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Wstęp
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i scharakteryzowanie nowych
materiałów opartych na nanocząstkach do zastosowań w biologii i medycynie jako
biosensorów i czynników potencjalnie użytecznych w terapii antynowotworowej. Otrzymane
i przebadane w ramach tej pracy materiały opierają się na nanocząstkach o właściwościach
luminescencyjnych.
Jako pierwsze omówione zostały nanocząstki ZnO. Mają one szereg zalet, takich jak
niska toksyczność, biokompatybilność, brak fotowygaszania, łatwa i stosunkowo niedroga
procedura ich otrzymywania w koloidach, co czyni z nich bardzo dobry materiał
w zastosowaniach biomedycznych. Posiadają one jednak kilka wad: między innymi
w roztworach wodnych ulegają rozrostowi i procesom agregacji. W celu powstrzymania tych
procesów nanocząstki ZnO pokrywano warstwą nieorganicznego MgO. Aby powierzchnia
nanocząstek stała się hydrofilowa (a cząstki tworzyły roztwór koloidalny w wodzie),
pokrywano ją warstwą organiczną karboksymetylo-β-cyklodekstryną (ang. carboxymethyl-βcyclodextrin CMCD). Tak utworzone nanocząstki ZnO/MgO pokryte CMCD zastosowano
jako

donor

w

badaniach

Fluorescencyjnego

Rezonansowego

Transferu

Energii

(ang. Fluorescence Resonance Energy Transfer, FRET). Barwnik organiczny, Czerwień Nilu,
został wprowadzony do wnętrza otworów cyklodesktryny tworząc niekowalencyjnie
połączony kompleks ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu w roztworze wodnym. FRET
zachodzi z nanocząstek ZnO/MgO (donor) do barwnika organicznego Czerwieni Nilowej
(akceptor). Emisja Czerwieni Nilowej pokazuje wyraźne przesunięcie termochromowe
(przesunięcie długości fali maksimum fluorescencji wraz ze zmianą temperatury), co pozwala
na

wykorzystanie

kompleksu

ZnO/MgO/CMCD/Czerwień

Nilu

jako

termometru

w środowisku wodnym wewnątrz żywych organizmów. Tak utworzony kompleks po raz
pierwszy zastosowano jako biosensor zmian środowiska w komórkach nowotworowych
HeLa.
Ze względu na konieczność pobudzania luminescencji nanocząstek ZnO światłem
ultrafioletowym (UV), które powoduje silną fluorescencję białek, zrodziła się potrzeba
zaprojektowania nanocząstek wykazujących właściwości up-konwertujące promieniowanie
(przy pobudzeniu promieniowaniem z zakresu bliskiej podczerwieni (IR) emitujących światło
widzialne lub ultrafioletowe).
W tym celu wytworzono, scharakteryzowano i zastosowano nanocząstki NaYF4
domieszkowane jonami metali ziem rzadkich Er3+, Yb3+, Gd3+. Oprócz właściwości
1

emisyjnych, mogących znaleźć zastosowanie w obrazowaniu biologicznym nowotworów,
wytworzone nanocząstki NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ wykazują także silne właściwości
paramagnetyczne, co czyni je atrakcyjnymi czynnikami kontrastującymi w obrazowaniu
rezonansem

magnetycznym

właściwościom

(ang.

paramagnetycznym

Magnetic
można

Resonance

je

Imaging,

wykorzystać

także

MRI).
do

Dzięki

kierowania

magnetycznego w miejsca zmian nowotworowych. Otrzymano nanocząstki NaYF4
domieszkowane jonami metali ziem rzadkich, które oprócz właściwości emisyjnych
potrzebnych do obrazowania posiadają właściwości fotouczulające, czyli będą zdolne
do wytwarzania reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen species, ROS) pod wpływem
promieniowania podczerwonego. Efekt ten uzyskano dzięki domieszkowaniu nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+ dodatkowo jonami Gd3+, co umożliwiło up-konwersję światła
podczerwonego (IR) do światła UV. Tak utworzone cząstki są potencjalnie dobrym
wielofunkcyjnym materiałem do zastosowań nie tylko w biodetekcji, ale i w terapii
antynowotworowej.

Prezentowana rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów.
Rozdział pierwszy definiuje i opisuje choroby nowotworowe. Jest to rozdział
ukazujący problemy diagnostyki i terapii chorób nowotworowych, które są celem badań
przeprowadzonych i opisanych w tej pracy.
Rozdział

drugi

opisuje

otrzymywanie

nanocząstek

ZnO

metodą

sol-żel

w roztworach koloidalnych. Rozdział rozpoczyna się od wstępu dotyczącego ogólnych
właściwości nanocząstek ZnO. Następnie opisano badanie kinetyki powstawania nanocząstek
ZnO w zależności od zastosowanych warunków reakcji. Celem tych badań było
kontrolowanie rozmiarów, a tym samym właściwości optycznych otrzymywanych
nanocząstek.

Pochodzenie

obserwowanej

zielonej

luminescencji

nanocząstek

ZnO

jest kontrowersyjne i do tej pory nie do końca wyjaśnione. Dlatego też w tym rozdziale
spróbowano wyjaśnić świecenie ZnO z udziałem defektów, poprzez badanie wpływu różnych
warunków syntezy na luminescencję oraz poprzez porównanie luminescencji, absorpcji
i widm pobudzeniowych nanocząstek ZnO. Potwierdzono hipotezę, że zielona luminescencja
(535 nm) może powstawać w wyniku przejść fotogenerowanych elektronów z pasma
przewodnictwa do głębokich stanów pułapkowych tworzonych przez luki tlenowe.
Taki mechanizm powstawania zielonej luminescencji sugerowano już wcześniej [1]. Badania
kinetyki syntezy nanocząstek ZnO i wpływu warunków syntezy na właściwości optyczne
nanocząstek

ZnO

zostały

opublikowane

w

pracach

autorstwa

Sikory
2

i współpracowników [2,3]. W rozdziale tym opisano także problemy z agregacją
otrzymywanych

nanocząstek

w

roztworach

wodnych

i

alkoholowych

w

czasie

ich przechowywania.
W rozdziale trzecim zamieszczono opis zapobiegania agregacji nanocząstek ZnO
poprzez ich pokrycie warstwą tlenku magnezu. Otrzymane nanocząstki ZnO/MgO
rdzeń/powłoka zostały scharakteryzowane przy pomocy szeregu różnych technik. Dzięki
pomiarom dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (ang. X-ray Diffraction, XRD)
i transmisyjnym mikroskopem elektronowym (ang. Transmission electron microscopy, TEM)
potwierdzono heksagonalną strukturę nanocząstek oraz wyznaczono grubości powłoki MgO.
Za pomocą spektroskopii promieniowania rentgenowskiego z dyspersją energii (ang. Energy
dispersive X-ray spectroscopy, EDX) wyznaczono skład pierwiastkowy w nanocząstek
ZnO/MgO. Pomiary absorpcji i luminescencji potwierdziły brak agregacji nanocząstek
w roztworach wodnych nawet po 42 dniach przechowywania. Jednak w fosforanowych
roztworach buforowych (PBS) o pH 7,4 nanocząstki te ulegały rozkładowi. Był on tym
szybszy im większe było stężenie jonów fosforanowych. Pomiary stabilności nanocząstek
ZnO/MgO w buforach PBS o pH 7,4 i o różnym stężeniu roztworów buforowych pokazały,
że nanocząstki ZnO/MgO mogą być użyte w buforach o stężeniu fosforanów 2 mM i 5 mM
(stężenie fizjologiczne), gdzie rozkładają się wolno do momentu uzyskania równowagi
między nanocząstkami a solami fosforanowymi cynku i magnezu. Natomiast, jeżeli chcemy
używać nanocząstki ZnO/MgO w wyższych stężeniach jonów fosforanowych muszą one być
dodatkowo stabilizowane albo jeszcze jedną, nierozpuszczalną w buforach warstwą
nieorganiczną, albo stabilnymi związkami organicznymi.
Tak utworzone i scharakteryzowane nanocząstki ZnO/MgO zostały zastosowane
do utworzenia biosensorów, opartych na Rezonansowym Transferze Energii z nanocząstek
ZnO/MgO do Czerwieni Nilowej (barwnik organiczny) obecnej na powierzchni nanocząstek.
W rozdziale czwartym opisano pierwszą strategię projektowania biosensorów
opartą na Rezonansowym Transferze Energii, FRET. Funkcję donora pełnią w tym przypadku
nanocząstki ZnO/MgO rdzeń/powłoka, a funkcję akceptora barwnik organiczny ulokowany
wewnątrz karboksymetylo-β-cyklodekstryny (CMCD). Na wstępie opisano teoretyczne
podstawy FRET. Opis procedury pokrywania nanocząstek ZnO/MgO warstwą CMCD
poprzedza prezentację przeprowadzonych badań i ich wyników. Zbadano FRET między
ZnO/MgO a Czerwienią Nilową w zależności od stężenia Czerwieni Nilu. Wyznaczono
wydajność FRET i z dopasowania punktów pomiarowych do krzywej teoretycznej obliczono
odległość donora od akceptora r, która wyniosła 3,4 nm. Wartość r różni się od wartości
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wyznaczonej wcześniej przez Rakshit i współpracowników, która wynosiła 4,3 nm [4].
Różnica ta może być spowodowana inną konstrukcją nanocząstek użytych w wymienionych
badaniach (rozmiar, grubość otoczki MgO, grubość warstwy CMCD). Następnie zbadano
wpływ temperatury na FRET między nanocząstkami ZnO/MgO a Czerwienią Nilu.
W zakresie zastosowanych temperatur, zmiany długości fali fluorescencji Czerwieni Nilowej
w kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu były liniowe, a przesunięcie termochromowe
wynosiło 5,7 ± 1,5 cm-1/K. Wartości przesunięcia termochromowego Czerwieni Nilowej
w niepolarnych rozpuszczalnikach wynoszą od 0,9 do 4 cm-1/K [5]. Otrzymana w pracy
wartość w roztworze wodnym w układzie FRET jest większa, niż dla rozpuszczalników
polarnych i większa, niż wartość w roztworze wodnym otrzymana przez innych badaczy,
która wynosiła 3 cm-1/K [4]. Obserwowany termochromizm Czerwieni Nilowej w kompleksie
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu może być stosowany do pomiaru zmian temperatury
w roztworach wodnych.
W kolejnej części rozdziału opisano metody wprowadzania kompleksów FRET
do wnętrza komórek nowotworowych HeLa. Przedstawiono widma fluorescencyjne
Czerwieni

Nilowej

w

ZnO/MgO/CMCD/Czerwień

zależności
Nilu

od

wewnątrz/na

miejsca
zewnątrz

położenia
komórek

kompleksu

HeLa.

Badania

przeprowadzono dla dwóch różnych stężeń (3,2 µM i 16 µM) Czerwieni Nilu (akceptor)
w kompleksie FRET i dla dwóch różnych długości fali pobudzenia: 355 nm oraz 705 nm.
Przy pobudzeniu długością fali 355 nm autofluorescencja komórek jest dużo wyższa
niż w przypadku

pobudzenia

705

nm

(pobudzenie

wielofotonowe).

Luminescencja

pochodząca od samego donora, czyli nanocząstek ZnO/MgO/CMCD jest widoczna tylko
w przypadku pobudzenia wielofotonowego, gdyż w przypadku pobudzenia UV pokrywa
się z autofluorescencją komórek. Obserwacje nanocząstek ZnO w komórkach były opisywane
już wcześniej [6], jednak w żadnym przypadku nie zostały potwierdzone widmami
luminescencji. Tu zostało to pokazane po raz pierwszy i opublikowane przez Sikorę
i współpracowników [3]. Zarówno przy pobudzeniu UV jak i 705 nm zaobserwowano
przesunięcie fluorescencji Czerwieni Nilowej w kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
Nilu jak i samej Czerwieni Nilowej w stronę wyższych długości fali wraz ze zmianą
lokalizacji z zewnątrz do wnętrza komórek nowotworowych HeLa. Jest to spowodowane
występowaniem innych warunków środowiska wewnątrz i na zewnątrz komórek
nowotworowych HeLa (np. inne pH). Otrzymano zatem biosensor, który w przyszłości
umożliwi badanie zmian środowiska wewnątrz komórek spowodowanych zmianami
chorobotwórczymi.
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Z badań czasów zaniku luminescencji nanocząstek ZnO/MgO/CMCD w wodzie
i w komórkach

HeLa

oraz

czasów

zaniku

luminescencji

kompleksów

ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu w wodzie wyznaczono wydajność FRET. Wyznaczona
z pomiarów czasów zaniku luminescencji wartość r = 3,4 nm (odległości donora od akceptora
w układzie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilowa) jest dokładnie taka sama jak wartość
wyznaczona z widm luminescencji.
W rozdziale piątym została opisana druga strategia projektowania biosensorów
oparta na nanocząstkach o właściwościach up-konwertujących promieniowanie. Koncepcja
opiera się na zastosowaniu nanocząstek NaYF4 domieszkowanych jonami metali ziem
rzadkich (Er3+, Yb3+ i Gd3+), o właściwościach up-konwertujących światło podczerwone
(980 nm) do światła widzialnego VIS umożliwiającego obrazowanie nowotworów
(obrazowanie fotodynamiczne) oraz światła ultrafioletowego UV, umożliwiającego
uśmiercanie komórek nowotworowych (terapia fotodynamiczna). Nanocząstki te zostały
pokryte związkiem organicznym - poliwinylopirolidonem (ang. Polyvinylpyrrolidone, PVP)
w celu zmiany właściwości powierzchniowych nanocząstek na hydrofilowe. Następnie
nanocząstki pokryto warstwą SiO2, aby można było przyłączać do nich przeciwciała
specyficzne do danego miejsca w komórce nowotworowej, w celu jej uśmiercenia (terapia
celowana). Dodatkowo wprowadzenie jonów gadolinu o dużym momencie magnetycznym
pozwala na wykorzystanie nanocząstek do celowania magnetycznego. Dzięki jonom gadolinu
nanocząstki mogą być użyteczne jako czynniki kontrastujące w obrazowaniu rezonansem
magnetycznym.
Na początku rozdziału piątego opisano proces up-konwersji promieniowania
oraz wydajność up-konwersji w materiałach objętościowych i w nanocząstkach. Następnie
opisano biofunkcjonalizację jako jeden z głównych aspektów zastosowania nanomateriałów
w biologii

i

medycynie.

Jako

przykłady

zastosowań

przedstawiono:

obrazowanie

(obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego MRI, obrazowanie optyczne oraz połączenie
obrazowania MRI z obrazowaniem optycznym); terapię (hipertermia, terapia fotodynamiczna
i kierowanie magnetyczne) oraz przykłady wielofunkcyjnego wykorzystania otrzymanych
materiałów.
Następnie

opisano

syntezę,

właściwości

i

zastosowanie

nanocząstek

NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP w zależności od koncentracji domieszki Yb3+. Otrzymane nanocząstki
scharakteryzowano za pomocą pomiarów XRD i TEM. Badania potwierdziły regularną
strukturę nanocząstek oraz pozwoliły na wyznaczenie ich rozmiarów w zależności od ilości
jonów Yb3+ w sieci krystalicznej. Rozmiary nanocząstek wynosiły około 30 nm. Metodą EDX
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wyznaczono skład pierwiastkowy nanocząstek. Wytworzone materiały zobrazowano
za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (ang. scanning electron microscope, SEM)
oraz zmierzono luminescencję nanocząstek pobudzanych laserem o pracy ciągłej o długości
fali 960 nm.
Nanocząstki wprowadzono do wnętrza komórek nowotworowych HeLa i po raz
pierwszy zbadano wpływ czasu inkubacji i stężenia nanocząstek up-konwertujących
na ich koncentrację i dystrybucję wewnątrz komórek. W celu poprawy wydajności wychwytu
nanocząstek przez komórki został zastosowany czynnik transfekcyjny Lipofektamina 2000,
która jest powszechnie stosowana w biologii molekularnej i komórkowej, między innymi
do wprowadzenia siRNA lub DNA do komórek przez lipofekcję. W pracy systematycznie
zbadano, po raz pierwszy, rozkład nanocząstek wewnątrz komórek HeLa w funkcji czasu
inkubacji oraz w funkcji stężenia nanocząstek w obecności i pod nieobecność transportera.
Wyniki opublikowano w publikacji autorstwa Sikory i współpracowników [7]. Obserwacje
obrazów pojedynczych komórek uzyskanych po różnych czasach inkubacji i w obecności
lub przy braku obecności liposomów wykazują, że nanocząstki zmieniają miejsce swojego
położenia wewnątrz komórek w zależności od czasu inkubacji. Bez liposomów, dla krótkich
czasów inkubacji, nanocząstki nie są wchłaniane do komórek. Jednakże, przy krótkich
czasach inkubacji i w obecności liposomów, nanocząstki są endocytozowane. Zatem można
wnioskować, że inkubacja z liposomami powoduje zwiększenie efektywności wprowadzania
nanocząstek do wnętrza komórek. Otrzymane wyniki przedstawiają możliwość zastosowania
nanocząstek NaYF4 do statycznego i dynamicznego obrazowania biologicznego. Analogiczne
badania przeprowadzono w funkcji stężenia nanocząstek w obecności i pod nieobecność
transportera. Stwierdzono tendencję do gromadzenia się nanocząstek w pobliżu jądra już przy
małych stężeniach w wyniku transportu wewnątrzkomórkowego substancji odżywczych
z błony komórkowej w pobliże jądra komórkowego. W obserwowanym transporcie
prawdopodobnie pośredniczą endosomy. Wybór optymalnego stężenia nanocząstek i czasu
inkubacji jest ważny w badaniach dynamicznego obrazowania i ma decydujący wpływ
na żywotność komórek oraz pozwala na opracowanie metody syntezy i rozwoju
multimodalnych materiałów obrazujących. Wytworzone, up-konwertujące nanocząstki NaYF4
pokryto warstwą dwutlenku krzemu, w celu ich pasywacji. Z pomiarów TEM wyznaczono
grubość warstwy pasywującej (9 nm), a następnie zbadano właściwości luminescencyjne tych
cząstek.
Przeprowadzono

również

syntezę

nanocząstek

NaYF4:

