fm 3 m
a (Å)

%

5,64104± 14,83±
0,00018
0,38
NaCl
(regularna)
Fm-3m

Al5O12Y3
(regularna)
Ia 3 d
a (Å)

%

12,0163±
0,00202

9,78±
0,39
GdAlO3
(ortorombowa)
Pbnm

a (Å)

c (Å)

%

a (Å)

b (Å)

c (Å)

β

%

a (Å)

%

a (Å)

b (Å)

c (Å)

%

3,2498±
0,00006
3,2504±
0,00006
3,2499±
0,00003

5,2026±
0,00013
5,20356±
0,00013
5,2032±
0,00008
ZnO
(heksagonalna)
P63m c

15,94±
0,24
18,60±
0,37
24,66±
0,18

7,434±
0,00028
7,45202±
0,00038
7,46598±
0,00040

10,5171±
0,00055
10,53432±
0,00078
10,5492±
0,00089

11,1433±
0,00054
11,15332±
0,00073
11,16063±
0,00082

108,8001±
0,00336
108,85107±
0,00435
108,89459±
0,00586

8,11±
0,08
34,03±
0,48
19,68±
0,15

5,6415±
0,00013
5,63944±
0,00044
5,6427±
0,00008

51,69±
0,96
12,37±
1,09
17,18±
0,22

5,2116±
0,00045
5,2183±
0,00013
5,2218±
0,00005

5,3146±
0,00046
5,31342±
0,00013
5,3113±
0,00005

7,4077±
0,00057
7,41434±
0,00018
7,4181±
0,00007

3,4±
0,09
13,20±
0,20
33,46±
0,14

a (Å)

%

a (Å)

c (Å)

%

10,77628±
0,00039

87,46±
2,12

3,24936±
0,00029

5,19968±
0,00072

12,54±
0,61
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a

b

e

c

f

d

g

Rys. S6. Parametry sieciowe faz obecnych w wygrzanych nanocząstkach Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ dla próbek z różną ilością Gd3+
otrzymanych metodą spaleniową, wyznaczone za pomocą metody Retvielda.
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a

b

c

Rys. S7. Parametry sieciowe obecnej fazy perowskitu GdAlO3 w wygrzanych nanocząstkach
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ dla próbek z różną ilością Gd3+ otrzymanych metodą spaleniową,
wyznaczone za pomocą metody Retvielda.
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Dotyczy rozdziału:
4.4.1.2. Właściwości luminescencyjne nanocząstek Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną ilością Gd3+
Tabela S7. Względna liczba fotonów emitowanych przez niewygrzane nanocząstki Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+,Yb3+ wyznaczona dla próbek z różną
ilością Gd3+, otrzymanych metodą spaleniową. Nanocząstki pobudzano laserem o długości fali 980 nm (praca ciągła).
Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej.
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+
Gęstość
mocy

0,6 W/cm2

0,8 W/cm2

1,0 W/cm2

1,2 W/cm2

Względna ilość fotonów (j. u.)
Nazwa
próbki
10% Gd3+
30% Gd3+
40% Gd3+
50% Gd3+
60% Gd3+

Izielona Iczerwona Icz/Iz Izielona Iczerwona Icz/Iz Izielona Iczerwona Icz/Iz Izielona Iczerwona Icz/Iz
33408
99021
133004
235756

28
45
106

5124
4247
3581

49084
160808
181283
367629

31
43
103

8042
6238
5314

63131
213713
238287
431835

27
38
81

82237
10891 247973
8851 339842
6688 589053

23
38
88

16615 172515

10

24654 306944

12

34515 366035

11

39467 410375

10

3586
2987
2226

,,-” oznacza brak sygnału od próbki
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a

5,2

b

10 % Gd
5,0

5.5

czerwona luminescencja
zielona luminescencja
dopasowanie liniowe

czerwona luminescencja
dopasowanie liniowe

n = 1,06 ± 0,06

5.0

Log (Iup)

4,8

Log (Iup)

30 % Gd

n = 1,40 ± 0,04
4,6

4,4

n = 1,60 ± 0,06

4.5

4.0

4,2

n = 1,64 ± 0,05

n = 1,60 ± 0,12

3.5

4,0

n = 1,64 ± 0,10
3.0

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

-0.5

-0.4

-0.3

c5,5

d

40 % Gd
zielona luminescencja
czerwona luminescencja
dopasowanie liniowe

Log (Iup)

Log (Iup)

n = 1,58 ± 0,15

n = 1,80 ± 0,10

n = 1,89 ± 0,04
4,5

n = 1,35 ± 0,16
n = 1,80 ± 0,22

3,5
-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

-0,6

-0,5

-0,4

Log (Gęstość mocy) (Wcm-2)

e

0.3

5,0

4,0

3,5

-0,4

0.2

zielona luminescencja
czerwona luminescencja
dopasowanie liniowe

n = 1,38 ± 0,07

-0,5

0.1

n = 1,19 ± 0,05

4,5

-0,6

0.0

50 % Gd

n = 1,43 ± 0,08

4,0

-0.1

6,0

5,5

5,0

-0.2

Log (Gęstość mocy) (Wcm-2)

Log (Gęstość mocy) (Wcm-2)

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

Log (Gęstość mocy) (Wcm-2)

60 % Gd
5,5

czerwona luminescencja
zielona luminescencja
dopasowanie liniowe

n = 1,40 ± 0,07

Log (Iup)

5,0

n = 1,80 ± 0,05

4,5

n = 1,47 ± 0,02

4,0

n = 2,06 ± 0,20

3,5

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

Log (Gęstość mocy) (Wcm-2)

Rys. S8. Logarytmiczna zależność intensywności emisji upkonwersji w funkcji gęstości mocy
lasera

pobudzającego

o

długości

fali

980

nm

dla

niewygrzanych

nanocząstek

Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+, dla próbek z różną ilością Gd3+ a) 10% Gd3+ b) 30% Gd3+
c) 40% Gd3+ d) 50% Gd3+ oraz e) 60% Gd3+.
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Tabela S8. Względna liczba fotonów emitowanych przez wygrzane nanocząstki Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+,Yb3+ z różną koncentracją Gd3+
otrzymanych metodą spaleniową. Pobudzenie laserem o długości fali 980 nm (praca ciągła). Pomiary wykonano
w temperaturze pokojowej.
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ (wygrzane)
Gęstość
mocy

3 W/cm2

5 W/cm2

7 W/cm2

9 W/cm2

11 W/cm2

13 W/cm2

Względna ilość fotonów (j. u.)
Nazwa
próbki
10% Gd
30% Gd
40% Gd
50% Gd
Gęstość
mocy
10% Gd