Er3+,

Yb3+/PVP

domieszkowanych dodatkowo różnymi ilościami jonów gadolinu (Gd3+). Nanocząstki
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scharakteryzowano za pomocą pomiarów XRD oraz TEM. Badania pokazały, że nanocząstki
mają strukturę regularną oraz pozwoliły na określenie ich rozmiarów, które wyniosły około
30 nm. Zbadano także skład pierwiastkowy kryształów poprzez pomiary EDX
oraz zobrazowano nanocząstki przy pomocy SEM. Zbadano zmianę luminescencji
nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP w zależności od czasu oświetlania silną wiązką
lasera pobudzającego (960 nm). Wygrzewanie nanocząstek wiązką laserową spowodowało
bardzo silny wzrost luminescencji. W oparciu o pomiary spektralne i strukturalne, można
wysnuć hipotezę, że olbrzymie wzmocnienie emisji jest rezultatem kilku zjawisk.
Po pierwsze, z powodu selektywnego ogrzewania proszku nastąpiła rekrystalizacja materiału
i formowanie się większych krystalitów. Po drugie, rekrystalizacji towarzyszyła przemiana
fazowa z fazy α (struktura regularna) do fazy β (struktura heksagonalna). Oba te zjawiska
były przyczyną wzrostu luminescencji nanocząstek poddanych wyżarzaniu laserowemu
o kilka rzędów wielkości. Zaobserwowano up-konwersję do światła UV w nanocząstkach
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP przy pobudzeniu laserem ciągłym 980 nm. Up-konwersję
światła IR do światła UV w nanocząstkach NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ można wykorzystać
w terapii fotodynamicznej do produkcji reaktywnych form tlenu (ROS). Zaletą tego rodzaju
nanocząstek jest to, że pobudzane są światłem IR, które wnika głęboko w tkanki, dlatego
też można je zastosować do leczenia nowotworów wewnątrz organizmu bez konieczności
operacyjnego docierania do guza nowotworowego. Nanocząstki dzięki temu, że emitują
światło UV, produkują w środowisku wodnym ROS, a więc nie trzeba do nich dołączać
fotouczulaczy, które jako barwniki organiczne ulegają szybkiej degradacji (reakcje
niespecyficzne, fotowygaszanie). Nanocząstki domieszkowane jonami Gd3+ posiadają także
właściwości paramagnetyczne, co zostało potwierdzone w pomiarach na magnetometrze typu
SQUID. Ta ich właściwość daje dodatkową możliwość wykorzystania nanocząstek NaYF4:
Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP w obrazowaniu MRI oraz w kierowaniu magnetycznym.
Dysertację kończy Podsumowanie.
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Rozdział 1.
Definicja i opis chorób
nowotworowych
Nowotwór jest chorobą wywołaną przez patologiczne zmiany normalnych komórek,
w taki sposób, że rosną one w sposób niekontrolowany. Niekontrolowany wzrost powoduje
zgrubienie o nazwie guza. Jeżeli guz nie jest leczony, może:
powodować przerzuty do pobliskich normalnych tkanek;
spowodować nacisk na inne struktury ciała;
rozprzestrzenić się na inne części ciała przez układ limfatyczny lub krwioobieg.
Istnieje ponad 200 różnych typów nowotworów, ponieważ istnieje ponad 200 różnych
typów komórek [8].
Nowotwór często jest chorobą śmiertelną. Około połowa osób leczonych
na nowotwór umiera. Przeżywalność jest niższa w krajach rozwijających się [9]. Wskaźniki
przeżycia różnią się dramatycznie w zależności od typu nowotworu: od przeżywalności
całkowitej do znikomej.
Osoby

z

podejrzeniem

choroby

nowotworowej

są

badane

za

pomocą

skomplikowanych testów medycznych.
Istnieje wiele możliwości leczenia nowotworów. Podstawowymi terapiami
są: chirurgia, chemioterapia, radioterapia i opieka paliatywna. Które z zabiegów
są wykorzystywane zależy od rodzaju, lokalizacji i stopnia zaawansowania choroby
nowotworowej, jak również stanu zdrowia i życzenia pacjenta.
Według najnowszych statystyk WHO, nowotwory powodują około 7,9 mln zgonów
na świecie każdego roku. Problem chorób nowotworowych jest szczególnie widoczny
w krajach rozwijających. Około 70% tych zgonów, co oznacza 5,5 mln, przypada na te kraje.
Głównymi przyczynami wzrostu zapadalności na choroby nowotworowe w tych krajach
są: starzenie się społeczeństwa, szybka nieplanowana urbanizacja i globalizacja niezdrowego
stylu życia. Jeśli nie zostaną podjęte działania, zgony z powodu nowotworu w krajach
rozwijających się wzrosną do 6,7 mln w 2015 r. i 8,9 mln w roku 2030 w przeciwieństwie
do liczby zgonów wywołanych chorobą nowotworową w krajach bogatych, która będzie
utrzymywać się na dość stabilnym poziomie w ciągu najbliższych dwudziestu lat.
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Większość krajów rozwijających się nie ma środków finansowych, urządzeń,
technologii, infrastruktury, personelu lub szkolenia do radzenia sobie z przewlekłą opieką
nad ludźmi z chorobą nowotworową. Około 30 takich krajów, w tym 15 w Afryce, nie mają
nawet jednego urządzenia do przeprowadzenia radioterapii. W niektórych krajach Afryki,
tylko 20% pacjentów przeżywa nowotwory, takie jak rak szyjki macicy, które są prawie
całkowicie uleczalne w innych częściach świata [10].
Wczesna diagnoza pozostaje ważnym problemem strategii leczenia nowotworów.
Istnieje zatem ogromna potrzeba testów wykrywania nowotworów, które są szybkie, tanie
i nie wymagają wysublimowanych sprzętów laboratoryjnych.
Właśnie ten cel chciano osiągnąć w przedstawionych poniżej badaniach. Dlatego
zsyntetyzowano nanocząstki oparte na mało toksycznym, tanim i stosunkowo łatwym
w przygotowaniu tlenku cynku (diagnostyka) oraz nanocząstki NaYF4 domieszkowane
jonami metali ziem rzadkich o właściwościach up-konwertujących promieniowanie
(diagnostyka i terapia).
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Rozdział 2.
Nanocząstki ZnO
2.1. Właściwości nanocząstek ZnO
Nanokryształy półprzewodnikowe oparte na tlenkach metali znalazły w ostatnich
latach wiele zastosowań w elektronice, optyce, energetyce, biologii i medycynie. Wśród nich
czołowe miejsce zajmuje tlenek cynku ZnO ze względu na jego szeroką przerwę energetyczną
wynoszącą od 3,1 do 3,4 eV w 300 K (zależnie od struktury i rozmiarów nanokryształów)
i dużą energię wiązania ekscytonu (60 meV). Z właściwościami tymi związana jest wydajna
luminescencja nanocząstek ZnO w temperaturze pokojowej [1]. Rodzina półprzewodników
II-VI, a w szczególności ZnO może być atrakcyjną alternatywą dla barwników organicznych
przy konwersji energii słonecznej (w obszarze ultrafioletowym UV lub niebieskim widma
słonecznego) na elektryczną. ZnO jest wykorzystywane w czujnikach chemicznych czułych
na takie substancje jak etanol, acetylen, czy tlenek węgla. Materiał ten jest biokompatybilny,
dlatego też bardzo dobrze nadaje się do zastosowań biomedycznych [2]. ZnO jest przyjaznym
dla środowiska i stosunkowo stabilnym materiałem. Tlenek cynku może przyjmować różne
formy (duże kryształy, filmy, proszki i koloidalne zawiesiny) i wszystkie te formy znajdują
wiele zastosowań praktycznych [3].

2.1.1. Struktura krystaliczna ZnO
Tlenek cynku krystalizuje w trzech formach: heksagonalnej-wurcytu, regularnejblendy cynkowej oraz rzadko obserwowanej regularnej-soli kamiennej. Struktura wurcytowa
(rys. 1) jest najbardziej stabilna i najpowszechniejsza. Struktura blendy cynkowej (rys. 1)
może być stabilizowana przez wzrost ZnO na podłożach o regularnej strukturze krystalicznej.
W obu przypadkach, cynk i tlen są skoordynowane tetraedrycznie. Struktura soli kamiennej
NaCl jest obserwowana tylko przy krystalizacji w warunkach wysokiego ciśnienia (~10 GPa).
Sieci krystaliczne ZnO o strukturze heksagonalnej i blendy cynkowej nie mają inwersji
symetrii (operacja symetrii polegająca na przekształceniu sieci krystalicznej w samą siebie
poprzez odbicie w jednym punkcie - środku symetrii). Te i inne właściwości symetrii sieci
krystalicznej powodują powstawanie piezoelektryczności (zjawisko generowania potencjału
elektrycznego przez poddawane kryształu mechanicznemu ściskaniu lub rozciąganiu). Stałe
sieci krystalicznej heksagonalnego ZnO wynoszą a = 3,25 Ǻ i c = 5,2 Ǻ; a ich stosunek
10

c/a ~ 1,60

jest

bliski

warto
wartości

idealnej

komórki

heksagonalnej

c/a

=

1,633.

Tak jak w większości materiałów II-VI, wiązanie w ZnO jest w dużym
żym stopniu jonowe,
co jest przyczyną jego właściwości
właś
piezoelektrycznych. Ze względu na jonowość,
płaszczyzny krystalograficzne cynku i tlenu posiadają ładunek elektryczny (odpowiednio
(
dodatni i ujemny).

Rysunek 1. Struktura heksagonalnego wurcytu (lewa strona) i blendy cynkowej (prawa strona) tlenku cynku [4].

Wyróżnia się cztery główne czynniki,
czynniki które określają parametry sieci krystalicznej
półprzewodników:
• koncentracja swobodnych elektronów;
• koncentracja domieszek i defektów o promieniach jonowych różnych
róż
od promieni
jonowych atomów tworzących
tworzą
matrycę podstawową;
• naprężenia zewnętrzne
ętrzne (na przykład wywołane przez podłoże);
• temperatura.
Periodyczność
ść sieci krystalicznej jest zaburzana przez wiele niedoskonałości
i defektów. Te niedoskonałości i defekty mają znaczny wpływ na właściwoś
ściwości mechaniczne,
termiczne, elektryczne i optyczne półprzewodników. Determinują plastyczność,
plastyczno
twardość
oraz przewodnictwo elektryczne i cieplne.
cieplne Tabela 1 przedstawia porównanie zmierzonych
i obliczonych parametrów sieci krystalicznej ZnO [3, 5].

Tabela 1. Stałe sieci krystalicznej ZnO [3, 5].

a [Ǻ]

c [Ǻ]

c/a

XRD

3,2496

5,2042

1,6018

XRD

3,2501

5,2071

1,6021

obliczone

3.286

5,241

1,595
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2.1.2. Właściwości optyczne ZnO
Widmo fotoluminescencji ZnO przy pobudzeniu światłem o długości fali 325 nm
w temperaturze pokojowej zwykle składa się z pasma emisji w bliskim ultrafiolecie (UV)
przy długości fali około 375 nm i zielonego pasma emisji przy długości fali 530 nm. Pasmo
w bliskim UV jest związane z emisja ekscytonową. Zainteresowania naukowe zielonym
pasmem emisji ZnO sięgają początku XIX wieku. Niestety mechanizm stojący
za powstawaniem tego pasma jest nadal niejasny, chociaż jego badania trwają od wielu lat.
Obecnie większość badaczy wiąże je z obecnością luk tlenowych [6].
Nanocząstki ZnO są idealnym kandydatem do zastosowania przy barwieniu komórek
lub tkanek ze względu na swoją małą toksyczność, tanie metody ich otrzymywania i wysoką
wydajność luminescencji.

2.2. Kinetyka syntezy nanocząstek ZnO
Nanostruktury ZnO są tworzone wieloma różnymi metodami, takimi jak: metoda
hydrotermalna, osadzania termicznego, syntezy w plazmie, rozpylania katodowego
czy syntezy w roztworach. Metoda syntezy nanocząstek ZnO w koloidach (sol-żel) daje
możliwość kontroli procesu zarodkowania i wzrostu w temperaturze pokojowej oraz pozwala
na optymalizację niebiesko-zielonej (510-540 nm) luminescencji będącej wynikiem
powstawania defektów powierzchniowych.
Aby otrzymać nanocząstki ZnO o odpowiednich właściwościach optycznych,
chemicznych i elektrycznych ważne jest zrozumienie mechanizmu ich powstawania.
Tworzenie nanocząstek ZnO można podzielić na kilka etapów:
etap 1: zarodkowanie i faza wczesnego wzrostu;
etap 2: dyfuzja jonów;
etap 3: wzrost

odbywający

się

albo

za

pośrednictwem

kontrolowanej

termodynamicznie dyfuzji monomeru albo/i za pośrednictwem limitowanej kinetycznie
agregacji klasterów ZnO; jest to etap krytyczny dla rozmiarów końcowych krystalitów,
morfologii, jak i właściwości optycznych nanokryształów. Początkowa, kontrolowana
kinetycznie szybkość wzrostu jest zastępowana przez wolniejszy, limitowany dyfuzyjnie,
wzrost kryształów.
Metoda syntezy nanocząstek ZnO w koloidach była wcześniej badana w różnych
warunkach

doświadczalnych

[7,8,9,10,11].

Dominującym

mechanizmem

wzrostu

nanokryształów w roztworze jest dojrzewanie Oswalda, a zatem kinetyka limitowana
12

dyfuzyjnie. Istnieją jednak odstępstwa od powyższego modelu [12]. Kiedy użyto wody
jako substratu, proces kontrolowany był jednocześnie przez szybkość dyfuzji jonów Zn2+
i przez szybkość reakcji na powierzchni. Tak więc, zgodnie z sugestią autorów, w celu
wyjaśnienia mechanizmu wzrostu nanokryształów ZnO, oba procesy powinny być rozważane.
W roztworach wodnych wzrost nanocząstek ZnO następuje stosunkowo szybko.
W alkoholach kinetyka procesu wzrostu nanokryształów jest znacznie wolniejsza, zatem
lepiej możemy kontrolować proces otrzymywania nanocząstek o zadanych rozmiarach
i właściwościach

fizycznych

(takich

jak

luminescencja,

właściwości

magnetyczne

lub elektryczne).
W naszych badaniach porównywana była kinetyka syntezy nanokryształów ZnO
w różnych alkoholach, w różnych temperaturach i przy użyciu dwóch różnych substratów:
wody i NaOH [13]. Przedmiotem badań było poznanie mechanizmu wzrostu nanocząstek
ZnO, by kontrolować ich własności fizyczne. Celem pracy było wytworzenie praktycznie
użytecznych nanokryształów z dobrze zdefiniowanymi rozmiarami, a tym samym o dobrze
zdefiniowanych właściwościach luminescencyjnych.
Synteza nanocząstek ZnO przebiega według schematu 1. Szczegóły syntezy zostały
opisane w rozdziale 6. Materiały i Metody w podrozdziale 6.1.1. Synteza nanocząstek ZnO,
str. 168. Syntezę monitorowano za pomocą spektrofotometru absorpcyjnego UV-VIS
oraz spektrofotometru fluorescencyjnego UV-VIS. Następnie z widma absorbancji, stosując
przybliżenie masy efektywnej, wyznaczono średni rozmiar otrzymanych nanocząstek ZnO
w zależności od warunków reakcji. Otrzymane wyniki zweryfikowano za pomocą techniki
Transmisyjnego Mikroskopu Elektronowego (TEM) (publikacja Sikora i współautorzy [13]).