Izielona

Iczerwona Icz/Iz

Izielona

Iczerwona Icz/Iz

Izielona

Iczerwona Icz/Iz

Izielona

Iczerwona Icz/Iz Izielona Iczerwona Icz/Iz

391
250
1808
8624

9329
16259
24605
37760

603
1383
3735
16474

20684
39305
30273
80611

914
2804
8316
37317

38250
70291
77793
158337

1116
4212
12319
56045

62640
97725
116523
242797

24
65
14
4

17 W/cm2

15 W/cm2
2820

34
28
8
5

42
25
9
4

19 W/cm2

56
23
9
4

1908 66582
5784 129080
17278 159870
78634 306793

35
22
9
4

Izielona

Iczerwona

1695
78417
8114 155661
22123 182011
100234 384300

21 W/cm2

89610

32

2997

103327

34

3618

116338

32
16

4778
17592

131216
270163

27
15

30% Gd 8166 178622
40% Gd 27497 225587
50% Gd 125902 476179

22

12783

208732

16

14991

242953

8
4

33440 259784
149947 552653

8
4

40179 300777
180189 667592

7
4

44931 327330
209297 752828

7
4
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Icz/Iz
46
19
8
4

a

5,0

10 % Gd

b

zielona luminescencja
czerwona luminescencja
dopasowanie liniowe

4,5

30 % Gd
zielona luminescencja
czerwona luminescencja
dopasowanie liniowe

5,0

n = 1,11 ± 0,07

3,5
3,0

4,0
3,5

n = 1,26 ± 0,05

2,5

3,0

2,0

2,5
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

ngreen=1,49 ±0,17

0,0

0,2

5,5

d

40 % Gd
zielona luminescencja
czerwona luminescencja
dopasowanie liniowe

5,0

n =1,30 ± 0,07

6,0

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

50 % Gd
n=1,35 ± 0,03

zielona luminescencja
czerwona luminescencja
dopasowanie liniowe

5,5

4,5

5,0

Log Iup

Log Iup

0,4

Log (Gęstość mocy) (W·cm-2)

Log (Gęstość mocy) (W·cm-2)

c

n=1,20 ± 0,06

4,5

Log Iup

4,0

Log Iup

5,5

4,0

n = 1,89 ± 0.08

4,5

n = 1,47 ± 0,02

n=1,92 ± 0,12

3,5
4,0
3,0
3,5

n = 1,75 ± 0,08

2,5
3,0
2,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Log (Gęstość mocy) (W·cm-2)

1,2

1,4

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Log (Gęstość mocy) (W·cm-2)

Rys. S9. Logarytmiczna zależność intensywności emisji upkonwersji w funkcji gęstości mocy
lasera pobudzającego o długości fali 980 nm dla próbek wygrzanych nanocząstek
Zn(Al1-x Gdx)2O4: Er3+, Yb3+ z różną ilością Gd3+ a) 10% Gd3+ b) 30% Gd3+ c) 40% Gd3+
d) 50% Gd3+.

Dotyczy rozdziałów:
4.5.

Synteza, właściwości, badania toksyczności oraz zastosowanie nanocząstek
Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ otrzymanych metodą spaleniową

4.5.1. Właściwości strukturalne, luminescencyjne i magnetyczne nanocząstek Gd2O3: Er3+,
Yb3+ z różną ilością Zn2+
4.5.1.1. Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+ za pomocą dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego
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Tabela S9. Skład fazowy i parametry sieci krystalicznej poszczególnych faz w niewygrzanych oraz wygrzanych próbkach nanocząstek
Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+, x% Zn2+ otrzymanych metodą spaleniową.
Obecne fazy Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+, x% Zn2+
2+

x% Zn
(niewygrzane)
0
2,5
5
20
25
50
x% Zn2+
(wygrzane)
0
2,5
5
20
25
50

Jednoskośna
a(Å)
14,07254 ±
0,00030
14,07006 ±
0,00025
14,06794 ±
0,00024
14,06979 ±
0,00027
14,06915 ±
0,00031
14,07286 ±
0,00045

b(Å)
3,56318 ±
0,00007
3,56142 ±
0,00006
3,56097 ±
0,00006
3,56096 ±
0,00007
3,56074 ±
0,00007
3,56147 ±
0,00010

c(Å)
8,74296 ±
0,00021
8,74077 ±
0,00017
8,73979 ±
0,00016
8,74054 ±
0,00019
8,73994 ±
0,00021
8,74185 ±
0,00030

a(Å)
14,07063 ±
0,00054
14,07226 ±
0,00082
14,07476 ±
0,00073
14,07621 ±
0,00036
14,07885 ±
0,0002
14,07754 ±
0,00071

β
100,23065 ±
0,00159
100,19921 ±
0,00128
100,20696 ±
0,00112
100,20031 ±
0,00125
100,22092 ±
0,00137
100,23469 ±
0,00202

Kubiczna
%
60,16 ±
0,45
64,22 ±
0,35
53,48 ±
1,74
81,19 ±
0,52
80,56 ±
0,55
66,34 ±
0,67

a(Å)
10,78165 ±
0,00019
10,77948 ±
0,00014
10,77814 ±
0,00015
10,77839 ±
0,00024
10,77704 ±
0,00026
10,77936 ±
0,00032

b(Å)
3,56143 ±
0,00013
3,56165 ±
0,00021

Jednoskośna
c(Å)
β
8,74109 ± 100,22256 ±
0,00039
0,00346
8,74176 ± 100,21375 ±
0,00055
0,00288

%
26,91 ±
0,59
41,99 ±
0,69

Kubiczna
a(Å)
%
10,77750 ± 73,09 ±
0,00011
0,59
10,78053 ± 58,01 ±
0,00037
0,66

3,56124 ±
0,00019
3,56089 ±
0,00009
3,56079 ±
0,00005
3,56083 ±
0,00018

8,74202 ±
0,00049
8,74247 ±
0,00024
8,74279 ±
0,00013
8,74286 ±
0,00049

42,96 ±
0,64
43,47 ±
0,33
65,70 ±
0,36
29,94 ±
0,62

10,77890 ±
0,00039
10,77959 ±
0,00020
10,77883 ±
0,00009
10,77883 ±
0,00029

100,23383 ±
0,00269
100,25504 ±
0,00134
100,27840 ±
0,00087
100,26948 ±
0,00370

%
39,84 ±
0,35
35,78 ±
0,24
46,52 ±
1,63
18,81 ±
0,27
19,44 ±
0,27
24,15 ±
0,40

57,04 ±
0,58
55,49 ±
0,30
32,75 ±
0,20
65,13 ±
0,67

ZnO (heksagonalna)
a(Å)

c(Å)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,25001 ±
0,00021

5,20434 ±
0,00055

9,51 ±
0,22

ZnO (heksagonalna)
a(Å)
c(Å)
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,25127 ±
0,00007
3,25057 ±
0,00005
3,25062 ±
0,00005

5,20284 ±
0,00018
5,20590 ±
0,00013
5,20318 ±
0,00012

1,04 ±
0,07
1,55 ±
0,09
4,93 ±
0,15
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a

14,074

3,5635

b

a
jednoskośna

14,073

3,5630

14,072

3,5625

b [Å]

a [Å]

b
jednoskośna

14,071

3,5620

14,070
3,5615
14,069
3,5610
14,068
3,5605
14,067
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

5

10

15

20

c

8,7435

30

35

40

45

50

40

45

50

100,24

c

8,7430

jednoskośna

d


jednoskośna

100,23

8,7425

(deg.)