Zn(OAc)2*2H2O
w alkoholu

dodanie H2O lub NaOH
w alkoholu
ZnO

(CH3COO)2Zn → 2CH3COO- + Zn2+
H2O ↔ H+ + OH- lub NaOH → Na+ + OHZn2+ + 2OH- ↔ Zn(OH)2 ↔ ZnO + H2O
Schemat 1. Schemat przebiegu syntezy nanocząstek ZnO w alkoholach.
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2.2.1. Porównanie rozmiarów nanocząstek ZnO
Wielkość rozmiarów nanocząstek została określona z położenia krawędzi absorpcji
nanocząstek ZnO [9]. Otrzymane wyniki zweryfikowano za pomocą techniki Transmisyjnego
Mikroskopu Elektronowego (opis techniki został zamieszczony w rozdziale 6. Materiały
i Metody, podrozdział 6.2.1. Transmisyjny mikroskop elektronowy, str. 176). Widma absorpcji
syntetyzowanych nanocząstek ZnO z octanu cynku i wody (a) lub z octanu cynku i NaOH
(b), w szeregu różnych alkoholi (etanol, izopropanol, 2-butanol, pentanol, heksanol)
w temperaturze 45 °C są przedstawione na rys. 2. Widma absorpcyjne pokazują dobrze
zdefiniowany

pik

ekscytonowy i

położenie

krawędzi

absorpcji

charakterystyczne

dla krystalicznego ZnO. We wszystkich przypadkach krawędź absorpcji przesuwa
się w stronę krótszych długości fali w porównaniu z absorbancją objętościowych kryształów
ZnO, co świadczy o wzroście przerwy energetycznej w wyniku kwantowania rozmiarowego.
Krawędź absorpcji przesuwa się w stronę wyższych długości fali wraz z czasem syntezy
a tym samym wraz ze wzrostem rozmiarów cząstek, dla wszystkich zastosowanych
rozpuszczalników.
Średni promień koloidalnych cząstek może być wyznaczony z wartości energii
położenia początku krawędzi absorpcji przy użyciu przybliżenia masy efektywnej.
W przybliżeniu masy efektywnej, Hamiltonian dla układu elektron-dziura (e-h) opisuje
energię kinetyczną elektronu i dziury, potencjał uwięzienia dla elektronu i dziury, a także
energię oddziaływania kulombowskiego między nimi:
→
→
e2 1
h2 → 2 h2 → 2
H = − * ∇ e − * ∇ h + V0e (re ) + V0h (rh ) −
2me
2mh
ε reh

(1)

gdzie: me* - masa efektywna elektronu;
mh* - masa efektywna dziury;
ε - efektywna stała dielektryczna;
→

→

reh = re − rh - odległość między e-h w trzech wymiarach;
→

V0e (re ) - potencjał uwięzienia elektronu;
→

V0h (rh ) - potencjał uwięzienia dziury.
Dla nanocząstek potencjał elektronu i dziury jest przyjęty jako centrosymetryczny i ma
wartość stałą dla odległości większej niż promień kropki kwantowej, a wewnątrz kropki
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przyjmuje wartość zerową. Promień Bohra pary elektron-dziura w nanocząstkach wyrażony
jest równaniem:
aB =
gdzie: μ - masa efektywna,

1

µ

=

h 2ε
2πµe 2

(2)

1
1
+ *
*
me m h

Dla ZnO, μ ≈ me/2 i ε = 3,7ε0, promień Bohra aB ≈ 2 nm [14]. W przypadku nanocząstek
elektron i dziura podlegają działaniu dwóch potencjałów: potencjału Coulomba i sferycznego
potencjału studni, który określa energię kinetyczną pary e-h. Energia kinetyczna
oddziaływania Coulomba jest proporcjonalna do e2/εR, podczas gdy energia kinetyczna pary
e-h w studni o promieniu R jest proporcjonalna do ћ2/2μR2. Uwzględniając wielkość
tych dwóch potencjałów można wyróżnić trzy różne rodzaje uwięzienia:

•

słabe uwięzienie (R >> aB), gdy energia oddziaływania Coulomba jest dużo większa
niż energia uwięzienia - ma miejsce, gdy rozmiar nanocząstek jest znacznie większy
od promienia Bohra;

•

silne uwięzienie (R << aB), gdy energia oddziaływania Coulomba jest niewielka
w odniesieniu do energii uwięzienia - ma miejsce, gdy rozmiar nanocząstek jest
znacznie mniejszy od promienia Bohra;

•

pośrednie uwięzienie (R ~ aB), energia oddziaływania Coulomba jest porównywalna
z energią uwięzienia [14].
Brus [15] wyprowadził analityczny wzór, opisujący wartość przerwy wzbronionej

w funkcji promienia nanocząstek, bazujący na przybliżeniu masy efektywnej (me,h = const.),
na podstawie którego, z widm absorpcji, można obliczyć średnie rozmiary nanocząstek ZnO:

Eg = E

bulk
g

h 2π 2  1
1 
1,8e
0,124e 3  1
1 


 * + * 
+
+
−
−
2 
*
*
2 

2
2er  me m0 mh m0  4πεε 0 r h (4πεε 0 )  me m0 mh m0 

−1

(3)

gdzie: Eg - przerwa energetyczna nanocząstek ZnO [eV];

Egbulk - przerwa energetyczna kryształu objętościowego ZnO, która wynosi 3,2 eV
w temperaturze pokojowej;

h - stała Plancka;
r - promień cząstki;
me* - masa efektywna elektronu w ZnO, która wynosi 0,24m0;
mh - masa efektywna dziury w ZnO, która wynosi 0,45m0;
m0 - masa wolnego elektronu, która wynosi 9,10938 9x10-31 kg;
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e - ładunek elektronu, który wynosi 1,602176487 9x10-19 C;
ɛ - stała dielektryczna, która wynosi 3,7ɛ
3,7 0;
ɛ0 - stała dielektryczna próżni,
pró
która wynosi 8.854187817 9 10-9 F/m.
F/m

Rysunek 2.

Widma absorpcyjne nanocząstek ZnO syntetyzowanych w 45 °C w funkcji czasu syntezy
(od lewej do prawej) w kilku rozpuszczalnikach: etanol, 2-propanol, 2--butanol, 1-pentanol, 1heksanol (od
od 0 do 100 minut mierzone co 10 min). A: Nanocząstki
ąstki ZnO zsyntetyzowane
z octanu cynku i

wody; B: nanocząstki ZnO zsyntetyzowane z octanu cynku i NaOH.

16

Równanie 3 po podstawieniu wartości
warto
liczbowych może
że zostać
zosta uproszczone
do postaci [9]:

E g = E gbulk +

π2
r

2

−

3,6
r

(4)

nanocz
ZnO [eV];
gdzie: Eg - przerwa energetyczna nanocząstek
Egbulk - przerwa energetyczna kryształu objętościowego
ciowego ZnO, która wynosi 3,2 eV;
r - promień cząstki [nm].
[nm]
Zależność przerwy energetycznej
energet
od rozmiaru cząstki
stki została przedstawiona na rys. 3.
Warto zaznaczyć, żee wytworzone
wytworzo nanocząstki o rozmiarach między
ędzy 1,5 a 3 nm wykazują
kwantowanie przestrzenne.

Rysunek 3.

Zależność przerwy energetycznej Eg (w eV) i długości fali (w nm) od średnicy nanocząstek
ZnO wyznaczonej z równania (4).

Rozkład wielkości
ści średnic nanocząstek
nanocz
ZnO otrzymanych w wyniku reakcji octanu
cynku i wody w 45 °C w 2-butanolu
2 butanolu po 100 minutach, zmierzony przy użyciu
u
Transmisyjnego Mikroskopu Elektronowego (TEM),
(TEM) jest przedstawiony na rys. 4. Obrazy
TEM potwierdziły sferyczny kształt cząstek, wurcytową strukturę krystaliczną
krystaliczn cząstek
a ich średnia średnica
rednica wyniosła 4,0 nm. Średni rozmiar nanocząstek
ąstek ZnO otrzymany
przy podstawieniu do równania (4) wartości energii krawędzi widma absorbancji wyniósł
5,5 nm. Wartości
ci rozmiarów otrzymane tymi dwiema metodami były stosunkowo zgodne.
zgodne
Podobne zgodności
ci rozmiarów nanocząstek
nanocz stek ZnO wyznaczonych tymi dwiema metodami
zostały odnotowane w pracach [12, 16, 17, 18, 19, 20,21].
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Rysunek 4.

Obraz TEM i histogram nanocząstek ZnO otrzymanych z octanu cynku i wody w 2-butanolu
w temperaturze 45 °C po 100 minutach syntezy.

2.2.2. Badania kinetyki syntezy nanocząstek ZnO
Tworzenie nanocząstek ZnO w koloidach odbywa się w wyniku wieloetapowej
syntezy: wytwarzanie prekursorów, zarodkowanie, wzrost zarodków, agregacja i rozrost
ziaren. Po pierwszych etapach reakcji, gdy liczba zarodków jest ustabilizowana, agregacja
i rozrost ziaren mogą być opisane przez równania Gibbsa-Thomsona. Jak zauważono
wcześniej [12, 16], rozrost ziaren jest procesem wzrostu większych kryształów kosztem
mniejszych, ponieważ mniejsze cząstki mają większy potencjał chemiczny niż cząstki
większe. Prowadzi to do powstania gradientu stężenia odpowiedzialnego za transport
substancji rozpuszczonej z małych do dużych nanocząstek ZnO. Proces ten został opisany
przez trzech badaczy: Lifshitz, Slyozov i Wagner (LSW) [22, 23] i ma postać:
r 3 − r03 = kt

(5)

gdzie: r - średni promień nanocząstek;
r0 - średni początkowy promień nanocząstek;
k - stała szybkości;
t - czas.

W celu zweryfikowania mechanizmu wzrostu nanokryształów ZnO zastosowano
równanie (5) do badania kinetyki syntezy. We wszystkich rozpuszczalnikach średnie
promienie nanocząstek wzrastają z czasem syntezy oraz ze wzrostem temperatury (rys. 5).
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Rysunek 5.

Wykres zależności r3 od czasu dla różnych temperatur; A: nanocząstki zsyntetyzowane z octanu
cynku i wody; B: nanocząstki
nanocz
zsyntetyzowane z octanu cynku i NaOH.

Przy dłuższych
szych czasach syntezy na wykresie zależności sześcianu
ścianu promienia cząstek
cz
r3 od czasu t dla obu zastosowanych substratów (i wody i NaOH) można
mo
moż
zaobserwować
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wyraźne liniowe obszary, co jest zgodne z modelem LSW (rys. 5). To sugeruje,
że na początku następuje stosunkowo szybkie zarodkowanie i wzrost zarodków, a następnie
obserwuje się wolniejszy etap wzrostu nanokryształów, tzw. rozrost ziaren, który jest
limitowany przez dyfuzję. Ważne jest, aby zauważyć, że widoczna liniowość zależności
r3 od t obserwowana po około 1000 s reakcji, nie jest wystarczająca do ustalenia mechanizmu
reakcji. Liniowe dopasowanie może być generowane dla drugiej, trzeciej i czwartej potęgi r.
W

pracy

[24]

postulowano

potrzebę

uwzględnienia

zależności

współczynnika

k od temperatury dla lepszego zrozumienia mechanizmu wzrostu nanocząstek. W naszych
badaniach, stała k obliczona z równania (5) i rys. 5 (liniowy region), wykazywała słabą
zależność od temperatury i stałej dielektrycznej wybranych rozpuszczalników. Znacznie
silniejsza była zależność jej wartości od stężenia użytych substratów. Kiedy zastosowano
NaOH w syntezie, reakcja miała miejsce w pobliżu stechiometrycznego stosunku Zn2+ do OH. Przy zastosowaniu wody (400 mM wody o pH 7,0 i 1 mM octanu cynku), stężenie
dostępnych anionów hydroksylowych (OH-) było znacznie niższe od stężenia jonów Zn2+.
Dzieje się tak ze względu na małą stałą dysocjacji wody (10-14 w 25 °C). Przebieg procesu
przy zastosowaniu wody był ograniczony stężeniem jednego z substratów (anionów OH-)
z czego wynika obserwowana różnica między szybkościami wzrostu nanokryształów.
Stała szybkości w modelu LSW jest określona równaniem:

8γDVm2C r =∞
k=
9 RT

(6)

gdzie: γ - energia powierzchniowa;
D - współczynnik dyfuzji D = D0 e

− Ea
k BT

;

Ea - energia aktywacji;
Vm - objętość molowa;
Cr=∞ - stężenie równowagowe na płaszczyźnie powierzchni kryształu.
Aby przetestować dalsze stosowanie modelu dojrzewania Ostwalda dla kinetyki
wzrostu nanocząstek ZnO, można przeanalizować zależności stałych szybkości (równanie 6).
Zależność stałej szybkości od temperatury i rodzaju rozpuszczalnika można otrzymać
przez podstawienie

równania

Stokesa-Einsteina

dla

współczynnika

dyfuzji

jonów

(równanie 7) do równania (6):

D=

k BT
6πηa

(7)

gdzie: kB - stała Boltzmanna;
20

η - lepkość rozpuszczalnika;
a - hydrodynamiczny promień rozpuszczonych jonów;
T - temperatura reakcji.

Po podstawieniu równania (7) do równania (6) stała szybkości reakcji jest dana przez:

k=

8γVm2Cr =∞
54πηaN A

(8)

2.2.3. Wpływ lepkości rozpuszczalnika i stałej
dielektrycznej na stałą szybkości reakcji
i promienie nanocząstek ZnO
Wpływ temperatury na lepkość η i stałą dielektryczną ɛ został opisany
dla wybranych alkoholi [16,23] i przedstawiony na rys. 6. Rys. 7 A, B podsumowuje wpływ
lepkości rozpuszczalnika na stałą szybkości k syntezy nanocząstek ZnO w A: wodzie
i B: NaOH. Wartości stałej szybkości rozrostu ziaren k wyznaczono z obszarów liniowych
wykresów zależności r3 od t (rys. 5). Warto zaznaczyć, że wykres k od η wykazuje liniową
zależność wzrostu ziaren ZnO w obecności stechiometrycznego stężenia reagentów B.
Równanie (8) zakłada proporcjonalności k do η-1, Cr-∞ i γ niezależnie od zastosowanego
rozpuszczalnika. Można zaobserwować, że k jest funkcją rosnącą η, co oznacza, że stężenie
równowagowe na płaszczyźnie powierzchni kryształu i/lub energia powierzchniowa wzrastają
ze wzrostem lepkości, co też wskazano wcześniej [16]. Ponadto, jak wynika z modelu LSW
(równania 6 i 7), współczynnik dyfuzji jonów cynku maleje ze wzrostem lepkości
rozpuszczalnika. Wyniki eksperymentalne uzyskane w obecności NaOH (1,6 mM)
i Zn(CH3COO)2 (1 mM) (w pobliżu stężenia stechiometrycznych) są dosyć zgodne z liniową
zależnością

lepkości

od

stałej

szybkości

reakcji

jak

zostało

to

przewidziane

w równaniu (6) (rys. 7 B), co wynika z modelu LSW. Jednak kiedy zastosowano wodę
jako reagent (rys. 7 A), zaobserwowano znaczne odchylenie od liniowości.
Rys. 7 C, D przedstawiają wpływ lepkości rozpuszczalnika [25] na promienie
nanocząstek ZnO. Należy zauważyć, że dla obu substratów wraz ze wzrostem lepkości
alkoholu (długości grup alkilowych alkoholu) obserwuje się zmniejszenie rozmiarów cząstek.
Przy wzroście temperatury lepkość alkoholi maleje. Powyższe fakty eksperymentalne
pozwalają kontrolować rozmiar cząstek ZnO przez wybór odpowiedniego rozpuszczalnika
i warunków temperaturowych syntezy.
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Rysunek 6. Wykres zależności
zależnoś lepkości i stałej dielektrycznej alkoholu od temperatury [25].

Rysunek 7.

Wykres zależności
ż ści stałej szybkości rozrostu kryształów od lepkości
lepko
zastosowanego
rozpuszczalnika; A: nanocząstek
stek ZnO otrzymanych z octanu cynku i wody; B: nanocząstek ZnO
otrzymanych z octanu cynku i NaOH. Linie ciągłe łączą dane wyznaczone pprzy stałej
temperaturze. Poniżej
Poniż przedstawiono zależność średnicy nanocząstek
ąstek ZnO C: otrzymanych
z wody; D: otrzymanych z NaOH od lepkości rozpuszczalnika.

Rys. 8 A, B pokazują zależność stałej szybkości reakcji od stałych dielektrycznych
alkoholi, gdy jako substraty zastosowano A: wodę i B: NaOH. Stałe szybkości
szybkoś rozrostu ziaren
uzyskano z nachylenia liniowej części
cz
wykresu zależności r3 od czasu (rys
rys. 5). Rys. 8 C, D
przedstawiają wpływ stałych dielektrycznych na średnice nanocząstek ZnO.
ZnO Wzrost stałej
dielektrycznej rozpuszczalnika zmniejsza rozmiar otrzymywanych nanocząstek,
nanoczą
w warunkach
izotermicznych, zarówno dla wody i NaOH stosowanych jako substraty.
substraty Z rys. 7 A, B
i 8 A, B, można zauważyć,
ż ć, że stała szybkości rośnie wraz ze wzrostem długości łańcucha
alkoholu, ponieważ zwiększa
ększa się promień hydrodynamiczny. W związku
ązku z tym rozrost cząstki
cz
limitowany jest przez warstwę otaczającego ją rozpuszczalnika. Stała prędkości
prę
reakcji jest
określona przez energięę powierzchniową,
powierzchniow lepkość rozpuszczalnika i stężenie
ężenie równowagowe
na płaszczyźnie
nie powierzchni kryształu (równanie (8)) [16]. Otrzymane w ramach tej pracy
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wyniki potwierdziły wcześniej
śniej obserwowane mechanizmy
mechanizmy wzrostu nanocząstek
nanocz
ZnO
i pokazały ich stosowalność
ść w przypadku użycia
u ycia NaOH jako substratu oraz kilku nowych
alkoholi jako rozpuszczalników.

Rysunek 8.

Wykres zależności
ż ści stałej szybkości reakcji syntezy nanocząstek
stek ZnO od stałej dielektrycznej
przy użyciu A: wody; B: NaOH. Wykres zależności średnicy
rednicy nanoczą
nanocząstek ZnO od stałej
dielektrycznej dla nanocząstek
nanocz
otrzymanych z C: wody lub D: NaOH.

Faza rozrostu ziaren we wzroście nanokryształów, oprócz stosunkowo prostego
procesu dyfuzji, obejmuje słabe niekowalencyjne interakcje,, takie jak oddziaływania dipoldipol

i

oddziaływania

międzycząsteczkowe

van

der

przycią
przyciąganie

Waalsa.
i

Zatem,

odpychanie

są

elektrostatyczne
odpowiedzialne

i

dipolarne

za

tworzenie

się naładowanych nanostruktur ZnO i za ostateczną definicję ich granic w roztworze.
Tworzenie struktur z podwójnymi warstwami zaproponowano jako wynik powyższych
interakcji w roztworach wodnych [26]. Powierzchnia międzyfazowa
dzyfazowa między
mię
nanostrukturą
a rozpuszczalnikiem uczestniczy w wiązaniu różnych jonów, a co za tym idzie, rodzaj siły
jonowej, ładunek jonowy,, pH, mają wpływ na kinetykę i termodynamikę
termodynamik wzrostu
nanokryształów. Niektóre z zaobserwowanych różnic
ró
w procesach wzrostu przy zastosowaniu
wody lub NaOH jako substratów,
tratów, można przypisać powyższym
szym zjawiskom.
zjawiskom
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2.2.4. Wpływ rozpuszczalnika na energię aktywacji
reakcji otrzymywania nanocząstek ZnO.
Zależność energii aktywacji reakcji związanej z syntezą nanocząstek ZnO z NaOH
lub wody w zależności od zastosowanego rozpuszczalnika przedstawiono na rys. 9. Energie
aktywacji uzyskano ze wzoru Arrheniusa korzystając z wykresów zależności stałej szybkości
reakcji k od 1/T dla fazy rozrostu ziaren kryształów.
ln k = ln A −

Ea 1
kB T

(9)

gdzie: k - stała szybkości reakcji;
A - stała;
Ea - energia aktywacji;
kB - stała Boltzmanna;
T - temperatura.

W przypadku syntezy nanocząstek ZnO w obecności wody otrzymano wartości energii
aktywacji od 0,1 eV (11 kJ/mol) w etanolu do 0.9 eV (86 kJ/mol) w heksanolu.
Przy zastosowaniu NaOH wartości energii aktywacji były znacznie mniejsze i wynosiły
od 0,06 eV (6 kJ/mol) w etanolu do 0,1 eV (12 kJ/mol) w heksanolu. Wartości wszystkich
energii aktywacji przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.

Energie aktywacji reakcji syntezy nanocząstek ZnO w zależności od zastosowanego
rozpuszczalnika i zastosowanego substratu (woda lub NaOH)

Rozpuszczalnik

Etanol
Izopropanol
2-butanol
Pentanom
Heksanol

Ea (eV)
Ea (kJ/mol)
Ea (eV)
Ea (kJ/mol)
ZnO
ZnO
ZnO
ZnO
uzyskanego uzyskanego uzyskanego uzyskanego
z H2O
z H2O
z NaOH
z NaOH
0,113
10,885
0,065
6,318
0,280
26,912
0,053
5,146
0,259
24,997
0,170
16,449
0,420
40,524
0,119
11,467
0,888
85,726
0,125
12,028

24

Rysunek 9.

Wpływ rozpuszczalnika (liczba węgli
w
w łańcuchu
cuchu alkilowym alkoholu) i typu
t
substratu użytego
w reakcji (woda lub NaOH) na energie aktywacji syntezy nanocząstek
nanocząstek ZnO.

Na wartość energii aktywacji ma wpływ kilka zmiennych:
1. temperatura, przez wpływ na stałą dielektryczną rozpuszczalników;;
2. temperatura, przez wpływ na lepkość rozpuszczalników;
3. rodzaj rozpuszczalnika (liczba węgli
w
w łańcuchu
cuchu alkilowym alkoholu);
4. użyty
yty substrat (woda lub NaOH).
Powyższe czynniki sąą kluczowe dla rozpuszczalności ZnO i wartości stałej
łej szybkość reakcji
(rys. 7 A, B, rys. 8 A, B),
), a tym samym dla rozmiarów syntetyzowanych nanostruktur
(rys. 7 C, D, rys. 8 C, D). Moje wyniki są
s zgodne ze wcześniejszymi
niejszymi rezultatami badań
bada
nad syntezą nanocząstek
ąstek ZnO w 2-propanolu [27]. Wzrost energii aktywacji związany jest
przede wszystkim z mniejszym stężeniem równowagowym na płaszczyźnie
płaszczyź
powierzchni
kryształu ZnO przy zastosowaniu wody jako substratu w porównaniu do stężenia
równowagowego w przypadku stosowania NaOH jako substratu.

2.2.5. Podsumowanie kinetyki syntezy nanocząstek ZnO
Zsyntetyzowano metodą
metod sol-żel w koloidach nanocząstki ZnO o średnicach
od 3 do 6 nm i wurcytowej strukturze krystalicznej.
krystalicznej Reakcja Zn(CH3COO)2 z wodą i NaOH
w różnych alkoholach (etanol,
etanol, izopropanol, 2-propanol,
2
pentanol i heksanol),
heksanol w różnych
temperaturach (25, 35, 45, 55,
55 65 °C),
), a tym samym w szerokim zakresie lepkości
lepko
rozpuszczalnika i stałej dielektrycznej, okazała się zgodne z modelem LSW.
LSW W warunkach
stechiometrycznych (NaOH)
NaOH) stałe szybkości reakcji są liniowe w funkcji lepkości
lepko
rozpuszczalnika.. Przy zastosowaniu 400 mM wody (pH = 7,0) jako substratu, w warunkach
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niestechiometrycznych, zaobserwowano nieliniowe zależności stałej szybkości reakcji
od lepkości rozpuszczalnika. Jest to spowodowane bardzo małym stężeniem jonów OH- [12].
Zależność temperaturowa dyfuzji limituje etap rozrostu ziaren ZnO.
W różnych alkoholach otrzymano wartości energii aktywacji pomiędzy 0,1 i 0,9 eV
dla syntezy nanocząstek z wodą, i wartości znacznie niższe, od 0,06 do 0,1 eV w reakcji
z NaOH. Mniejsza liczba cząstek ZnO otrzymanych przy użyciu wody w porównaniu
z otrzymanymi przy zastosowaniu NaOH wynika z większej wartości energii aktywacji.
Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosku, że do otrzymania materiału ZnO
o zadanych właściwościach (szczególnie luminescencyjnych) dla zastosowań biosensorowych
konieczna jest kontrola użytych w syntezie substratów i rozpuszczalnika oraz kontrola
warunków prowadzenia reakcji.

2.3. Właściwości optyczne nanocząstek ZnO
Poza zbadaniem wpływu czasu syntezy, rozpuszczalnika i temperatury na kinetykę
syntezy oraz na rozmiar otrzymanych nanocząstek ZnO, zbadano także wpływ tychże
czynników na ich właściwości luminescencyjne.
Nanocząstki ZnO posiadają dwa pasma emisji przy pobudzeniu długością fali
325 nm (rys. 10). Pierwsze (wąskie o szerokości połówkowej około 10 nm) obserwowane
przy długości fali około 375 nm pochodzi od rekombinacji ekscytonowej. Drugie (szerokie
pasmo o szerokości połówkowej około 100 nm), obserwowane przy długości fali
około 530 nm,
w nanocząstkach

prawdopodobnie
ZnO

(luka

jest
tlenowa)

związane
[28].

z

Różne

defektami
wartości

powierzchniowymi
parametrów

takich

jak intensywność emisji czy spektralne położenie maksimum luminescencji, mogą być
uzyskiwane przez kontrolę kinetyki i termodynamiki syntezy nanocząstek ZnO w roztworach
koloidalnych.
Chociaż istnieje kilka hipotez wyjaśniających pochodzenie luminescencji defektowej
ZnO [29], żadna nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona. W celu lepszego zrozumienia
mechanizmów luminescencji, po raz pierwszy w tej pracy porównano luminescencję
nanocząstek ZnO otrzymywanych w różnych warunkach (dwa różne substraty, różne
alkohole, temperatury i czasy reakcji) [30]. Nanocząstki były syntetyzowane tak samo,
jak w przypadku tych używanych w celu zbadania kinetyki reakcji. Uzyskane wyniki
pokazują, że dobierając odpowiednie warunku reakcji (takie jak czas syntezy, temperatura,
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rozpuszczalnik) można uzyskać
yskać nanocząstki
stki ZnO o odpowiednim rozmiarze,
rozmiarze a tym samym
o odpowiednich właściwościach
ściach fotoluminescencyjnych.
fotoluminescencyjnych

2.3.1. Mechanizm zielonej luminescencji ZnO
Widma absorpcyjne rejestrowane dla różnych próbek ZnO (syntetyzowanych
syntetyzowanych z wody
lub NaOH) przedstawiono na rys. 10. Widma absorpcyjne dla nanocząstek
ąstek zsyntetyzowanych
z wody (rys. 10 A) i NaOH (rys
rys. 10 C) pokazały, że krawędź absorpcji przesuwa się
si w stronę
większych długości fal,, ze względu
wzgl
na zwiększenie rozmiaru nanocząstek
ąstek wraz z czasem
syntezy nanocząstek. Widmo luminescencji pokazuje podobną
podobn zależność.
ż ść. Pasmo emisji UV
przesuwa się w stronęę wyższych
ższych długości
długo ci fali wraz ze wzrostem rozmiaru nanocząstek
nanocz
(rys 10 B i D).

Rysunek 10. Widma absorpcji (lewa strona) i widma luminescencji (prawa strona) nanocząstek
nanocz
ZnO
otrzymanych w temperaturze 55 °C w heksanolu z (A i B)) octanu cynku lub (C i D) octanu
cynku i NaOH.

Widma luminescencji koloidalnych nanocząstek
stek ZnO przedstawione na rys. 11 są
zebrane w zależności
ci od czasu syntezy w różnych alkoholach w obecności
ści wody (lewa strona)
oraz NaOH (prawa strona).. Intensywność
Intensywno i energia maksimum luminescencji zależy od liczby
i rozmiarów nanocząstek (rys.
rys. 3 i tabela 3 i 4)
4 oraz od natury defektów
ektów krystalicznych, które
są pochodną zastosowanych substratów.
substratów
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Tabela 3.

Rozmiary (średnice) nanocząstek ZnO obliczone z przybliżenia masy efektywnej [13].
Nanocząstki ZnO zostały otrzymane z wody w heksanolu w różnych temperaturach.

H2 O
Heksanol 25 °C
t [min]
2r
[nm]
0
1
4,7
11
4,6
21
4,6
31
4,6
41
4,6
51
4,6
61
4,6
71
4,6
81
4,6
91
4,6
101
4,6
Tabela 4.

35 °C
2r
[nm]
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4

45 °C
2r
[nm]
4,6
4,6
4,6
4,6
4,7
4,7
4,7
4,8
4,8
4,8
4,8

55 °C
2r
[nm]
0
4,7
4,8
4,9
5,0
5,0
5,1
5,1
5,3
5,6
5,6

65 °C
2r
[nm]
4,6
4,8
4,9
5,2
5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3

Rozmiary nanocząstek ZnO obliczone z przybliżenia masy efektywnej [13]. Nanocząstki ZnO
zostały otrzymane z NaOH w heksanolu w różnych temperaturach.

NaOH
Heksanol 25 °C
t [min]
2r
[nm]
0
1
3,8
11
4,0
21
4,0
31
4,1
41
4,1
51
4,2
61
4,2
71
4,2
81
4,2
91
4,2
101
4,2

35 °C
2r
[nm]
3,9
4,2
4,3
4,3
4,3
4,4
4,4
4,4
4,4
4,5
4,5

45 °C
2r
[nm]
4,0
4,3
4,4
4,4
4,5
4,5
4,5
4,6
4,6
4,6
4,6

55 °C
2r
[nm]
4,1
4,5
4,6
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,8
4,8
4,8

65 °C
2r
[nm]
4,2
4,6
4,7
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
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Rysunek 11.

Widma luminescencji nanocząstek
nanocz stek ZnO otrzymanych z octanu cynku i A: wody, B: NaOH
w zależności
ści od czasu syntezy. Nanocząstki zostały utworzone w różnych
żnych rozpuszczalnikach
rozpu
(etanol,

izopropanol, 2-butanol,
2
pentanom, heksanol) w temperaturze 45 °C. Długość fali

pobudzania wynosiła 325 nm.

Luminescencja w temperaturze pokojowej nanostruktur ZnO składa się
si z pasma
ultrafioletowego UV (emisja krawędzi
kraw
pasma) i jednego lub wielu pasm widzialnych, które są
s
wynikiem przejść optycznych z udziałem defektów strukturalnych ZnO [29]. Emisja UV
29

obserwowana dla nanocząstek ZnO o dużych rozmiarach posiada maksimum przy długości
fali około 380 nm i została przypisana radiacyjnej anihilacji ekscytonu. Natomiast etiologia
luminescencji widzialnej nie została jeszcze w pełni wyjaśniona. Kilka różnych hipotez
zostało zaproponowanych w celu wyjaśnienia zielonej luminescencji nanostruktur ZnO:
•

przejście fotogenerowanych elektronów ze stanu bliskiego pasmu przewodnictwa
do pojedynczo zjonizowanych centrów luk tlenowych [31,32,33,34],

•

obecność

domieszek

jonów

miedzi

[35],

domieszek

siarkowych

[36]

lub zaadsorbowanego na powierzchni tlenu [37],
•

luki tlenowe i atomy cynku międzywęzłowego [38],

•

obecność luk cynkowych [39,40],

•

obecność anionów hydroksylowych (OH-) na powierzchni [28],

•

obecność międzywęzłowego tlenu [41],

•

połączenie różnych przejść z udziałem wewnętrznych defektów: przejście donorakceptor, rekombinacja podwójnie naładowanych luk tlenowych z fotogenerowanymi
elektronami z płytkich stanów pułapkowych, odpowiedzialnych za przejścia z jednego
lub więcej płytkich donorów do głębokich akceptorów; luki tlenowe i cynkowe
oraz defekty powierzchniowe [42,43,44,45].
Rodzaj defektów obecnych w koloidalnych nanocząstkach ZnO odpowiedzialnych

za zieloną luminescencję nie został jednoznacznie zdefiniowany. Nasze wyniki (rys. 11
i rys. 12) są zgodne z założeniami, że w zieloną luminescencję jest zaangażowana
powierzchnia nanostruktury. Prawie o rząd wielkości mniejszy stosunek luminescencji UV
do luminescencji

widzialnej

został

zaobserwowany

dla

mniejszych

nanocząstek

zsyntetyzowanych przy użyciu wody jako substratu. Podobna, ale mniej wyraźna tendencja
została zaobserwowana w syntezie przy użyciu NaOH (rys. 12). Zatem małe nanostruktury
(3-4,5 nm), o bardzo rozwiniętej powierzchni, generują intensywniejszą widzialną
luminescencję w porównaniu do większych cząstek (5-6 nm). Pełny opis metody określenia
rozmiarów nanocząstek ZnO został przedstawiony w podrozdziale 2.2.1. Porównanie
rozmiarów

nanocząstek

ZnO

na

str.

14

i

w

publikacji

autorstwa

Sikory

i współpracowników [13].
Na Rys. 12 porównano stosunki intensywności luminescencji UV do intensywności
luminescencji widzialnej dla dwóch reagentów: NaOH i wody. Należy zwrócić uwagę
na drastycznie różne widma emisji ZnO obserwowane w zależności od zastosowanego
w syntezie substratu. Kiedy zastosowano NaOH, zaobserwowano znacznie większą
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intensywność zielonej luminescencji w porównaniu do sytuacji, gdy w syntezie została użyta
woda. Dla syntezy z użyciem
życiem NaOH stosunek intensywności
ci linii zielonej do linii UV był
zawsze dużo większy
kszy i mniej wrażliwy
wra
na wzrost rozmiaru nanocząstek
ąstek w porównaniu
do procesów syntezy, w których użyto
u
wodę. Udział elektronów z pasma przewodnictwa ZnO
w tworzeniu zielonej luminescencji może być wyjaśniony
niony przez porównanie widm
pobudzeniowych (ekscytacyjnych) i absorpcji dla ZnO syntetyzowanych w dwóch różnych
temperaturach: 35 °C do 55 °C
C w heksanolu po 100 min (rys. 13).

Rysunek 12.

Stosunek maksimum luminescencji UV do maksimum luminescencji VIS w zależności od czasu
syntezy nanocząstek
ąstek ZnO: A: jako substrat zastosowano NaOH, B: jako substrat zastosowano
wodę.. Obrazy wewnątrz
wewną przedstawiają widma luminescencji (długość
ść fali pobudzenia: 325 nm).
Nanocząstki
stki zostały zsy
zsyntetyzowane w heksanolu w 65 °C.