8,7420

c [Å]

25

Zawartość Zn2+ (%)

Zawartość Zn2+ (%)

8,7415
8,7410

100,22

100,21

8,7405
100,20

8,7400
8,7395

100,19
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

5

10

15

2+

e

20

25

30

35

Zawartość Zn2+(%)

Zawartość Zn (%)

a

10,782

kubiczna

10,781

a [Å]

10,780

10,779

10,778

10,777

10,776
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Zawartość Zn2+ (%)

Rys. S10. Parametry sieci krystalicznej nanocząstek Gd2O3 domieszkowanych 1% Er3+, 18 %
Yb3+ oraz różną ilością Zn2+ w materiale wyjściowym (a, b, c, d) dla fazy jednoskośnej oraz
(e) dla fazy kubicznej.
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a

b

c

d

e

f

Rys. S11. Dyfraktogramy eksperymentalne zmierzone dla niewygrzewanych nanocząstek
Gd2O3: 1% Er3+, 18 % Yb3+ z różną ilością cynku w materiale wyjściowym: a) 0% b) 2,5% c)
5% d) 20% e) 25% oraz f) 50% i dopasowany do niego, za pomocą metody Rietvelda,
dyfraktogram teoretyczny. Symbole: () dyfraktogram eksperymentalny,() teoretyczny,
() krzywa różnicowa oraz () pozycje refleksów braggowskich od faz składowych.
Wstawki: Powiększone obszary dyfraktogramów.
Dotyczy rozdziału:
4.5.1.4. Właściwości luminescencyjne nanocząstek Gd2O3:Er3+, Yb3+ z różną ilością Zn2+
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Tabela S10. Wydajność kwantowa uzyskana dla kilku różnych mocy lasera o długości fali 980
nm i rozmiarów nanocząstek Gd2O3: Er3+ 1%, 18% Yb3+ z różnymi stężeniami cynku (próbki
niewygrzewane). Średnica plamki lasera 2 mm. Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej.
Zawartość Zn2+ w stosunku do ilości Gd3+ w
materiale wyjściowym

TEM
(nm)

XRD
(nm)

Without Zn2+

-

~91

2,5

~43

~76

5

~ 46

~67

20

~ 33

~80

25

~ 52

~ 77

50

~ 43

~67

QY
(%)

Moc lasera
(mW)

0,0235
0,0216
0,0188
0,0152
0,0082
0,0054
0,0041
0,0035
0,0014
0,0004
0,0590
0,0320
0,0250
0,0120
0,0100
0,0050
0,0040
0,0020
0,0010
0,0890
0,0210
0,0160
0,0080
0,0060
0,0030
0,0030
0,0010
0,0238
0,0132
0,0091
0,0056
0,0040
0,0025
0,0020
0,0006
0,0002
0,0170
0,0102
0,0087
0,0047
0,0040
0,0020
0,0018
0,0006
0,0002
0,0024
0,0019
0,0016
0,0005
0,0004
0,0002

597,7
289,7
207,4
188
68,3
58,3
42
37,6
20,5
14,7
597,7
289,7
207,4
68,3
58,3
42
37,6
20,5
14,7
597,7
289,7
207,4
68,3
58,3
42
37,6
20,5
597,7
289,7
207,4
68,3
58,3
42
37,6
20,5
14,7
597,7
289,7
207,4
68,3
58,3
42
37,6
20,5
14,7
597,7
289,7
207,4
68,3
58,3
42
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Tabela S11. Wydajność kwantowa uzyskana dla kilku mocy lasera o długości fali 980 nm
i rozmiarów nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 18% Yb3+, 5% Zn2+ przy różnej zawartości NaCl.
Średnica plamki lasera 2 mm. Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej.
Gd2O3: 1%Er3+,18%Yb3+, Wielkość krystalitów
5% Zn2+
XRD (nm)
Stężenie NaCl (mM)

a

11

~81

8

~78

6

~75

3

~67

QY (%)

Moc lasera (mW)

0,0024
0,0010
0,0007
0,0007
0,0003
0,0001
0,0029
0,0011
0,0009
0,0008
0,0003
0,0001
0,0032
0,0017
0,0011
0,0011
0,0004
0,0002
0,0044
0,0018
0,0014
0,0013
0,0005
0,0002

597,7
289,7
207,4
68,3
58,3
42
597,7
289,7
207,4
68,3
58,3
42
597,7
289,7
207,4
68,3
58,3
42
597,7
289,7
207,4
68,3
58,3
42

b

Rys. S12. Logarytmiczne zależności intensywności luminescencji nanocząstek (wygrzanych)
z różną koncentracją Zn2+ w funkcji mocy pobudzenia laserem o długości fali 980 nm dla
dwóch obszarów widmowych przy długości fali a) 670 nm oraz b) 550 nm. n jest liczbą
fotonów biorących udział w procesie upkonwersji.
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Tabela S12. Liczba fotonów biorących udział w procesie upkonwersji dla niewygrzanych
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+ , 18% Yb3+z różną koncentracją Zn2+.

Gd2O3:1% Er3+ , 18% Yb3+, x% Zn2+
(próbki niewygrzane)
Emisja czerwona Emisja zielona
(630 - 700 nm)
(510 - 585 nm)
Zawartość Zn2+ w stosunku do ilości Gd3+
w materiale wyjściowym
(%)

n

0

2,30 ± 0,07

Brak luminescencji

2,5

2,21 ± 0,10

1,57 ± 0,14

5

2,00 ± 0,07

1,98 ± 0,10

20

1,88 ± 0,64

1,94 ± 0,11

25

2,16 ± 0,12

(1) 0,56 ± 0,04
(2) 2,47 ± 0,06

50

2,17 ± 0,18

(1) 1,82 ± 0,14
(2) 1,54 ± 0,11

Tabela S13. Liczba fotonów biorących udział w procesie upkonwersji dla wygrzanych
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+ , 18% Yb3+z różną koncentracją Zn2+.
Gd2O3:1% Er3+ , 18% Yb3+, x% Zn2+
(próbki wygrzane (2 h-900 oC))
Emisja czerwona
(630 - 700 nm)
Zawartość Zn2+ w stosunku do ilości Gd3+
w materiale wyjściowym (%)

Emisja zielona
(510 - 585 nm)
n

0

1,68 ± 0,14

1,73 ± 0,10

2,5

1,95 ± 0,08

1,35 ± 0,13

5

1,96 ± 0,09

1,69 ± 0,08

20

1,80 ± 0,10

1,63 ± 0,10

25

1,98 ± 0,14

1,62 ± 0,11

50

2,13 ± 0,07

(1) 1,96 ± 0,14
(2) 0,92 ± 0,04
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a

b

c

d

e

f

g

h

Rys. S13. Krzywe zaniku luminescencji upkonwersji w Er3+ przy pobudzeniu laserem
impulsowym o długości fali 980 nm dla λem. = 550 nm oraz λem. = 660 nm zmierzone dla
różnych zawartości wejściowej Zn2+ (a, b) 0% (c, d) 2,5% (e, f) 5% (g, h), 20%. Czas trwania
impulsu wynosił 10 μs, a częstotliwość repetycji impulsów wynosiła 1 kHz.
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a

b

c

d

Rys. S14. Krzywe zaniku luminescencji upkonwersji w Er3+ przy wzbudzeniu laserem
impulsowym o długości fali 980 nm dla λem. = 550 nm oraz λem. = 660 nm zmierzone dla
zawartości wejściowej Zn2+ (a, b) 25% (c, d) 50%. Czas trwania impulsu wynosił 10 μs, a
częstotliwość repetycji impulsów wynosiła 1 kHz.
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Rys. S15. Mapy fluorescencji nanocząstek Gd2O3: (Er3+, Yb3+) domieszkowanych różną
zawartością Zn2+, zebrane przy długościach fal: 550 nm a) 0% b) 2,5% c) 5% d) 20% e) 25%
f) 50% oraz 660 nm g) 0% h) 2,5% i) 5% j) 20% k) 25% l) 50%.

Dotyczy rozdziału:
4.5.1.5. Właściwości magnetyczne nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+ z różną ilością Zn2+
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a

b

c

d

e

f

g

Rys. S16. Zależność odwrotności podatności magnetycznej od temperatury dla nanocząstek
Gd2O3: (Er3+, Yb3+) domieszkowanych różną zawartością Zn2+ otrzymanych za pomocą
syntezy spaleniowej a) 0% Zn2+ (próbka wygrzana) b) % Zn2+ (próbka niewygrzana) c) 2,5%
d) 5% e) 20% f) 25% g) 50%.
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a

Rys.

b

S17.

a)

Temperaturowa

zależność

magnetyzacji

dla

nanocząstek

Gd2O3

domieszkowanych 1% Er3+, 18% Yb3+ oraz różną zawartością Zn2+ b) Paramagnetyczna
temperatura Curie

w

zależności od
3+

zawartości

cynku

w

nanocząstkach Gd2O3

3+

domieszkowanych 1% Er , 18% Yb .
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Dotyczy rozdziału:
4.5.1.7. Nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+, Zn2+ /PVP jako znaczniki luminescencyjne
w preparatach biologicznych

Rys. S18. Obrazy konfokalne komórek HeLa po) 4 h, b) 10 h i c) 24 h inkubacji z 1 µg ∙ ml-1
roztworem, pokrytych PVP nanocząstek z 50% koncentracją Zn2+, z lipofektaminą 2000.
Nanocząstki pobudzano laserem femtosekundowym o długości fali 980 nm (czerwone
regiony na obrazach, wstawki). Autofluorescencję komórek HeLa pobudzano laserem
argonowym o długości fali 488 nm, praca ciągła (zielone regiony na obrazach). Sygnał
zebrano w zakresie od 508 nm do 585 nm. d) Przekrój poprzeczny xz oraz yz przez stos
obrazów z mikroskopu konfokalnego komórek HeLa z nanocząstkami. Prezentowane obrazy
są złożeniem obrazu od luminescencji nanocząstek oraz obrazu autofluorescencji komórek.
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Rys. S19. Obrazy konfokalne komórek HeLa po) 4 h, b) 10 h i c) 24 h inkubacji z 25 µg ∙ ml-1
roztworem, pokrytych PVP nanocząstek z 50% koncentracją Zn2+, z lipofektaminą 2000.
Nanocząstki pobudzano laserem femtosekundowym o długości fali 980 nm (czerwone
regiony na obrazach, wstawki). Autofluorescencję komórek HeLa pobudzano laserem
argonowym o długości fali 488 nm, praca ciągła (zielone regiony na obrazach). Prezentowane
obrazy są złożeniem obrazu od luminescencji nanocząstek oraz obrazu autofluorescencji
komórek.

Rys. S20. Obrazy konfokalne komórek HeLa po) 4 h, b) 10 h i c) 24 h inkubacji z 40 µg ∙ ml-1
roztworem, pokrytych PVP nanocząstek z 50% koncentracją Zn2+, z lipofektaminą 2000.
Nanocząstki pobudzano laserem femtosekundowym o długości fali 980 nm (czerwone
regiony na obrazach, wstawki). Autofluorescencję komórek HeLa pobudzano laserem
argonowym o długości fali 488 nm, praca ciągła (zielone regiony na obrazach). Prezentowane
obrazy są złożeniem obrazu od luminescencji nanocząstek oraz obrazu autofluorescencji
komórek.
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Dotyczy rozdziałów:
4.6.

Synteza, właściwości, badania toksyczności oraz zastosowanie nanocząstek
Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo otrzymanych metodą strącania
(współstrącania) homogenicznego

4.6.1.

Właściwości strukturalne, morfologia oraz właściwości luminescencyjne
nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz Gd2O3:Er3+,Yb3+, Mo

4.6.1.1. Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz Gd2O3:Er3+,Yb3+, Mo za pomocą
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego

a

b

c

d

Rys. S21. Dyfraktogramy eksperymentalne zmierzone dla wygrzanych nanocząstek Gd2O3:
1% Er3+, 9% Yb3+ syntetyzowanych za pomocą metody strącania homogenicznego przez
a) 1,5 h b) 2 h c) 3 h oraz d) 4 h i dopasowane do nich, za pomocą metody Rietvelda,
dyfraktogramy teoretyczne. Symbole: () dyfraktogram eksperymentalny, () teoretyczny,
() krzywa różnicowa oraz () pozycje refleksów braggowskich od faz składowych.
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Tabela S14. Skład fazowy i parametry sieci krystalicznej poszczególnych faz w wygrzanych
nanocząstkach Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ otrzymanych metodą strącania homogenicznego.

Nazwa próbki Obecne fazy
A

Gd2O3

B

Gd2O3

C

Gd2O3

D

Gd2O3

E

Gd2O3

Parametry sieci Grupa przestrzenna
a, (Å)
10,78039 ±
0,00021
10,75888 ±
0,00038
10,78048 ±
0,00020
10,78330 ±
0,00030
10,78588 ±
0,00028

Zawartość,
%

Ia 3 d

100,0 ± 1,19

Ia 3 d

100,00 ± 1,99

Ia 3 d

100,0 ± 0,73

Ia 3 d

100,0 ± 0,95

Ia 3 d

100,0 ± 1,22
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a

b

c

d

Rys. S22. Dyfraktogramy eksperymentalne zmierzone dla wygrzanych nanocząstek
Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo syntetyzowanych za pomocą metody strącania
homogenicznego przez a) 2 h b) 3 h c) 4 h (próbka I) oraz d) 4 h (próbka J), i dopasowane do
nich, za pomocą metody Rietvelda, dyfraktogramy teoretyczne. Symbole: () dyfraktogram
eksperymentalny, () teoretyczny, (─) krzywa różnicowa oraz () pozycje refleksów
braggowskich od faz składowych.
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Tabela S15. Skład fazowy i parametry sieci krystalicznej poszczególnych faz w wygrzanych nanocząstkach Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo
otrzymanych metodą strącania homogenicznego.