Widma pobudzenia przedstawione na rys. 13 wskazują,
ą że dla maksimum zielonej
luminescencji (535 nm) maksimum intensywności
intensywno
energii pobudzenia
enia wynosi 325 nm
(w 35 °C) i 338 nm (w 55 °C).. Jest to zgodne z hipotezą o udziale energii równej lub większej
wi
od energii przerwy energetycznej w tworzeniu zielonej luminescencji i wspiera hipotezę,
że w tworzeniu zielonej luminescencji biorą udział elektrony wzbudzone do pasma
przewodnictwa. Zatem zielona luminescencja (535 nm) może wynikać
wynika z przejścia
fotogenerowanych elektronów z pasma przewodnictwa do głęboko
ęboko osadzonych stanów
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pułapkowych luk tlenowych,
tlenowych jak sugerowano wcześniej [46]. Z rys. 13 wynika,
że aby uzyskać intensywne pasmo w obszarze widzialnym należy
należy pobudzać
pobudza nanocząstki
energią wyższą lub równąą przerwie energetycznej kryształów.
kryształów. W zależności
zależ
od tego,
jaki substrat zastosujemy do syntezy uzyskujemy nanocząstki
nanocz
o różnych
żnych właściwościach
wła
luminescencyjnych przy podobnych rozmiarach krystalitów. W przypadku, gdy substratem
jest NaOH obserwujemy głównie świecenie
wiecenie defektowe w obszarze widzialnym, natomiast,
gdy zastosowanym substratem jest woda, obserwujemy
obs
świecenie
wiecenie ekscytonowe i ze wzrostem
czasu syntezy prawie całkowity zanik luminescencji defektowej. Schemat procesów
prowadzących
cych do powstawania zielonej luminescencji nanocząstek ZnO pokazano na rys. 14.

Rysunek 13.

A: Widmo
idmo pobudzenia w długości
długo ci fali 535 nm zarejestrowane dla nanocz
nanocząstek ZnO
otrzymanych w temperaturze 35 °C i 55 °C w heksanolu po 100 minutach syntezy z użyciem
u
NaOH jako substratu w reakcji.
reakcji We wstawce przedstawione jest widmo absorbancji nanocząstek
nanocz
ZnO otrzymanych
nych w tych samych warunkach. B: Widmo
idmo luminescencji nanocząstek
nanocz
ZnO
przy pobudzeniu 325 nm.
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Rysunek 14. Diagram poziomów energetycznych opisujący
opisuj
właściwości
ci luminescencyjne nanocząstek
nanocz
ZnO.

2.3.2. Wpływ warunków
arunków syntezy na luminescencję
defektową nanocząstek ZnO
Wykresy zależności długości fali maksimum zielonej luminescencji w zależności
od czasu syntezy nanocząstek
ąstek ZnO przedstawiono na rys. 15. Wykresy uzyskano dla ZnO
wytworzonego z NaOH i wody w etanolu w różnych temperaturach (35 °C, 45 °C, 55 °C,
65 °C). Zielona emisja przesuwa się
si w kierunku niższych energii ze wzrostem rozmiarów
nanocząstek (dla wody i NaOH).
NaOH Maksima widzialnej luminescencji we wszystkich badanych
przypadkach leżały
ały przy krótszych długościach
długo
fali (wyższa energia) dla syntezy nanocząstek
z NaOH w porównaniu z syntezą z wody. Efekt ten obserwowano niezależnie od stosowanych
st
rozpuszczalników i temperatur.
temperatur Prawdopodobnie obecność kationów Na+ oddziałujących
z powierzchnią ZnO ma wpływ na obserwowaną luminescencję. Wpływ jonów Na+
na intensywność zielonej luminescencji ZnO w funkcji czasu syntezy jest przedstawiony
na rys. 16.

Znaczne

większą
ększą

intensywność

widzialnej

luminescencji

obserwowano

dla nanocząstek ZnO syntetyzowanych z udziałem NaOH niż z udziałem H2O
przy podobnych rozmiarach krystalitów.
Rys. 15 i rys. 166 wskazują na istotny wkład jonów sodowych do energii
i intensywności zielonej luminescencji obserwowanej dla koloidalnych nanocząstek ZnO.
Rola jonów sodu może
że być wynikiem właściwości amfoterycznych sodu, które mogą
zachowywać się jako akceptor,
akceptor gdy zastępują jony Zn2+ lub jako donor, gdy zajmują miejsca
międzywęzłowe w strukturze ZnO [47]. Jony Na+ są znane z generowania głębokich
gł
stanów
akceptorowych biorących
ących udział w procesach rekombinacji z udziałem płytkiego donora,
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w wyniku których obserwujemy zieloną
zielon luminescencję. Z drugiej strony,
strony różni badacze
postulowali także, że obecność jonów sodu i litu może indukować płytkie stany akceptorowe.
Ponadto postulowano, że jednoczesne domieszkowanie jonami sodowymi z wodorem, jest
skuteczną drogą wzrostu stężenia
ężenia akceptorów [48].

Rysunek 15.

Zależność długości
ści fali maksimum emisji defektowej nanocząstek
ąstek ZnO od czasu syntezy.
Wykresy otrzymano dla nanocząstek
nanocz
ZnO syntetyzowanych
ych z NaOH lub wody w etanolu
w temperaturach 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C.

Rysunek 16.

Intensywność
ść luminescencji
lumine
defektowej nanocząstek ZnO w zależnoś
ności od czasu syntezy.
Wykresy zostały otrzymane dla nanocząstek
nanocz
ZnO otrzymanych
ych z NaOH lub wody w etanolu
w temperaturach 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C.
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Obserwowano wpływ jonów Na+ na kinetykę wzrostu koloidalnych nanocząstek
ZnO [24]. Szybkość wzrostu zależała od stężenia jonów hydroksylowych i efektywnego
pokrywania powierzchni ZnO warstwą składającą się z jonów sodu. Warto zauważyć
(rys. 12), że przy najniższej temperaturze (35 °C) (najwolniejsza szybkość krystalizacji)
za wzrost intensywności VIS może być odpowiedzialna rosnąca liczba nanocząstek. Z drugiej
strony, w podwyższonej temperaturze (45, 55, 65 °C), wzrost kryształów może być
dominującym czynnikiem powodującym spadek luminescencji VIS.
W podsumowaniu należy stwierdzić:
•

aby uzyskać intensywne pasmo luminescencji w obszarze widzialnym należy
pobudzać nanocząstki energią wyższą lub równą przerwie energetycznej (rys. 13).

•

W zależności od tego, jaki substrat zastosujemy do syntezy uzyskujemy nanocząstki
o różnych

właściwościach

luminescencyjnych

przy

podobnych

rozmiarach

krystalitów. W przypadku, gdy substratem jest NaOH obserwujemy głównie świecenie
defektowe w obszarze widzialnym, natomiast, gdy zastosowanym substratem jest
woda, obserwujemy świecenie ekscytonowe i ze wzrostem czasu syntezy prawie
całkowity zanik luminescencji defektowej.

2.3.3. Podsumowanie właściwości optycznych
nanocząstek ZnO
Nanocząstki ZnO o średnicach 3-6 nm i strukturze wurcytowej zsyntetyzowano
metodą sol-żel w koloidach. Reakcje zostały przeprowadzone z użyciem Zn(CH3COO)2
i wody lub NaOH w kilku alkoholach (w etanolu, izopropanolu, 2-propanolu, pentanolu
i heksanolu) oraz w różnych temperaturach (25, 35, 45, 55, 65 °C). W czasie syntezy
mierzono luminescencję koloidalnych nanocząstek ZnO w celu zbadania wpływu parametrów
procesu na intensywność emisji widzialnej. Na podstawie otrzymanych wyników
stwierdzono, że luminescencja roztworu nanocząstek zależy od kilku konkurencyjnych
zjawisk, takich jak:
tworzenie nowych centrów zarodkowania (wzrost luminescencji);
wzrost nanocząstek (spadek luminescencji widzialnej spowodowany zmianą stosunku
powierzchni do objętości);
obecność jonów Na+ na powierzchni (zwiększenie zielonej luminescencji).
Dodatkowo luminescencja w obszarze UV jest zależna od rozmiarów nanocząstek, co wynika
z ograniczenia kwantowego.
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Na podstawie otrzymanych wyników (widma pobudzenia, emisji i absorpcji)
absorpcji potwierdziliśmy
hipotezę, że zielona luminescencja pochodzi z rekombinacji elektronów z pasma
przewodnictwa z dziurami z głębokich
głę
stanów pułapkowych. Na luminescencję
luminescencj widzialną ma
wpływ stan powierzchni nanokryształów,
nanokryształów który może wynikać z utworzenia dodatkowych
defektów powierzchniowych w obecności jonów Na+. Dlatego też, w celu dostosowania
zielonej luminescencji nanocząstek
nanoczą
ZnO syntetyzowanych metodą sol-żel
el do zastosowania
biologicznego, musząą byćć brane pod uwagę
uwag defekty powierzchniowe i strukturalne.
Zmieniając warunki reakcji (substraty,
(substrat temperatura, czas, rozpuszczalnik) można utworzyć
optymalny fluorofor do zastosowań
zastosowa biologicznych.

2.4.. Agregacja nanocząstek ZnO w
roztworach
W celu zbadania stabilności
stabilno
nanocząstek ZnO otrzymanych z octanu cynku i H2O
pozostawiono roztwory nanocząstek
nanocząstek na kilka dni w temperaturze pokojowej. Co kilka
kil godzin
monitorowano zawiesiny nanocząstek
nanocz stek ZnO metodami spektrofotometrycznymi (widma
absorpcyjne i emisyjne). Wyniki przedstawiono na rys. 17. Rozmiary wyznaczano
wyz
korzystając z przybliżenia
żenia masy efektywnej (rys. 18).

Rysunek 17.

A: Widmo absorpcji i B: fotoluminescencji nanocząstek ZnO otrzymanych z octanu cynku
(1 mM) oraz wody (407 mM) w temperaturze 35 °C

w izopropanolu w zależności
zale
od czasu

przechowywania w izopropanolu.
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Rysunek 18.

Wykres przedstawiający
przedstawiają zależność średnic nanocząstek
stek ZnO od czasu ich przechowywania
w temperaturze pokojowej.

Z pomiarów widm absorbancji nanocząsteczek
nanocz
ZnO
nO otrzymanych z octanu cynku
i wody co kilkanaście godzin wynika, że nanocząstki te mają silnąą tendencję
tendencj do dalszego
wzrostu, prawdopodobnie przez proces dojrzewania Oswalda, który polega na wzroście
wzro
większych cząstek
stek kosztem mniejszych cząstek.
cz
W celach przechowywania
zechowywania konieczne jest
ich stabilizowanie (pasywowanie).
sywowanie).
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Rozdział 3.
Nanocząstki ZnO pokryte MgO
3.1. Pokrywanie nanocząstek ZnO warstwą
MgO
Nanocząstki ZnO emitujące świecenie w zakresie widzialnym mogłyby być
idealnym kandydatem jako zamiennik nanocząstek opierających się na jonach Cd (CdS,
CdSe),

ze

względu

na

ich

dużo

mniejszą

toksyczność.

Jednak

jak

opisano

w podrozdziale 2.4. Agregacja nanocząstek ZnO w roztworach, str. 36, nanocząstki ZnO mają
tendencję do agregacji i/lub dojrzewania Ostwalda z powodu dużej wartości energii
powierzchniowej, co w rezultacie prowadzi do wzrostu rozmiarów krystalitów w roztworach
i w konsekwencji zmniejszania się intensywności luminescencji zielonej. Z tego względu
istnieje konieczność pasywacji powierzchni nanocząstek w celu zapobiegania ich dalszemu
wzrostowi.
W celu zapobiegania agregacji nanocząstek ZnO pokryto je cienką otoczką MgO
(schemat 2). Szczegóły syntezy opisano

w rozdziale 6. Materiały i Metody,

podrozdział 6.1.2. Pokrywanie nanocząstek ZnO warstwą MgO, str. 168. Zbadano
właściwości nanocząstek ZnO/MgO w zależności od grubości powłoki MgO.

Zn(OAc)2*2H2O
w alkoholu

Dodanie H2O lub NaOH
w alkoholu

(CH3COO)2Zn → 2CH3COO- + Zn2+
H2O ↔ H+ + OH- lub NaOH → Na+ + OHZn2+ + 2OH- ↔ Zn(OH)2 ↔ ZnO + H2O

ZnO

Dodanie
Mg(OAc)2*4H2O
w alkoholu
i NaOH

ZnO

ZnO/MgO

(CH3COO)2Mg → 2CH3COO- + Mg2+
NaOH → Na+ + OHMg2+ + 2OH- ↔ Mg(OH)2 ↔ MgO + H2O
Schemat 2. Schemat syntezy nanocząstek ZnO/MgO rdzeń/powłoka.
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3.2. Właściwości nanocząstek ZnO/MgO
rdzeń/powłoka
3.2.1. Właściwości strukturalne nanocząstek ZnO/MgO
Widma dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) nanocząstek ZnO/MgO
o różnych rozmiarach powłoki MgO zostały przedstawione na rys. 19 i wskazują
na heksagonalną wurcytową strukturę krystaliczną nanokryształów. Procedurę pomiarową
XRD opisano szczegółowo w rozdziale 6. Materiały i Metody, podrozdział 6.2.4. Dyfrakcja
promieniowania

rentgenowskiego,

str.

178.

Nie

zaobserwowano

refleksów

charakterystycznych dla kubicznego MgO: pochodzących od płaszczyzny (200) - 42,9°
i płaszczyzny (220) - 62,3°, prawdopodobnie ze względu na wymuszanie przez rdzeń ZnO
struktury heksagonalnej w cienkiej otoczce MgO.
Ze względu na to, że obecność warstwy MgO nie wpływa na szerokość połówkową
refleksów XRD rdzenia w strukturach rdzeń/powłoka [1,2], to rozmiary nanocząstek
ZnO/MgO mogą być wyznaczone z równania Debye-Scherera:

t=

0,9λ
B cosθ

(10)

Gdzie: t - średnica cząstki (Å);
λ - długość fali (1,54 Å);
B - szerokość połówkowa (radiany).
Rozmiary wyznaczono z poszerzenia piku 102 w zależności od grubości warstwy
MgO, a wyniki porównano z rozmiarami wyznaczonymi z widm absorpcji i przybliżenia
masy efektywnej (tabela 5).

Tabela 5.

Średnice nanocząstek ZnO/MgO rdzeń/powłoka otrzymane z pomiarów dyfrakcji promieni
rentgenowskich i średnice nanocząstek ZnO otrzymane z pomiarów absorbancji i przybliżenia
masy efektywnej w funkcji grubości warstwy MgO. Obliczona, przybliżona wartość powłoki
MgO.

Mg:Zn
1:2
1:1
3:2

X-Ray
2r [nm]
6,9
6,9
7,0

Widmo
absorpcji
2r [nm]
6,7
6,2
7,4

Obliczona
grubość
MgO
rMgO [nm]
0,4
0,6
1,1
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Rysunek 19.

Widma dyfrakcji rentgenowskiej (długość
(długo fali 1,5 Å) nanocząstek
ąstek ZnO/MgO rdze
rdzeń/powłoka
w formie proszku w funkcji grubości
grubo ci warstwy MgO. Stosunek Mg do Zn: 1:2, 3:2, 1:1.

Przybliżona wartość
ść grubości
grubo powłoki MgO (rys. 20)) została obliczona na podstawie
otrzymanych z położenia
żenia krawędzi
krawę
absorpcji i przybliżenia
enia masy efektywnej rozmiarów
rdzenia ZnO oraz ilości dodanej soli magnezu. Wyniki przedstawiono w tabeli 5:
a)

Obliczenie

objętości
ę ści

nanocz
nanocząstki

ZnO

o promieniu 3,1 nm, VZnO:

4 3
VZnO = πrZnO
= 124,8nm3
3
b) Obliczenie masy rdzenia ZnO nanocząstki
nanocz
ze
wzoru na gęstość substancji:

g
∗124,8 ∗10−21 cm3 = 699,6 ∗10−21 g
3
cm
c) Obliczenie liczby
czby moli ZnO znajdującej
znajduj
się
mZnO = dV = 5,606

w rdzeniu nanocząsteczki:
Rysunek 20. Schemat nanocząstki
ąstki ZnO/MgO

nZnO =

rdzeń/powłoka.