Nazwa
próbki

F

G
H
I
J

Gd2(MoO4)3
(ortorombowa)
Pba2
a (Å)
b(Å)
c (Å)
10,38887± 10,41918± 10,68241±
0,00031
0,00032
0,00024
Gd2O3
(regularna)
Ia- 3 d
%
a (Å)
10,77192±
26,68±
0,00096
0,61
10,77954±
73,16±
0,00088
1,43
10,76961±
81,55±
0,00076
2,15
10,77941±
76,04±
0,00052
0,68

Gd2MoO6
(jednoskośna)
C12/c1
b (Å)
c(Å)
β
%
11,18414± 5,40355± 108,41710± 28,66±
0,00084
0,00039
0,00388
0,22

%
71,34±
0,49

a (Å)
16,50225±
0,00114

a (Å)

b (Å)

Gd2MoO6
(jednoskośna)
C12/c1
c(Å)

β

%

16,55379±
0,00186
16,55016±
0,00439
16,55968±
0,00525
16,55157±
0,00232

11,16864±
0,00106
11,17915±
0,00269
11,17363±
0,00373
11,17000±
0,00132

5,40684±
0,00061
5,40093±
0,00154
5,40558±
0,00194
5,39527±
0,00089

108,49549±
0,00635
108,46523±
0,01815
108,44719±
0,02343
108,51469±
0,00728

73,32±
0,92
26,84±
1,06
18,45±
1,34
23,96±
0,38
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Dotyczy rozdziału:
4.6.1.2. Pomiary nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+ oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo za pomocą
skaningowego mikroskopu elektronowego oraz analiza ilościowa składu za pomocą
spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii

a

b

c

d

e

f

Rys. S23. a) Obraz SEM nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo (próbka G). Mapy rozkładu
pierwiastków chemicznych: b) Gd oraz O c) Gd oraz Er d) Gd oraz Yb e, f) Gd oraz Mo.

a

b

c

d

e

f

Rysunek S24. a) Obraz SEM nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo (próbka H). Mapy rozkładu
pierwiastków chemicznych: b) Gd oraz O c) Gd oraz Er d) Gd oraz Yb e, f) Gd oraz Mo.
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a

b

c

d

e

f

Rys. S25. a) Obraz SEM nanocząstki Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo (próbka I). Mapy rozkładu
pierwiastków chemicznych: b) Gd oraz O c) Gd oraz Er d) Gd oraz Yb e, f) Gd oraz Mo.
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Dotyczy rozdziału:
4.6.1.3. Pomiary nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+ oraz Gd2O3:Er3+, Yb3+, Mo za pomocą
transmisyjnego mikroskopu elektronowego

b

a

c

d

e

f

Rys. S26. Zdjęcia TEM wygrzanych nanocząstek Gd2O3: Er3+,Yb3+: a), b) próbka D (synteza
3 h) oraz nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo: c), d) próbka G (synteza 2 h) i e), f) próbka I
(synteza 4 h). Nanocząstki otrzymano metodą strącania homogenicznego.
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Dotyczy rozdziału:
4.6.1.4. Właściwości luminescencyjne nanocząstek Gd2O3:Er3+,Yb3+
oraz Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo

a

b

c

d

e

f

g

Rys. S27. Logarytmiczna zależność intensywności emisji upkonwersji w funkcji gęstości
mocy lasera pobudzającego o długości fali 980 nm dla wygrzanych nanocząstek
Gd2O3: Er3+,Yb3+ otrzymanych po czasie syntezy a) 2 h b) 3 h c) 4 h oraz dla wygrzanych
nanocząstek Gd2O3: Er3+, Yb3+, Mo otrzymanych po czasie syntezy d) 1 h e) 2 h f) 3 h g) 4 h.
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Tabela S16. Względna ilość fotonów emitowanych przez wygrzane nanocząstki Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ oraz Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2%
Mo dla różnych gęstości mocy pobudzenia. Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej.
Względna ilość fotonów nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+
1,2 W/cm2

Gęstość mocy

2,7 W/cm2

5,0 W/cm2

7,2 W/cm2

9,1 W/cm2

Nazwa
próbki

Izielona

Iczerwona

Iz /Icz

Izielona

Iczerwona

Iz /Icz

Izielona

Iczerwona

Iz /Icz

Izielona

Iczerwona

Iz /Icz

Izielona

Iczerwona

Iz /Icz

C

462

28464

0,016

13353

1062090

0,013

59781

3363090

0,018

156707

6476170

0,024

276677

9217020

0,030

D

2714

166563

0,016

114677

6267390

0,018

501151

19441200

0,026

1067720

31731900

0,034

1517910

43466100

0,035

E

1861

193176 0,010
1,2 W/cm2
Icz/ Iz
62
61
104

51080

3177440

0,016

246298

9366010

0,026

486215

14788700

0,033

818440

19057900

0,043

C
D
E

2

2

2,7 W/cm
Icz/ Iz
80
55
62

2

5,0 W/cm
Icz/ Iz
56
39
38

2

7,2 W/cm
Icz/ Iz
41
30
30

9,1 W/cm
Icz/ Iz
33
29
23

Względna ilość fotonów nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo
F

7218

31634

0,23

300903

996896

0,30

983035

2578550

0,38

2649120

4895110

0,54

3560450

5493350

0,65

G

2043

8617

0,24

74964

348318

0,22

181181

900081

0,20

268570

1360140

0,20

329180

1685330

0,20

H

1071

14297

0,07

32153

322650

0,10

69428

776290

0,09

80048

1085430

0,07

76961

1316700

0,06

I

-

26405

-

-

609589

-

-

1627630

-

-

2744520

-

-

3429110

-

1,2 W/cm2

2,7 W/cm2

5,0 W/cm2

7,2 W/cm2

9,1 W/cm2

Icz/ Iz

Icz/ Iz

Icz/ Iz

Icz/ Iz

Icz/ Iz

F

4

3

3

2

2

G
H

4
13

5
10

5
11

5
14

5
17
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Rys.

S28.

Logarytmiczna

zależność

intensywności

zielonej

emisji

nanocząstek

Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ bez molibdenu oraz z 2% molibdenu zawieszonych w DMSO
w funkcji gęstości mocy lasera pobudzającego. Pomiary wykonano w temperaturze
pokojowej.
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Tabela S17. Względna liczba fotonów zielonej emisji wygrzanych nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ oraz Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2%
Mo otrzymanych metodą strącania homogenicznego. Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej.
Względna ilość fotonów zielonej luminescencji
nanocząstek Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+ oraz Gd2O3: 1% Er3+, 9% Yb3+, 2% Mo
Gęstość mocy
(W/cm2)
D
Nazwa (bez Mo)
próbki
G
(z Mo)

5

8,5

10

12

14

16

18

20

22

1604

4446

7506

10010

12873

18951

24574

31009

35660

10256

23537

25484

38003

39065

54850

51372

55616

61200
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3. Thermoluminescent properties of Mn-doped YAP synthesized by the solution combustion
method. Ya. Zhydachevskii, I. Kamińska, K. Fronc, A. Reszka, W. Paszkowicz, S. Warchol,
M. Berkowskia, D. Elbaum, A. Suchocki, Optical Materials, 2014, 37, 125–131, IF: 1,981,
MNiSW = 35 pkt.
4. Transport of NaYF4:Er3+, Yb3+ up-converting nanoparticles into HeLa cells. B. Sikora,
K. Fronc, I. Kamińska, K. Koper, S. Szewczyk, B. Paterczyk, T. Wojciechowski,
K. Sobczak, R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Stępień, D. Elbaum, Nanotechnology, 2013,
24, 235702 (11pp), IF: 3,821, MNiSW = 35 pkt.
5. Novel ZnO/MgO/Fe2O3 composite optomagnetic nanoparticles. I. Kamińska, B. Sikora,
K. Fronc, P. Dziawa, K. Sobczak, R. Minikayev, W. Paszkowicz, D. Elbaum, Journal of
Physics: Condensed Matter, 2013, 25, 194105 (7pp), Special issue: Quantum dots as probes
in biology, IF: 2,546, MNiSW = 30 pkt.
6. Luminescence of colloidal ZnO nanoparticles synthesized in alcohols and biological
application of ZnO passivated by MgO. B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska, K. Koper,
P. Stępień, D. Elbaum, Journal of Physics: Condensed Matter, 2013, 25, 194104 (8pp),
Special issue: Quantum dots as probes in biology, IF: 2,546, MNiSW = 30 pkt.
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7. The growth kinetics of colloidal ZnO nanoparticles in alcohols. B. Sikora, K. Fronc,
I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak, P. Dłużewski, D. Elbaum, Journal of
Sol-Gel Science and Technology, 2012, 61, 1, 197-205, IF: 1.632, MNiSW = 35 pkt.
9.3. Patenty
9 czerwca 2014 PL401873 (A1): Sposób wytwarzania nanoproszków o właściwościach
luminescencyjno-magnetycznych oraz nanoproszek wytworzony tym sposobem.
Twórcy: I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, D. Elbaum.