699,6 ∗10−21 g
= 8,59 ∗10−21 mol
g
81,4
mol

d) Obliczenie
liczenie liczby moli MgO w nanocząstce
nanocz
z proporcji, z liczby moli wziętych
wzię
do reakcji:

0,5 ∗10 −3 molZn 2+ ↔ 0,5 ∗10 −3 molMg 2+
8,59 ∗10−21 molZn 2+ ↔ x
x=

8,59 ∗10−21 molZn 2+ ∗ 0,5 ∗10 −3 molMg 2+
= 8,59 ∗10−21 molMg 2+
−3
2+
0,5 ∗10 molZn
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e) Obliczenie masy z objętości warstwy MgO w jednej nanocząstce:

mMgO = 8,59 ∗10 −21 mol ∗ 40,3
VMgO

g
= 346 ∗10 −21 g
mol

m 346 ∗ 10 −21 g
= =
= 96,7 ∗ 10 −21 cm3
g
d
3,58 3
cm

f) Obliczenie objętości nanocząstki ZnO/MgO, VZnO/MgO:
VZnO / MgO = VZnO + VMgO = 124,8nm 3 + 96,7 nm 3 = 221,5nm 3

g) Obliczenie promienia nanocząstki ZnO/MgO:

rZnO / MgO = 3

3VZnO / MgO
4π

=3

3 ∗ 221,5nm3
= 3,75nm
4π

h) Wyznaczenie grubości warstwy MgO:

rMgO = rZnO / MgO − rZnO = 3,75 − 3,1 = 0,65

Rys. 21 pokazuje obraz otrzymany z transmisyjnego mikroskopu elektronowego
(TEM) nanocząstek ZnO/MgO (Mg:Zn = 1:1) o rozmiarach około 5 nm (rys. 22). Po prawej
stronie na rys. 21 przedstawione jest zdjęcie wysokorozdzielcze nanocząstki ZnO/MgO
z widocznymi płaszczyznami krystalicznymi, które potwierdzają heksagonalną, wurcytową
strukturę ZnO. Procedura pomiarowa została opisana w rozdziale 6. Materiały i Metody
w podrozdziale 6.2.1. Transmisyjny mikroskop elektronowy, str. 176. Na obrazach TEM
nie zaobserwowano obecności kubicznej otoczki MgO (podobnie jak przy pomiarach XRD)
prawdopodobnie ze względu na to, że była ona stosunkowo cienka (poniżej krytycznej
wartości dla relaksacji ze struktury heksagonalnej do kubicznej). Tlenek cynku wymusza
strukturę heksagonalną tlenku magnezu, jak to zostało zaobserwowane w drutach
ZnO/MgO [3]

oraz

w

innych

nanokryształach

półprzewodnikowych

II-VI

typu

rdzeń/powłoka [4,5].
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Rysunek 21.

Zdjęcie
cie

TEM

nanocząstek
nanocz

ZnO/MgO

rdzeń/powłoka.
/powłoka.

Po

prawej

stronie:

zdj
zdjęcie

wysokorozdzielcze TEM z widocznymi płaszczyznami krystalograficznymi ZnO.
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Rysunek 22. Histogram rozmiarów nanocząstek
nanocz stek uzyskany z pomiarów TEM.

Potwierdzenie obecności
obecnoś otoczki MgO uzyskano dla próbki zawierającej
zawieraj
najgrubszą
warstwę tlenku magnezu: 1,1 nm (tabela 5). Wykonano zdjęcie
cie wysokorozdzielcze TEM
T
tej próbki,, które zostało przedstawione na rys. 23.
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Rysunek 23. Zdjęcie
cie wysokorozdzielcze TEM nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO rdzeń/powłoka
ń/powłoka (Mg:Zn = 3:2).

Potwierdzenie obecności
obecności otoczki tlenku magnezu na powierzchni nanocząstek
nanocz
ZnO
uzyskano wykonując pomiary map rozkładu pierwiastków chemicznych za pomocą
pomoc
spektroskopii
pektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego EDX (rys.
rys. 24) (rozdział 6.
Materiały i Metody, podrozdział 6.2.3. Spektroskopia dyspersji energii promieniowania
rentgenowskiego, str. 178).
Na podstawie widma EDX innej próbki nanocząstek
stek ZnO/MgO wyznaczono
stosunek atomowy Mg:Zn, który wyniósł 0,13 ± 0,004,, co jest zgodne ze stosunkiem
atomowym jonów Mg:Zn = 0,17 użytych w reakcji (rys. 25).

Rysunek 24. Chemiczne mapy rozkładu pierwiastków: tlen, magnez i cynk (Mg:Zn wynosił 3:2).
3:2)
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Rysunek 25. Widmo EDX nanocząstek
nanoczą
ZnO/MgO rdzeń/powłoka
/powłoka (Mg:Zn = 0,17). Wewnątrz:
Wewn
obraz SEM
proszku ZnO/MgO.

Podsumowując,
ąc, utworzono nanocząstki
nanocz
ZnO/MgO rdzeń/powłoka
ń/powłoka o różnych
ró
grubościach
ciach powłoki MgO. Potwierdzono heksagonalną,
heksagonaln wurcytowąą strukturę
struktur krystaliczną
ZnO za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego oraz transmisyjnego mikroskopu
elektronowego.
onowego. Nie zaobserwowano refleksów w widmie XRD charakterystycznych
charakterystycz
dla kubicznego tlenku magnezu oraz nie zaobserwowano otoczki MgO na obrazach TEM
przy małych grubościach
ściach warstwy, prawdopodobnie dlatego,
dlatego żee kryształy ZnO wymuszają
wymuszaj
na MgO strukturę heksagonalną.
heksagonalną Kubiczna otoczka MgO ukazała sięę dopiero przy dużej
du
grubości MgO (1,1 nm). Istnienie otoczki MgO potwierdzono
p
zaa pomocą
pomoc widm EDX.
Uzyskany tą metodą stosunek Mg/Zn wynosił 0,13, co jest zgodne ze stosunkiem tych
pierwiastków użytym w reakcji, który wynosił 0,17.

3.2.2. Właściwości absorpcyjne i emisyjne nanocząstek
ZnO/MgO oraz ich agregacja i stabilność
Widma absorpcji były mierzone w temperaturze pokojowej w funkcji czasu
przechowywania nanocząstek
ąstek ZnO/MgO w etanolu i w wodzie (rys.
(
26A i rys. 27A). Widma
absorpcyjne roztworów ZnO/MgO pokazują,
pokazuj
że krawędź absorpcji
absorpcj nie przesuwa
się w znaczący
cy sposób w stronę wyższych długości
ci fali nawet po 30 dniach w przypadku
roztworu w etanolu i 42 dniach w przypadku roztworu
r
w wodzie. Świadczy to o braku
wzrostu rozmiarów krystalitów ZnO/MgO. W przypadku roztworów nanocząstek
nanocz
ZnO
niepokrytych otoczką MgO obserwujemy szybki wzrost rozmiarów nanocząstek.
nanocz
nanoczą
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Rysunek 26.

Wykresy zależności
ż ści A: absorbancji i B: luminescencji nanocząstek
ąstek ZnO/MgO (Mg:Zn = 1:1)
w funkcji czasu przechowywania. Stężenie
St
nanocząstek: 7,15 mg/ml w etanolu.
etanolu

Rysunek 27.

Wykresy zależności
ż ści A: absorbancji i B: luminescencji nanocząstek
ąstek ZnO/MgO (Mg:Zn = 1:1)
w funkcji czasu przechowywania. Stężenie
St
nanocząstek: 0,076 mg/ml w wodzie.
wodzie

Intensywność
ść luminescencji nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO (rys. 26B
2
i rys. 27B)
nie zmienia się znacznie ze wzrostem czasu przechowywania nawet po 42 dniach. Małe
zmiany w przypadku nanocząstek
nanoczą
w etanolu są spowodowane powolną
pow
sedymentacją
nanocząstek w czasie, ze względu
wz
na duże zastosowane stężenie.
ężenie. W porównaniu
z nanocząstkami
stkami ZnO/MgO, intensywność
intensywno emisji w obszarze widzialnym nanocząstek ZnO
bez pokrycia znacznie spada już po 45 h przechowywania (rys. 17).
). Jest to spowodowane
wzrostem rozmiarów cząstek,
ąstek, który prowadzi
adzi do redukcji stosunku powierzchni do objętości
obj
nanokryształów i zmniejszeniu się
si zielonej luminescencji [6]. W odróżnieniu
odróż
do widm
luminescencji nanocząstek
ąstek ZnO, widma luminescencji nanocząstek
nanocząstek ZnO/MgO pozostały
niezmienione nawet po 42 dniach, co oznacza, żee pasywacja MgO efektywnie zapobiega
dalszemu wzrostowi nanocząstek
ąstek ZnO w roztworach, czyli je stabilizuje.
stabilizuje. Te dane są
s zgodne
z wynikami, które uzyskano wcześniej
wcze
[7,8].
Z widm absorpcji i przybliżenia
przybli
masy efektywnej (podrozdział
rozdział 2.2.1 Porównanie
rozmiarów nanocząstek
stek ZnO,
ZnO str. 14) wyznaczono rozmiary
miary rdzenia ZnO nanocząstek
nanocz
w etanolu i w wodzie w zależności
zależ
od czasu przechowywania (tabela 6).
). Uzyskane wyniki
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potwierdzają poprawienie stabilności
stabilno rozmiarów nanocząstek
stek ZnO po ich pasywacji warstwą
warstw
MgO.
Tabela 6.

Rozmiary rdzenia ZnO nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO (Mg:Zn = 1:1) w zależności
zale
od czasu
ich przechowywania w etanolu i w wodzie.

etanol
woda

0 dni
2r [nm]
6,2
6,1

14 dni
2r [nm]
6,2
-

21 dni
2r [nm]
5,9
6,2

30 dni
2r [nm]
5,9
-

42 dni
2r [nm]
6,4

Wcześniejsze
niejsze badania sugerują,
sugeruj że pokrycie nanocząstek
ąstek ZnO warstwą
warstw MgO
nie tylko stabilizuje nanocząstki,
nanoczą
ale takżee polepsza ich luminescencję.
luminescencj
Lee J.-J.
i współpracownicy [7] wykazali, że zielona luminescencja nanocząstek
ąstek ZnO/MgO była
większa
ksza o 30 % w porównaniu do luminescencji ZnO. Jest to spowodowane powstawaniem
heterozłącza
cza I rodzaju w strukturze typu rdzeń/powłoka (rys. 28) [3,9].
Przerwa energetyczna otoczki MgO wynosi 7,8 eV, zaśś przerwa energetyczna
rdzenia ZnO wynosi 3,4 eV. Minimum
Minim
poziomu przewodnictwa otoczki ma energię wyższą
niż energia poziomu przewodnictwa rdzenia o 2,56 eV. Maksimum
Maksimum poziomu walencyjnego
otoczki ma energięę niższą
ż ą niż
ni energia poziomu walencyjnego
yjnego rdzenia o 1,74 eV.
W tym systemie ekscyton jest ograniczony
o
do materiału rdzenia. Otoczka pasywuje
pasyw
defekty
odpowiadające za przejścia
ścia
cia niepromieniste na powierzchni ZnO i ogranicza wpływ związków
zwi
chemicznych adsorbowanych na powierzchni nanocząstki
nanocz stki na ekscytron. Podobne efekty są
obserwowane w innych typach półprzewodników II-VI,
II
np. CdSe/ZnS [10
10], ZnSe/ZnS [11],
i CdS:Mn/ZnS [12].

Rysunek 28.

Schematyczne

przedstawienie

struktury

pasm

elektronowych

nanocz
nanocząstek

ZnO/MgO

rdzeń/powłoka.
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Widma pobudzeniowe roztworów nanocząstek ZnO/MgO detekowane przy długości
fali 555 nm i przy długości
ści fali 375 nm (rys. 29), pokrywają sięę z widmem pobudzeniowym
nanocząstek ZnO.

Rysunek 29.

Widma pobudzeniowe nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO (Mg:Zn = 1:1) zmierzone przy długości fali
A: 555 nm i B: 375 nm.
nm Stężenie nanocząstek: 0,2 mg/ml w etanolu.

Nanocząstki
stki ZnO/MgO mają
maj być wykorzystywane
ne w systemach biologicznych.
W biologii oprócz wody występuje
wystę
szereg innych związków
zków organicznych i nieorganicznych
(np. sole). Dlatego teżż bardzo ważna
wa
jest stabilność nanocząstek
stek w buforach, w których
wykonuje

się

badania

biologiczne.

Z
Zbadano

stabilność

nanocząstek

w

buforach

fosforanowych o pH fizjologicznym około 7,4 w zależności odd czasu inkubacji nanocząstek
nanocz
i w zależności od stężenia
ężenia
enia jonów fosforanowych. Wyniki przedstawiono na rys. 30.
(Nanocząstki ZnO/MgO wykorzystane w tych badaniach
badaniach wytworzono zgodnie z metodą
metod
opisaną w rozdziale 6.. Materiały i Metody,
Metody podrozdział 6.1.3. Synteza nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO, str. 169, a skład buforów opisano w rozdziale 6.. Materiały i Metody,
Metody
podrozdział 6.1.3.1. Roztwory buforowe, str.
s 170). Stabilność nanocząstek
ąstek w buforach jest
bardzo ważna, jeśli
śli chcemy je wykorzystać
wykorzysta do obrazowania
nia biologicznego. Mimo
to przy próbach zastosowańń nanocząstek
nanocz
w badaniach biologicznych
iologicznych nie zwracano
na tę właściwość

większej
ększej
kszej

uwagi.

Jako

jedni

z

niewielu

badaczy
badaczy,

Rakshit

S.

i współpracownicy [13] zbadali stabilność
stabilno nanocząstek
stek w buforach, jednak mimo widocznych
zmian w ich właściwościach
ś
ściach optycznych, twierdzili oni,
oni że nanocząstki
nanoczą
są stabilne.
Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, żee w roztworach o niskich stężeniach
st
jonów
fosforanowych (2 mM i 5 mM) nanocząstki
nanocz
ZnO/MgO rozkładają się w roztworze
aż do momentu osiągnięcia
ęcia stanu równowagi między
mi
nanocząstkami
stkami a jonami fosforanowymi.
Przy stężeniach większych
ększych (10 mM,
mM 25 mM) nanocząstki
stki prawie całkowicie rozpuszczają
rozpuszczaj
się po dwóch godzinach. Stąd
ąd wniosek, że nanocząstki ZnO/MgO mogąą być użyte w buforach
o 2 mM i 5 mM stężeniu
ężeniu fosforanów (stężenie
(st enie fizjologiczne). Natomiast jeżeli
je
chcemy
używać je w wyższych stężeniach
ężeniach, muszą one być dodatkowo stabilizowane (pokrywane)
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albo jeszcze jedną, nierozpuszczalną w buforach warstwą nieorganiczną, albo stabilnymi
związkami organicznymi.
Podsumowując, pasywowanie nanocząstek ZnO tlenkiem magnezu zapobiega
ich agregacji (rys. 26, rys. 27, tabela 6) oraz powoduje znaczny wzrost fotoluminescencji
defektowej przy długości fali około 535 nm (rys. 28). Wybrano pokrywanie tlenkiem
magnezu, ponieważ nie wygasza on luminescencji, jak robią to pasywatory organiczne licznie
opisywane w literaturze [7,8].
Widma pobudzania pokazały, że optymalną długością fali pobudzającej dla emisji
375 nm jest długość fali 325 nm, natomiast dla emisji 535 nm jest przedział od 300
do 340 nm.
Z pomiarów stabilności nanocząstek ZnO/MgO w buforach PBS o pH 7,4 i o różnym
stężeniu roztworów buforowych można wywnioskować, że nanocząstki ZnO/MgO mogą być
użyte w buforach o stężeniu fosforanów 2 mM i 5 mM (stężenie fizjologiczne).
Tak utworzone i scharakteryzowane nanocząstki ZnO/MgO zostały zastosowane
do projektowania biosensorów, opartych na fluorescencyjnym rezonansowym transferze
energii z nanocząstek ZnO/MgO do Czerwieni Nilowej (barwnik organiczny) obecnej
na powierzchni nanocząstek.
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Rysunek 30.

Wykresy zależności
ż ści absorbancji (lewa strona) i emisji (prawa
(prawa strona) nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO
w 2 mM, 5 mM, 10 mM, 25 mM buforze fosforanowym o pH około 7,4 w zależności
zale
od czasu
inkubacji. Stężenie
ężenie nanocząstek:
nanocz
0,115 mg/ml. Długość fali pobudzenia: 325 nm.
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Rozdział 4.
Pierwsza strategia budowania
biosensorów: FRET między
ZnO/MgO/CMCD a Czerwienią Nilu
4.1. Fluorescencyjny Rezonansowy Transfer
Energii
Nanocząstki ZnO/MgO rdzeń/powłoka zostały wykorzystane do budowy biosensora
opartego na Fluorescencyjnym Rezonansowym Transferze Energii (FRET) między
nanocząstką ZnO a barwnikiem organicznym (Czerwień Nilu) czułym na zmiany
w otaczającym je środowisku zewnętrznym.
Fluorescencyjny Rezonansowy Transfer Energii (ang. Fluorescence Resonance
Energy Transfer, FRET) jest to mechanizm przenoszenia energii między dwoma
chromoforami na drodze innej niż promieniowanie. Donor w stanie wzbudzonym może
przekazywać energię wzbudzenia akceptorowi znajdującemu się w odległości nie większej
niż 10 nm.
Fluorescencyjny Rezonansowy Transfer Energii, często nazywany Försterowskim
Rezonansowym Transferem Energii (FRET) (prace Förstera [1,2,3] z początku lat 50-tych)
jest potężną fizyczną i biofizyczną techniką, która umożliwia analizę interakcji między
fluoroforami będącymi w bliskim kontakcie ze sobą. Najczęściej FRET jest stosowany
jako „spektroskopowa linijka" [4], ze względu na to, że jest proporcjonalny do sześcianu
odwrotności odległości międzycząsteczkowej między molekułą donora i akceptora.
Poprzez badania FRET możliwe jest wykrywanie zmian w położeniu fluoroforów.
Większość zastosowań zjawiska FRET jest obecnie związana z dziedziną biochemii.
W celu zaobserwowania zjawiska FRET związanego z molekułami biologicznymi stosowane
są dwie strategie:
•

pierwsza strategia opiera się na transferze energii (fluorescencji) między tryptofanem
w białku a przyłączonym do białka fluoroforem;
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•

druga strategia opiera się na transferze energii między oddzielnymi biologicznymi
molekułami, do których przyłączono fluorofory [5].
W ten sposób możliwe jest monitorowanie oddziaływań między białkami a małymi

ligandami. Takie pomiary pozwalają wyznaczyć stałe wiązania ligandów, zmiany strukturalne
wywołane procesem wiązania ligandów, i mapować miejsca wiązania białka [6]. Fuzja biomembranowa może być także badana przez monitorowanie wewnętrznej fluorescencji
tryptofanu. Aby obserwować np. fuzję pęcherzyków (lub liposomów), często jest korzystne
zastosowanie zewnętrznej fluorescencji [7]. Można znaleźć w literaturze wiele przykładów
dotyczących zastosowania FRET do badań oddziaływań cząsteczek biologicznych. Badano
np. oddziaływanie pomiędzy białkami i kwasami nukleinowymi (DNA i RNA) [8]
oraz oddziaływania między białkami [9].
Mimo, że obserwacja zjawiska FRET jest wykorzystywana w badaniach
oddziaływań pomiędzy cząsteczkami w naukach przyrodniczych, to do tej pory rzadko jest
stosowana w inżynierii materiałowej. Wydaje się, że FRET jest atrakcyjną techniką
w badaniach nanomateriałów i nanoobiektów.