9.4. Prezentacje ustne
9.4.1. Wykłady zaproszone
Synthesis and properties of spherical Gd2O3: Er, Yb, Mo nanoparticles obtained by the
precipitation method for biological applications. 15-18 wrzesień 2014 r., E-MRS Fall
Meeting, Politechnika Warszawska, Warszawa.
9.4.2. Wystąpienia konferencyjne i seminaria
1. Upkonwertujące/paramagnetyczne nanocząstki oparte na matrycach tlenkowych do
obrazowania in vitro. 6-11 wrzesień 2015 r., 43 Zjazd Fizyków Polskich, Kielce
(wystąpienie konferencyjne).
2. Nanocząstki do zastosowań w biologii i medycynie. 8 kwietnia
,,Dzień Nanotechnologii” w Instytucie Fizyki PAN (wygłoszone seminarium).

2014

r.

3. Projektowanie biosensorów półprzewodnikowych do zastosowań w biologii i medycynie.
7-8 maja 2014 r., VI Konferencja Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do
Zastosowań w Biologii i Medycynie, Instytut Fizyki PAN, Warszawa (wygłoszone
seminarium).
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4. Synteza i właściwości nanocząstek opartych na tlenku gadolinu do zastosowań w biologii
i medycynie. 14-15 czerwiec 2013 r., Sympozjum doktoranckie w Mądralinie (wygłoszone
seminarium).
5. Optymalizacja spineli i granatów do zastosowań w biologii i medycynie. 10-16 lutego
2013 r., V Zimowe Warsztaty Biofizyczne Zakładu Biofizyki Molekularnej WF UAM, Sienna
Czarna-Góra (wystąpienie konferencyjne).
6. Opracowanie bio-sensora opartego na nanocząstkach spinela ZnAl2O4 domieszkowanego
lantanowcami oraz metalami grup przejściowych. 29 stycznia - 4 luty 2012 r., IV Zimowe
Warsztaty Biofizyczne Zakładu Biofizyki Molekularnej WF UAM, Sienna Czarna-Góra
(wystąpienie konferencyjne).
7. Optymalizacja biosensora opartego na nanocząstkach spinela ZnAl2O4 domieszkowanego
lantanowcami oraz metalami grup przejściowych. 15 maja 2012 r., Seminarium Fizyki
Materii Skondensowanej, Instytut Fizyki PAN, Warszawa (wygłoszone seminarium).
9.5. Nagrody i wyróżnienia
1. Otrzymanie dyplomu za prezentowany plakat pt. ,,Magnetic up-converting Gd2O3:(Er3+,
Yb3+) nanoparticles co-doped with Zn2+ or Mo, applicable for biomedical applications” na
międzynarodowej konferencji ,,17th International Conference on Luminescence and Optical
Spectroscopy of Condensed Matter”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 13-18 lipca
2014 r.

2. Otrzymanie stypendium w ramach konkursu stypendialnego dla doktorantów województwa
mazowieckiego w ramach projektu pn. Rozwój nauki – rozwojem regionu - stypendia i
wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów (Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji PO KL), 20 listopada 2013 r.
3. Otrzymanie dyplomu za prezentowany plakat pt. ,,Upconverting properties of Er3+, Yb3+,
Gd3+ doped YAG synthesized by solution combustion method” na międzynarodowej
konferencji EMRS Fall Meeting, która odbyła się w dniach 16-19 września 2013 r.
w Warszawie, na sympozjum I, pt. ,,Multifunkcjonalne bio-nanomateriały”.
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4. Otrzymanie wyróżnienia w postaci dyplomu i nagrody rzeczowej na VII Ogólnopolskim
Studenckim Seminarium Naukowo-Technologicznym ,,Biomeditech – badania i innowacje”
w Sopocie (9-13 kwietnia 2011 r.), za wygłoszenie seminarium pt. ,,Optymalizacja spineli
upkonwertujących (Er,Yb) otrzymanych za pomocą Microwave – Induced Solution
Combustion Synthesis” I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska – Korczyc,
K. Sobczak,P. Dłużewski, K. Koper, W. Paszkowicz, R. Minikayev, W. Zaleszczyk,
G. Wilczyński, J. Włodarczyk, A. Szczepankiewicz, D. Elbaum.
5. Otrzymanie złotego medalu Innowacje 2011 oraz dyplomu od organizatorów targów
Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon-Innowacje w Gdańsku za zgłoszenie do
konkursu prowadzonych badań pt. ,,Opracowanie technologii otrzymywania spineli
upkonwertujących ZnAl2O4 domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich tj. Er3+, Yb3+
metodą syntezy aerozolowej dla zastosowań biomedycznych” (27-28 października 2011 r.)
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6. Zamieszczenie opisu moich badań w katalogu pt. ,,New technologies – discover Poland”
,,Method for the production of superparamegentic photoluminescent nanopowders for
bioimaging” wydanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (str. 70).
9.6. Doniesienia konferencyjne
1. Gd2O3: Er3+, Yb3+ up-converting/paramagnetic nanoparticles co-doped with Zn2+ or Mo,
applicable for biomedical applications. I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, P. Dziawa,
T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, W. Zaleszczyk, K. Sobczak, M. Szewczyk,
A. Konopka,M. Mouawad, A. Siemiarczuk, M. Kaliszewski, M. Włodarski, J.Młyńczak,
M. Łapiński, K. Ciszak, D. Piątkowski, S. Maćkowski, G.Wilczyński, P. Stępień, D. Elbaum,
12 luty 2015 r., Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN, Warszawa.
2. Up-converting nanoparticles: synthesis and properties, Z. Felcyn, P. Samol, I. Kamińska,
V. M. Jimenez, 24-27 marzec 2015 r., 58th Scientific Conference for Students of Physics and
Natural Sciences, Litwa.
3. Lanthanide doped Upconverting nanoparticles for high contrast in vitro imaging.
I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, P. Dziawa, T. Wojciechowski, R. Minikayev,
W. Paszkowicz, W. Zaleszczyk, K. Sobczak, M. Szewczyk, A. Konopka, M. Mouawad,
A. Siemiarczuk, M. Łapiński, M. Kaliszewski, M. Włodarski, J. Młyńczak, K. Ciszak,
D. Piątkowski, S. Maćkowski, G. Wilczyński, P. Stępień, D. Elbaum, 13-17 maja 2015 r.,
Biomolecules and Nanostructures 5, Jaroszowice k/Krakowa.
4. Gd2O3: Er3+, Yb3+ up-converting paramagnetic nanoparticles co-doped with Zn2+ or Mo
for biomedical applications. I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, P. Dziawa,
T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, W. Zaleszczyk, K. Sobczak, M. Szewczyk,
A. Konopka, M. Mouawad, A. Siemiarczuk, M. Kaliszewski, M. Włodarski, J. Młyńczak,
M. Łapiński, K. Ciszak, D. Piątkowski, S. Maćkowski, G. Wilczyński, P. Stępień, D. Elbaum,
11-15 maja 2015 r. EMRS Spring Meeting 2015, Lille, Francja.
5. Magnetic up-converting Gd2O3:(Er3+, Yb3+) nanoparticles co-doped with Zn2+ or Mo,
applicable for biomedical applications. I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, M. Szewczyk,
T. Wojciechowski, A. Konopka, W. Zaleszczyk, R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Dziawa,
K. Sobczak, M. Mouawad, A. Siemiarczuk, M. Kaliszewski, M. Włodarski, J.Młyńczak,
K. Kopczyński, K. Ciszak, D. Piątkowski, S. Maćkowski, G. Wilczyński, P. Stępień,
D. Elbaum, 13-18 lipca 2014 r. The 17th International Conference on Luminescence,
Wrocław.
6. Uptake and bioaccumulation of multifunctional magnetic and NIR-sensitive
nanoparticles by aquatic plants: electron spin resonance, two-photon and confocal
microscopy studies. C. L. Spori, G. Prigent, M. Schaer, M. Crittin, P. Matus, T. Laroche,
B. Sikora, I. Kamińska, K. Fronc, D. Elbaum, R. Digigow, A. Fink, L. Forró, A.
Sienkiewicz, 20 maja 2014 r. Nano-Tera Annual Plenary Meeting, EPFL, Lausanne.
7. Synteza oraz właściwości sferycznych nanocząstek Gd2O3: Er, Yb, Mo otrzymywanych
metodą precypitacji do zastosowań biologicznych. I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora,
M. Szewczyk, T. Wojciechowski, A. Konopka, W. Zaleszczyk, R. Minikayev, W. Paszkowicz,
P. Dziawa, K. Sobczak, M. Mouawad, A. Siemiarczuk, M. Kaliszewski, M. Włodarski,
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J. Młyńczak, K. Kopczyński, K. Ciszak, D. Piątkowski, S. Maćkowski, G. Wilczyński,
P. Stępień, D. Elbaum, 28 marca 2014 r. Konferencja podsumowująca realizację projektu
NanoFun
POIG.02.02.00-00-025/09,
Krajowe
Laboratorium
Multidyscyplinarne
Nanomateriałów Funkcjonalnych – NanoFun, Warszawa.
8. Upconverting and paramagnetic Gd2O3: Er, Yb, Zn and Gd2O3: Er, Yb, Mo nanoparticles
for biological applications. I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, M. Szewczyk,
T. Wojciechowski, A. Konopka, W. Zaleszczyk, R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Dziawa,
K., Sobczak, M. Mouawad, A. Siemiarczuk, M. Kaliszewski, M. Włodarski, J., Młyńczak,
K. Kopczyński, K. Ciszak, D. Piątkowski, S. Maćkowski, G. Wilczyński, P. Stępień,
D. Elbaum, 12 luty 2014 r. Sesja sprawozdawcza z działalności Instytutu Fizyki PAN w 2013
r., Warszawa.
9. Luminescence of upconverting Gd2O3: (Zn2+, Er3+, Yb3+) nanoparticles. I. Kamińska,
K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, M. Mouawad, A. Siemiarczuk, M. Szewczyk,
K. Sobczak, T. Wojciechowski, W. Zaleszczyk, R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Stępień ,
M. Kaliszewski, M. Włodarski, J.Młyńczak , K. Kopczyński, D. Elbaum, 26-28 czerwiec
2013 r. XV Zjazd polskiego towarzystwa biofizycznego, Nałęczów.
10. Upconverting Gd2O3, Gd3Al5O12, Y3Al5O12 nanoparticles for in vitro fluorescent
imaging. I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, M. Szewczyk,
W. Zaleszczyk, K. Sobczak, T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, M. Chwastyk,
P. Stępień, D. Elbaum, 15-19 maj 2013 r. Biomolecules and Nanostructures, Pułtusk.
11. Optimization of a bio-sensor based on lanthanide-doped ZnAl2O4 nanoparticles
prepared by aerosol. I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska - Korczyc,
K. Sobczak, T. Wojciechowski, A. Reszka, B. J. Kowalski, W. Paszkowicz, K. Koper,
P. Stępień, B. Paterczyk, D. Elbaum, 4-6 lipca 2012 r. III Krajowa Konferencja Nano
i Mikromechaniki IPPT PAN 2012, Warszawa.
12. Optimization of marker based on ZnAl2O4 nanoparticles doped with selected rare earths
and transition metals. I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska- Korczyc,
K. Sobczak, T. Wojciechowski, A. Reszka, B. J. Kowalski, W. Paszkowicz, R. Minikayev,
M. Chwastyk, K. Koper, P. Stępień, B. Paterczyk, G. Wilczyński, J. Włodarczyk, M. Gawlak,
D. Elbaum, 29 lipca-3 sierpnia 2012r. ICPS 2012-31ST International Conference of the
Physics of Semiconductors - Zurich, Switzerland.
13. Up-conversion and down-conversion processes observed in Er3+, Yb3+ and Mn2+ doped
ZnAl2O4 nanoparticles. I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska- Korczyc,
K. Sobczak, T. Wojciechowski, W. Paszkowicz, R. Minikayev, M. Chwastyk, K. Koper,