4.1.1. Teoretyczne podstawy FRET
4.1.1.1 Diagram Jabłońskiego dla procesu FRET
Na diagramie Jabłońskiego (rys. 31) po pobudzeniu można zaobserwować kilka
konkurujących ze sobą procesów: emisję promienistą lub relaksację bezpromienistą
i przekazywanie energii wzbudzenia do otaczających fluorofor cząsteczek [10,11]. Wtedy,
gdy energia fotonu odpowiada różnicy energii pomiędzy stanem podstawowym cząsteczki
a jednym z jego stanów wzbudzonych może wystąpić proces absorpcji. Emisja energii
wzbudzenia może być procesem promienistym i zachodzić na jeden z dwóch sposobów.
Jeżeli stany emitujący i końcowe mają tą samą multipletowość (muszą być albo silngletowe
albo trypletowe), to proces nazywany jest fluorescencją. Jeżeli stany emitujący i końcowy
mają rożną multipletowość, emisja energii wzbudzenia zachodzi na drodze fosforescencji.
Energia może być także tracona w procesie relaksacji bezpromienistej - wewnętrzna
konwersja

(zachodzi

pomiędzy

stanami

o

podobnej

multipletowości).

Przejście

bezpromieniste pomiędzy stanami o różnej multipletowości zwane jest międzysystemowym
przejściem bezpromienistym [10,11].
Försterowski rezonansowy transfer energii jest to transfer bezpromienisty energii
wzbudzenia od donora do akceptora. W wyniku tego transferu obserwujemy osłabienie emisji
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donora i zwiększenie emisji akceptora. FRET jest procesem, który silnie zależy
od odległości. Transfer
ransfer energii zachodzi w odległości od 1 do 10 nm. Ale nie tylko odległość
ma wpływ na wydajność
ść FRET. Czynniki
Cz
wpływające
ce na FRET opisane zostały w następnym
rozdziale.

Rysunek 31.

Diagram Jabłońskiego
ńskiego zjawiska FRET. S - stany singletowe; T - stany trypletowe; A - absorpcja,
F - fluorescencja, P - fosforescencja, IC - konwersja wewnętrzna;
ętrzna; ISC - przejście
międzysystemowe;
dzysystemowe; FRET - fluorescencyjny rezonansowy transfer energii. Rysunek sporządzony
na podstawie [10].

4.1.1.2. Czynniki wpływające na proces FRET
Zjawisko FRET jest procesem bezpromienistym, który opiera się
się na oddziaływaniu
dipol-dipol pary donor-akceptor.
akceptor. Istnieje kilka czynników, od których zale
zależży FRET:
Pierwszym czynnikiem jest nakładanie się widma pobudzeniowego
iowego (absorpcji)
cząsteczki akceptora z widmem emisji donora.
donora Określa się go jako stopie
stop ń pokrywania
się widm lub "Försterowska całka przekrycia".
przekrycia W równaniach ten czynnik zaznaczony jest
jako J [10].
Drugim czynnikiem jest odległość. Siła oddziaływania zależy
ży od odległości między
środkami dipoli (jest proporcjonalna do r-3) ze względu na to, żżee oddziaływanie między
donorem i akceptorem jest typu dipol-dipol
dipol
[10].
V =−

µ1 µ 2 2
4πε 0 r 3

(11)
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gdzie: V - energia potencjalna oddziaływania dipol-dipol;
µ - moment dipolowy;
ɛ0 - przenikalność elektryczna w próżni;
r - odległość między środkami dipoli.

Stała szybkości transferu energii mechanizmu dipol-dipol kt jest związana z kwadratem
energii oddziaływania, a w związku z tym jest proporcjonalna do r-6. Stała ta jest wyrażona
równaniem [10]:
kt =

1 R0 6
( )
τd r

(12)

gdzie: kt - szybkość transferu energii;
r - odległość między dipolami;

τd - czas życia donora w stanie wzbudzenia przy braku akceptora;
R0 - “promień Förstera”.
"Promień Förstera" jest to odległość, przy której wydajność transferu energii wynosi 50 %
i zależy od właściwości spektralnych cząsteczek biorących udział w procesie.
Innym czynnikiem wpływającym na transfer energii jest względna orientacja
chromoforów (czynnik orientacji dipolów κ2).

κ 2 = (cos θT − 3 cos θ D cos θ A )2

(13)

gdzie: θT - kąt pomiędzy dipolem przejścia emisyjnego donora a dipolem przejścia
absorpcyjnego akceptora;

θD i θA - kąty między tymi dipolami i wektorem łączącym donor z akceptorem.
Współczynnik κ2 opisuje orientację przejścia dipolowego donor-akceptor i może wahać
się od wartości 0 (orientacja prostopadła) do 4 (orientacja współliniowa/równoległa).
Przy założeniu, rozkładu izotropowego molekuł donora i akceptora, można przyjąć, że κ2 ma
wartość 0,66. Istnieje wiele teorii na temat tego, która wartość orientacji dipolu występuje
w zjawisku FRET. Nie istnieją wiarygodne metody eksperymentalne pomiaru wartości
bezwzględnej lub dopasowania wartości κ2, co prowadzi do niepewności w otrzymywanych
obliczeniach [12,13,14]. Na szczęście, zgromadzone dowody wykazały, że przemieszczanie
i dynamika statystyczna połączonych fluoroforów prowadzą do wartości κ2 około 2/3
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w prawie wszystkich formach biologicznych. To również określa górną granicę błędu - 35 %
dla każdej obliczonej odległości [14,15].
Ostatnim czynnikiem wpływającym na efektywność FRET jest maksymalna
separacja pasma absorpcji donora i pasma luminescencji akceptora.

Wpływ wyżej wymienionych czynników opisuje równanie:

R = 8,785 ∗10
6
0

−5

κ 2Φ D J
n4

(14)

gdzie: R0 - “promień Förstera”.

κ2 - czynnik orientacji dipolów;
n - współczynnik załamania światła;
ФD - wydajność kwantowa donora;
J - Försterowska całka przekrycia.

Wydajność Q procesu transferu energii może być oceniona na podstawie czasu
zaniku fluorescencji donora w obecności akceptora τD i przy braku akceptora τ0D lub przez
wydajność kwantową donora w obecności akceptora ФD i przy braku akceptora [8]:
Q = 1−

τD
φ
= 1 − D0
0
τD
φD

(15)

Jeśli czas zaniku donora nie jest monoekspotencjalny, wydajność transferu może być
obliczona przez to samo równanie, z tym, że musi być zastosowany średni czas zaniku donora
w obecności akceptora <τD> i w przypadku braku akceptora <τ0D>. Średnie czasy zaniku
są zdefiniowane, jako [16]:

τ

∑α τ
=
∑α

i i

i

(16)

i

i

gdzie: α - amplituda czasu zaniku.

Jak opisano wyżej, wiele czynników ma wpływ na wydajność procesu FRET.
Wśród wszystkich czynników niezbędnych do otrzymania wydajnego procesu FRET,
najważniejszym jest całka przekrycia i takie dobranie pary donor-akceptor, aby pobudzenie
donora jak najmniej pobudzało akceptor.
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4.1.2. Materiały używane w FRET w zastosowaniach
biologicznych
FRET jest szeroko stosowaną metodą w bioanalizie z powodu dużej czułości
na zmiany w odległości donora od akceptora (proporcjonalnej do r6). Ta właściwość jest
wykorzystywana między innymi do badań oddziaływania antygenu z przeciwciałem
w warunkach in vitro oraz do badań zwijania białek w czasie rzeczywistym w warunkach
in vivo [17,18].
Materiały stosowane w technikach FRET mogą być podzielone na różne klasy:
materiały organiczne - „tradycyjne” barwniki organiczne (fluorofory), cząsteczki wygaszające
i polimery; materiały nieorganiczne - chelatory metali, metale i nanokryształy
półprzewodnikowe; fluorofory pochodzenia biologicznego - białka i aminokwasy
fluorescencyjne oraz związki biologiczne, które wykazują bioluminescencję pod wpływem
katalizy

enzymatycznej.

Materiały

te

mogą

funkcjonować

albo,

jako

donory,

albo jako akceptory lub jednocześnie, jako donory i akceptory, w zależności od układu
doświadczalnego [19].

4.1.3. Nanocząstki ZnO w FRET
Istnieje wiele doniesień o badaniu procesu FRET między nanocząstkami
(także między nanocząstkami ZnO) a barwnikami organicznymi na ich powierzchni.
Powierzchnia koloidalnych

nanocząstek

ZnO

jest

z powodzeniem

modyfikowana

przez różnego rodzaju cząsteczki barwnika zawierające grupy katecholowe pełniące rolę
akceptora w zjawisku FRET [20]. Obserwowano także FRET w kompleksie nanocząstek ZnO
(donor) z oksazyną 1 (akceptor) ex vivo [21]. Nie istnieją jednak doniesienia zastosowania
takich kompleksów FRET bezpośrednio w próbkach biologicznych in vivo do monitorowania
zmian

zachodzących

się na wytworzeniu

w

żywych

kompleksu

organizmach.
nanocząstek

pokrytych karboksymetylo-β-cyklodekstryną

(jako

W

moich

badaniach

ZnO/MgO
donor)

z

skupiłam

rdzeń/powłoka

Czerwienią

Nilową

(jako akceptor) wykazującego właściwości FRET, w którym rolę biosensorową pełni
Czerwień Nilowa czuła na środowisko zewnętrzne [22]. Tak skonstruowany kompleks został
wprowadzony do wnętrza komórek nowotworowych HeLa, gdzie zbadano jego właściwości
sensoryczne.
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4.2. Pokrywanie nanocząstek ZnO/MgO
warstwą karboksymetylo-βkarboksymetylo
cyklodekstry
cyklodekstryny
(CMCD)
W celu zbudowania biosensora opartego na FRET, nanocząstki
nanoczą
ZnO/MgO
rdzeń/powłoka zostały pokryte karboksymetylo-β-cyklodekstrynąą (CMCD). β-cyklodekstryna
składa się z siedmiu merów glukozowych połączonych
poł
wiązaniami
ązaniami α-1,4-acetalowymi,
tworzących razem strukturęę cykliczną
cykliczn (rys. 32).

Rysunek 32. Struktura
Struktur chemiczna karboksymetylo-β-cyklodekstryny [23].
[

Wnętrze
trze cyklodekstryny posiada właściwości
wła
ci hydrofobowe, natomiast z zewnątrz
zewn
cząsteczka posiada właściwości
ściwości hydrofilowe. Dzięki
Dzi hydrofobowości
ś wnętrza
ętrza, cyklodekstryna
może tworzyć kompleksy inkluzyjne z cząsteczkami
cz
hydrofobowymi. Sąą to kompleksy typu
„gość-gospodarz”, w których cyklodekstryna pełni rolę gospodarza. W późniejszym
póź
etapie
wprowadziliśmy do wnętrza
ętrza
trza cyklodekstryny hydrofobowy barwnik organiczny Czerwień
Czerwie Nilu
(ang. Nile Red - NR) w celu uzyskania rezonansowego
r
transferu energii.
Reakcję przyłączania
ączania karboksymetylo-β-cyklodekstryny
karboksymetylo
stryny do nanocząstek
nanoczą
ZnO/MgO
o średnicy
rednicy około 5,5 nm przeprowadzono w dimetylosulfotleneku (DMSO) w 50 °C
(6 godzin) (rozdział 6. Materiały i Metody,
Metody podrozdział 6.1.4. Pokrywanie nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO karboksymetylo-β-cyklodekstryn
cyklodekstryną, str. 170), rys. 33.
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Rysunek 33.. Schemat syntezy nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO pokrytych karboksymetylo-β-cyklodekstryn
cyklodekstryną [22].

Anionowa pochodna β-cyklodekstryny
β cyklodekstryny (CMCD) jest tworzona przez substytucję
substytucj
części pierwszorzędowej
dowej grupy hydroksylowej ulokowanej na węższej
węższej otoczce otworu
pierścieniowego
cieniowego

cyklodekstryny

przez
przez

grupy

karboksymetylowe.

Te

grupy

mog
mogą

koordynować się do powierzchni tlenków metali na tej samej drodze, co grupy karboksylowe
kwasów tłuszczowych. Pokrycie nanokryształów przez otwory cyklodekstrynowe powoduje
powoduj
zmianę powierzchni na hydrofilową
hydrofilow poprzezz istnienie grup hydroksylowych na otoczce dziury
cyklodekstryny [24].
Unikalną cechąą nanocząstek
nanocząstek ZnO/MgO pokrytych CMCD jest to, że
ż zakotwiczone
do

powierzchni

otwory

cyklodekstryny

utrzymuj
utrzymują

zdolność
ść

do

inkluzji

małych

hydrofobowych molekuł. Cyklodekstryna nie zmienia także
tak właściwości
ści optycznych (rys.
(
34)
nanocząstek ZnO/MgO.

Rysunek 34.

A: Widmo absorbancji i B: widmo luminescencji nanocząstek
ąstek ZnO/MgO
ZnO/
rdzeń/powłoka
pokrytych karboksymetylo-β-cyklodekstryną.
karboks
Stężenie nanocząstek
ąstek wynosiło 20
2 mg/ml
w wodzie. Długość
ść fali pobudzania 356 nm.
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4.3. FRET między nanocząstkami
ZnO/MgO/CMCD
/CMCD a Czerwienią Nilu
4.3.1. FRET między nanocząstkami ZnO/MgO
a Czerwienią Nilu w zależności od stężenia
Czerwieni
Wykonano badania zjawiska FRET pomiędzy nanocząstkami
stkami ZnO/MgO pokrytymi
karboksymetylo-β-cyklodekstryn
tryną a barwnikiem organicznym Czerwienią Nilu
N wbudowanym
w otwory cyklodekstryny.
Wybrano Czerwieńń Nilu,
N
ponieważ jej fluorescencja jest czuła na środowisko
zewnętrzne i może byćć detektorem
detekto
zachodzących zmian, a widmo absorpcji Czerwieni Nilu
pokrywa

się

z

widmem

luminescencji

ZnO/MgO

pochodzącym
pochodzącym

od

defektów

powierzchniowych (rys. 35). Czerwień
Czerwie Nilu formuje kompleks 1:1 z β-cyklodekstryn
cyklodekstryną.

Rysunek 35.

Widmo absorbancji i luminescencji (przy pobudzeniu 356 nm), nanocząstek ZnO/MgO/CMCD
ZnO/
w wodzie, oraz widmo absorbancji i fluorescencji Czerwieni Nilu (w obecności
obecno
CMCD)
w wodzie (przy
przy pobudzeniu 555 nm).
nm . Widma zostały znormalizowane, w celu pokazania
nakładania pasm.

FRET występuje, kiedy energia
energi ze stanu wzbudzenia donora jest przekazyywana do cząsteczki
akceptora przez oddziaływanie dipol-dipol.
dipol
Proces ten jest wydajniejszy, kiedy występuje
znaczne nałożenie sięę widma emisji donora z widmem absorpcji akceptora. Rys. 35 pokazuje,
że istnieje wystarczające
ące pokrycie między
mi dzy pasmem luminescencyjnym nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO i pasmem
em absorpcyjnym Czerwieni Nilu.
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Rozpuszczono nanocząstki
nanoczą
ZnO/MgO pokryte CMCD w wodzie. Następnie
Nast
miareczkowano je różnymi
żnymi stężeniami
stęż
Czerwieni Nilowej
ilowej rozpuszczonej w acetonie dodając
te same objętości
ci i monitorowano zmianę
zmian luminescencji (rys. 36). Całkowita procedura
została opisana w rozdziale 6. Materiały i metody, podrozdział 6.1.5.
.1.5. Pomiary FRET
w roztworze wodnym, str. 1711. Długość fali pobudzania, 356 nm, koresponduje z pasmem
absorpcji nanokryształów ZnO/MgO.
Ze wzrostem stosunku akceptora do donora, emisja widzialna nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO między długością
ścią fali 510 a 580 nm jest efektywnie wygaszana, podczas
gdy wzrasta emisja pochodząca
ochodząca od Czerwieni Nilowej przy długości
ści fali 650 nm. Widma
jednoznacznie wskazująą na występowanie
wyst
procesu FRET między
dzy nanocząstkami
nanoczą
ZnO/MgO
a Czerwienią Nilową. Obecność punktu izozbestycznego na rys. 36
3 jest dowodem,
że wbudowanie molekuł Czerwieni Nilowej do otworów cząsteczek CMCD
MCD zakotwiczonych
na nanocząstkach jest procesem przebiegającym
przebiegaj
w warunkach równowagii termodynamicznej.
termodynamicznej
W wyższych stężeniach
eniach Czerwieni Nilowej, kiedy stosunek ilości Czerwieni Nilowej do ilości
otworów CMCD jest bardzo duży,
du
kompleksy ZnO/MgO/CMCD/Czerwi
MCD/Czerwień Nilu wytrącają
się z roztworu wodnego. To może
moż być spowodowane tym, żee powierzchnia nanokryształów
pokryta przez Czerwieńń Nilu przestaje być
by hydrofilowa.