P. Stępień, B. Paterczyk, G. Wilczyński, J. Włodarczyk, M. Gawlak, D. Elbaum, 17-18
września 2012 r. Nano-Biotechnologia PL, Politechnika Warszawska.
14. Structural, morphological and optical properties of ZnAl2O4 nanoparticles co-doped
with Er3+and Yb3+ prepared by combustion aerosol synthesis. I. Kamińska, K. Fronc,
B. Sikora, A. Baranowska–Korczyc, K. Sobczak, A. Reszka, W. Paszkowicz, K. Koper,
G. Wilczyński, J. Włodarczyk, A. Szczepankiewicz, P. Stępień, B. J. Kowalski, D. Elbaum,
04-08 listopada 2011 r. The 5th International Workshop on Surface Modification for
Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS’2011 Łochów.
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9.7. Dodatkowe osiągnięcia autorki
9.7.1. Doniesienia konferencyjne
1. Multifunctional opto-magnetic up-converting NaYF4&Fe3O4/SiO2 nanoparticles –
synthesis, characterization and biological applications, P. Kowalik, B. Sikora, J. Mikulski,
K. Fronc, I. Kamińska, M. Szewczyk, G. Gruzeł, K. Zajdel, T. Wojciechowski, M. ParlińskaWojtan, A. Sienkiewicz, M. Łapiński, M. Kwaśny, A. Gardias, J. Rybusinski, J. Szczytko,
A. Twardowski, M. Frontczak-Baniewicz, P. Stępień, W. Paszkowicz, D. Elbaum, 9-11
grudnia 2015 r., Fourteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and
Engineering, Belgrade, Serbia.
2. Multifunctional opto-magnetic nanoparticles for theranostic applications, B. Sikora,
P. Kowalik, J. Mikulski, K. Fronc, I. Kaminska, M. Szewczyk, G. Gruzeł, A. Konopka, K.
Zajdel, M. Naurecka, R. Minikayev, T. Wojciechowski, M. Parlińska-Wojtan, A.
Sienkiewicz, M. Łapiński, M. Łapiński, M. Kwaśny, A. Gardias, J. Rybusinski, J. Szczytko,
M. Frontczak-Baniewicz, P. Stępień, G. Wilczyński, W. Paszkowicz, D. Elbaum, 9-11
grudnia 2015 r., Fourteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and
Engineering, Belgrade, Serbia.
3. Luminescent properties of the oxygen-deficient YAG, YAP and YAM. Ya. Zhydachevskii,
I. Kamińska, M. Glowacki, A. Twardak, S. Ubizskii, P. Bilski, M. Berkowski , K. Fronc,
D. Elbaum, A. Suchocki, 19-24 lipca 2015 r. The 5th International Workshop on Advanced
Spectroscopy and Optical Materials (5th IWASOM), Gdańsk.
4. Magnetic properties of Y3Al5O12: Er3+,Yb3+ up-converting nanoparticles for bio-medical
applications. J. Rybusiński, A. Gardias, I. Kamińska, B. Sikora, K. Fronc, M. Szewczyk,
P. Stępień, D. Elbaum, A. Twardowski, J. Szczytko, 20-25 czerwca 2015 r., Jaszowiec
International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisła.
5. β-NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ up-converting nanoparticles: potential diagnosis and
treatment tools for cancer disease. B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska, M. Szewczyk,
A. Konopka, W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, J. Szczytko,
A. Twardowski, K. Sobczak, G. Wilczyński, P. Stępień, D. Elbaum, 15-18 wrzesień 2014 r.
E-MRS Fall Meeting 2014, PolitechnikaWarszawska, Warszawa.
6. Multifunctional up-converting NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ nanoparticles for applications in
biology and medicine. B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska, M. Szewczyk, A. Konopka,
W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, J. Szczytko,
A. Twardowski, K. Sobczak, G. Wilczyński, P. Stępień, D. Elbaum, 13-18 lipca 2014 r. The
17th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed
Matter, Wrocław.
7. Magnetic properties of NaYF4:Er3+,Yb3+,Gd3+, Gd2O3:Er3+,Yb3+ and Y3Al5O12: Er3+,Yb3+
up-converting nanoparticles for bio-medical applications. A. Gardias, J. Rybusiński,
B. Sikora, I. Kamińska, K. Fronc, M. Szewczyk, P. Stępień, D. Elbaum, J. Szczytko, 8-11
lipiec 2014 r. 11th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN14),
Thessaloniki, Grecja.
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8. The behavior of Jurkat cells with superparamagnetic nanoparticles in magnetic field.
E. Szoch, I. Kamińska, K. Fronc, M. Szewczyk, V. Zablotskii, P. Stepien, D. Elbaum,
A. Maziewski, 23-27 czerwiec 2014 r. konferencja Biomagnetism, Poznań.
9. Some features of YAlO3:Mn-based crystalline and ceramic TL detectors.
Ya. Zhydachevskii, I. Kamińska, M. Berkowski, A. Twardak, P. Bilski, S. Ubizskii,
A. Suchocki, 26-30 maj 2014 r. International Conference on Oxide Materials for Electronic
Engineering ОМЕE, Lviv, Ukraina.
10. Wielofunkcyjne nanocząstki NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ up-konwertujące światło
podczerwone do światła widzialnego i ultrafioletowego do zastosowań w obrazowaniu
nowotworów i fotodynamicznej terapii antynowotworowej. B. Sikora, K. Fronc,
I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc, W. Zaleszczyk, K. Koper, S. Szewczyk,
T. Wojciechowski, W. Paszkowicz, K. Sobczak, I. Rytardowska, J. Szczytko, P. Stępień,
D. Elbaum, 26-28 czerwiec 2013 r. XV Zjazd polskiego towarzystwa biofizycznego,
Nałęczów.
11. Up-converted NaYF4: Er, Yb nanoparticles for biomedical applications. B. Sikora,
K. Fronc, I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc, K. Koper, S. Szewczyk, W. Zaleszczyk,
K. Sobczak, B. Paterczyk, T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Stępień,
D. Elbaum, 15-19 maj 2013 r. Biomolecules and Nanostructures, Pułtusk.
12. DNA and protein sensors based on ZnO and ZnO/ZnS nanofibers. A. BaranowskaKorczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, A. Reszka, K. Sobczak, R. Worch,
Ł. Kłopotowski, K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B. J. Kowalski, D. Elbaum, 15-19
maj 2013 r. Biomolecules and Nanostructures, Pułtusk.
13. Sensoric properties of ZnO and ZnO/ZnS core/shell nanofibres. A. BaranowskaKorczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, A. Reszka, K. Sobczak, Ł. Kłopotowski,
K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B. J. Kowalski, D. Elbaum, 4-6 lipca 2012 r.
Konferencja Nano i Mikromechaniki IPPT PAN 2012, Warszawa.
14. Fluorescence resonance energy transfer between ZnO/MgO nanoparticles and organic
dye for biological and medicine application. B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska,
A. Baranowska- Korczyc, K. Koper, K. Sobczak, J. Włodarczyk, T. Wojciechowski,
G. Wilczyński, W. Paszkowicz, P. Stępień, B. Paterczyk, D. Elbaum, 4-6 lipca 2012 r.
Konferencja Nano i Mikromechaniki IPPT PAN 2012, Warszawa.
15. Synthesis and properties of up-converted NaYF4: Er, Yb nanoparticles for biomedical
applications. B. Sikora, K. Fronc, S. Szewczyk, I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc,
K. Koper, K. Sobczak, B. Paterczyk, T. Wojciechowski, R. Minikayev, R. Worch,
W. Paszkowicz, P. Stępień, D. Elbaum, 17-18 września 2012r. Nano-Biotechnologia PL 2012,
Warszawa.
16. Synteza i właściwości nanocząstek NaYF4: Er, Yb, Gd bez pokrycia i z pokryciem SiO2
do zastosowań w biologii i medycynie. B. Sikora, S. Szewczyk, K. Fronc, I. Kamińska,
A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak, R. Minikayev, W. Paszkowicz, A. Reszka,
B. J. Kowalski, D. Elbaum, 9-13 maja 2011 r. VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium
Naukowo-Technologiczne ,,Biomeditech – badania i innowacje”, Sopot.
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17. Właściwości i zastosowanie nanocząstek ZnO i ZnO/MgO core/shell w biologii i
medycynie. B. Sikora, K.Fronc, I. Kamińska, A. Baranowska – Korczyc, K. Sobczak,
P. Dziawa, W. Paszkowicz, D. Elbaum, 9-13 maja 2011 r. VII Ogólnopolskie Studenckie
Seminarium Naukowo-Technologiczne ,,Biomeditech – badania i innowacje” Sopot.
18. Electrospun ZnO Nanofibers – Characterization and Applications. A. BaranowskaKorczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, K. Sobczak, A. Reszka, Ł. Kłopotowski,
K. Dybko, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B. J. Kowalski, D. Elbaum, 19-23 września 2011 r.
EMRS Fall Meeting, Warszawa.
19. ZnO and core/shell ZnO/ZnS nanofibers: characterization and applications.
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