Rysunek 36.

FRET pomiędzy
ędzy ZnO/MgO/CMCD (20 mg/ml w wodzie) dla różnych
żnych st
stężeń Czerwieni
Nilowej. Każde
żde widmo jest wynikiem niezależnego
niezale
pomiaru. Odjętoo tło Czerwieni Nilowej
rozpuszczonej w wodzie. Długość
D
fali pobudzenia: 356 nm.

Kolejnym dowodem tego, że emisja Czerwieni Nilowej w długości
długo
fali 650 nm
w próbce ZnO/MgO/CMCD/Czerwie
O/MgO/CMCD/Czerwień Nilu pochodzi z procesu FRET jest widmo emisji
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zebrane z próbki ZnO/MgO rozpuszczonej w wodzie, do której dodawano różne
ró
stężenia
Czerwieni Nilowej, podobnie jak w poprzednim eksperymencie, jednak bez obecności
obecno CMCD
na powierzchni nanocząstek (rys.
rys. 37). Szczegółowy opiss eksperymentu został przedstawiony
w rozdziale 6. Materiały i Metody,
Metody podrozdział 6.1.5. Pomiary FRET
RET w roztworze wodnym,
str. 171.
Na wykresie (rys. 37)
3 obserwujemy zanik luminescencji pochodzącej
pochodz
od donora
(ZnO/MgO) ale brak wzrostu fluorescencji pochodzącej od akceptora
eptora (Czerwień
(Czerwie Nilu). Jest
to dowód, żee FRET zachodzi tylko przy odpowiedniej odległości
odległości donora od akceptora,
akceptora
czyli wtedy, gdy Czerwieńń Nilu jest immobilizowana wewnątrz
wewnątrz CMCD na powierzchni
nanocząstek.

Rysunek 37.

Widmo luminescencji nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO (0,06 mg/ml w wodzie) dla różnych
ró
stężeń
Czerwieni Nilowej.. Każde
Ka
widmo jest wynikiem niezależnego
nego pomiaru. O
Odjęto tło Czerwieni
Nilowej rozpuszczonej w wodzie. Długość
D
fali pobudzenia: 356 nm.

4.3.2. Wydajność FRET między nanocząstkami
ZnO/MgO/CMCD a Czerwienią Nilu
Wydajność rezonansowego transferu energii obliczono ze wzoru:
Q=

I ZnO − I ZnO − NR
I ZnO

(17)

gdzie: IZnO - intensywność
ść luminescencji donora ZnO/MgO/CMCD w wodzie w przypadku
braku Czerwieni Nilowej;
Nilowej
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IZnO-NR - intensywność luminescencji donora ZnO/MgO/CMCD w wodzie w obecności
różnych stężeń Czerwieni Nilowej.

Wydajność rezonansowego transferu energii można obliczyć ze wzoru:

Q=

k ZnO− NR
R06
=
−1
k ZnO− NR + τ ZnO
R06 + r 6

(18)

gdzie: τZnO - czas zaniku donora ZnO/MgO przy braku akceptora Czerwieni Nilowej;
kZnO-NR - stała szybkości emisji donora ZnO/MgO/CMCD w obecności akceptora
Czerwieni Nilowej;
r - odległość między donorem a akceptorem;
R0 - krytyczna odległość (promień Forstera), przy której transfer i spontaniczny zanik
ekscytowanego donora są równie prawdopodobne, kZnO-NR = τZnO-1.
R0 można wyznaczyć eksperymentalnie z danych spektroskopowych:

R0 =

9000(ln10)κ 2γ D0
J (λ )
128π 5 N Aη 4

(19)

gdzie: κ2 - czynnik orientacyjny, który wynosi 2/3 dla losowo zorientowanych dipoli
donora i akceptora;

γD0 - wydajność kwantowa donora w nieobecności akceptora;
NA - liczba Avogadro;

η - współczynnik załamania światła;
J(λ) - całka przekrycia emisji donora i absorpcji akceptora.

Spektralne nałożenie emisji donora i akceptora dane jest wzorem:
∞

J (λ ) = ∫ I D (λ )ε A (λ )λ4 dλ

(20)

0

gdzie: ID(λ) - znormalizowane widmo luminescencji donora (ZnO/MgO/CMCD);

εA(λ) - współczynnik absorpcji akceptora (Czerwieni Nilowej).
Dla ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu, spektroskopowo wyznaczona wartość R0 wynosi
3,4 nm [22]. Dla donora oddziałującego z wieloma akceptorami, jeśli transfer energii
do każdego akceptora może być rozważany jako niezależne zdarzenie, wydajność transferu
może być wyrażona przez równanie [25]:
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nR06
Q= 6 6
nR0 + r

(21)

gdzie: n - liczba molekuł akceptora.

Wartość r, odległość
ść donora od akceptora w układzie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilowa,
może

być

wyznaczona

przez

dopasowanie

tego

równania

do

eksperymentalnie

obserwowanych zależności
ci między
mię
wydajnością rezonansowego transferu energii a stężeniem
st
akceptora (różowa
owa linia na wykresie, rys. 38). Wyznaczona tąą metodą wartość
warto r wynosi
3,4 nm. Wyznaczona przeze mnie wartość
w
r różni się od wartości
ści wyznaczonej wcześniej
wcze
przez Rakshit i współpracowników [22], która wynosiła r = 4,3 nm.. Różnica
Róż
ta może być
spowodowana inną charakterystyką
charakterystyk nanocząstek użytych w wymienionych badaniach
(rozmiar, grubość otoczki MgO, grubość
grubo warstwy CMCD).

Rysunek 38.

Zmiany wydajności
ści FRET w zależności od stężenia
enia akceptora (Czerwieni Nilowej). Stężenie
donora jest stałe. Ciemne punkty: dane
dan eksperymentalne. Różowa linia:: najlepsze dopasowanie
równania do danych eksperymentalnych.

Transfer energii w kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu pochodzi od emisji
defektowej ZnO, której położenie
położ
spektralne nie zależyy od rozmiaru cząstki.
czą
Fluktuacje
rozmiaru nanocząstek
stek nie wpływają
wpływaj na wydajność FRET w przeciwieństwie
przeciwień
do sytuacji,
kiedy stosujemy kropki kwantowe, w których położenie
poło enie spektralne emisji ekscytonowej jest
bardzo czułe na rozmiar kropki.
Drugą unikalną cechąą FRET między
mi
ZnO/MgO/CMCD a Czerwienią
erwienią Nilową
Nilow jest fakt,
że donor z akceptorem są trzymane razem przez interakcje
interakcje supramolekularne. Cząsteczki
akceptora Czerwieni Nilu formułują
formu
kompleksy inkluzyjne z otworami cyklodekstryny
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pokrywającej nanocząstki ZnO/MgO. Interakcje między
m
Czerwieniąą Nilu a otworami
cyklodekstryny mająą naturęę dyspersyjną.
dyspersyjn
Charakterystycznąą cechą
cech fluorescencji Czerwieni Nilowej oprócz właściwości
wła
solwatochromowych, jest termochromizm [26]. Emisja Czerwieni
zerwieni Nilowej przesuwa
się w stronę krótszych długości
długoś fali wraz ze wzrostem temperatury (termochromizm)
i jej położenie zależy od zastosowanego rozpuszczalnika (solwatochrom
(solwatochromizm). Właściwości
te Czerwień Nilu zachowuje znajdując się w otworach CMCD pokrywających
pokrywają
nanocząstki
ZnO/MgO. Wpływ temperatury na zjawisko FRET
FRET został omówiony w następnym
nastę
rozdziale.

4.3.3. Wpływ temperatury na FRET między
nanocząstkami ZnO/MgO a Czerwienią Nilu
Wykonano
nanocząstkami
stkami

badania

ZnO/MgO

Rezonansowego
pokrytymi

Transferu
Transferu

β-cyklodekstryną

Energii
a

(FRET)

barwnikiem

pomiędzy

organicznym

Czerwienią Nilu wbudowanym w otwory
otwor cyklodekstryny w funkcji temperatury.
W pierwszym etapie mierzono FRET między
mi
nanocząstkami
ąstkami ZnO/MgO/CMCD
a Czerwienią Nilowąą dla każdej
żdej temperatury osobno (od 20 do 55 °C).. Odjęto
Odję tło: Czerwień
Nilowa w wodzie
ie w danej temperaturze pobudzaną
pobudzan tą samą długością fali (rys.
(
39). Procedura
została opisana w rozdziale 6. Materiały i Metody, podrozdział 6.1.6.
.1.6. Pomiary wpływu
temperatury na FRET
RET w roztworze wodnym, str. 171.

Rysunek 39.

FRET pomiędzy nanocząstkami
nanocz
ZnO/MgO/CMCD (20 mg/ml w wodzie)
wodzie a Czerwienią Nilową
(19 µM) w zależnoś
żności od temperatury. Każde
de widmo jest wynikiem niezależnego
niezale
pomiaru.
Zostało odjęte
ęte tło samej Czerwieni
Czerwien Nilowej w wodzie o stężeniu
ężeniu 19 µM.
µ
Długość fali
pobudzenia: 356 nm.

66

Zbadano wpływ
w temperatury na położenie
poło
maksimum intensywności
ści Czerwieni Nilowej
w układzie ZnO/MgO/CMCD/Czerwie
/MgO/CMCD/Czerwień Nilu (rys. 40).

Rysunek 40.

Zmiany położenia
żenia maksimum intensywności
intensywno
luminescencji Czerwieni Nilowej w układzie
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu w zależności od temperatury. Niebieska linia to wynik
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
dopasowania liniowego
liniowe do punktów pomiarowych.. Z nachylenia prostej otrzymano przesunięcie
przesuni
termochromowe 5,7 cm-1/K.

W tym zakresie temperatur,, zmiany położenia maksimum intensywnoś
ensywności luminescencji
Czerwieni Nilowej w kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu sąą liniowe.
liniowe Przesunięcie
termochromowe wynosi 5,7 ± 1,5 cm-1/K. Wartości przesunięcia termochromowego
Czerwieni

Nilowej

w

niepolarnych

rozpuszczalnikach

zmieniająą

si
się

w

zakresie

od 0,9 do 4 cm-1/K [26]. Otrzymana wartość
warto przesunięcia termochromowego
chromowego w roztworze
wodnym w układzie FRET jest większa,
wi
niż dla rozpuszczalników niepolarnych
polarnych i większa,
wi
niż wartość w roztworze wodnym otrzymana przez
prz
innych badaczy (3 cm-1/K) [22].
Obserwowany

termochromi
ermochromizm
zm

Czerwieni

Nilowej

w

kompleksie

ZnO/MgO/CMCD/Czerwieńń Nilu może być wykorzystany do pomiaru zmian temperatury
w roztworach wodnych.
Aby zweryfikowaćć działanie otrzymanego
otr
nanotermometru zbadano wpływ
temperatury

na

intensywność

luminescencji,

położenie
enie

maksimum

intensywno
intensywności

oraz odwracalność tych zmian. Wykonano także
ta e pomiary kontrolne dla roztworów
zawierających:
cych: ZnO/MgO/CMCD, ZnO/MgO lub Czerwień Nilową (rys. 41).
4
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Z otrzymanych wyników (rys.
(
41) obliczono deltęę między
ędzy intensywnością
intensywno
luminescencji w temperaturze 20 °C a 45 °C.
C. Otrzymane wyniki umieszczono w tabeli 7
i na rys. 42.

Rysunek 41.

intensywnoś
luminescencji Czerwieni Nilowej (długość
ść fali ok. 650 nm)
Zmiany intensywności
i ZnO/MgO/CMCD (długość fali ok. 545 nm) w układzie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu
(odjęte
te zostało tło Czerwieni Nilowej w danej temperaturze),
temperaturze) ZnO/MgO/CMCD (długość fali
ok. 545 nm) w wodzie i ZnO/MgO (długość fali ok. 545 nm) w wodzie w zależności
od temperatury.

Tabela 7.

Zmiany intensywności
intensywnoś luminescencji Czerwieni Nilowej i ZnO/MgO/CMCD w układzie
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu (odjęte
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
te zostało tło Czerwieni Nilowej w danej temperaturze),
temperaturze)
ZnO/MgO/CMCD w wodzie i ZnO/MgO w wodzie
wodzi w zależności
ci od temperatury.

∆NRwFRET

∆ZnOwFRET

∆ZnO/MgO/CMCD

∆ZnO/MgO

2,3*10-6

1,0*10-6

1,3*10-6

1,4*10-6
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Rysunek 42.

Zmiany intensywności
intensywnoś luminescencji Czerwieni Nilowej i ZnO/MgO/CMCD w układzie
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu (odjęte zostało tło Czerwieni Nilowej w danej temperaturze),
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
temperaturze)
ZnO/MgO/CMCD w wodzie i ZnO/MgO w wodzie w zależności
zale
ci od temperatury.

Zmiany intensywności
ści fluorescencji Czerwieni Nilowej (akceptor) w układzie FRET
pod wpływem zmian temperatury są
s dwa razy większe niżż zmiany intensywności
in
luminescencji ZnO/MgO (donor) w układzie FRET. Wpływ temperatury na intensywność
intensywno
luminescencji ZnO/MgO w wodzie rys. 41 wynika z tego, że w półprzewodnikach
wraz ze wzrostem temperatury zwiększa
zwi
się prawdopodobieństwo
wo przejść niepromienistych,
co powoduje spadek intensywności
intensywnoś luminescencji.
Porównano

wpływ

temperatury

na

poło
położenie

maksimum
aksimum

intensywno
intensywności

i odwracalność procesu (rys. 43 i rys. 44):

Rysunek 43.

Zmiany

położenia
żenia

maksimum

luminescencji

Czerwieni

Nilowej

w

układzie

ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu (odjęte
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
te zostało tło Czerwieni Nilowej w danej temperaturze).
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Rysunek 44.

Zmiany położenia
żenia maksimum luminescencji ZnO/MgO w układzie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie
Nilu (odjęte
ęte zostało tło Czerwieni Nilowej w danej te
temperaturze)
mperaturze) oraz ZnO/MgO/CMCD
i ZnO/MgO w wodzie.

Z porównania położenia
żenia maksimum intensywności
intensywno
luminescencji Czerwieni Nilowej
i ZnO/MgO/CMCD
gO/CMCD w układzie FRET (rys.
(
43) z położeniem
eniem maksimum intensywności
intensywno
ZnO/MgO/CMCD i ZnO/MgO w wodzie można
mo
zauważyć, że w przypadku układu FRET
położenie
enie zarówno Czerwieni Nilowej jak i ZnO/MgO/CMCD jest czułe na temperaturę
temperatur i jest
to proces odwracalny, w odróżnieniu
odróż
od ZnO/MgO/CMCD
CMCD i ZnO/MgO w wodzie. Jest
to zatem nanosensor zmian temperatury.
temperatury Wodne roztwory
wory ZnO/MgO/CMCD i ZnO/MgO
nie wykazuję tych właściwości.
ś
ści.
Zbadano
(ZnO/MgO/CMCD))

wpływ
a

temperatury
akceptorem

na

wydajno
wydajność
(Czerwie
(Czerwień

FRET
Nilowa)

między
w

donorem
układzie

ZnO/MgO/CMCD/Czerwieńń Nilowa (rys.
(
45). Wraz ze wzrostem temperatury wydajność
wydajno
FRET spada o około 20 %. Proces ten jest procesem odwracalnym. W miarę
miar upływu czasu
modulacja wydajności
ści FRET przy zmianach
z
temperatury zmniejsza sięę a jednocześnie
jednocze
średnia
wartość wydajności
ci FRET rośnie.
roś
Może to być spowodowane zmianąą stabilności
stabilno kompleksu
przy bardzo długich
ich pomiarach (pomiary kilkugodzinne).
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Rysunek 45.

Zmiany wydajności
ści FRET w układzie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu (odjęte
(odj
zostało tło
Czerwieni Nilowej w danej temperaturze). Wydajność wyznaczono z równania 21 dla każdej
temperatury.

Podsumowując, badania
adania wpływu temperatury na intensywność
intensywno
i położenie
maksimum luminescencji Czerwieni Nilowej i ZnO/MgO/CMCD w układzie FRET
ZnO/MgO/CMCD/Czerwieńń Nilu w porównaniu z ZnO/MgO/CMCD i ZnO/MgO w wodzie
potwierdziły czułość
ść układu FRET na temperaturę
temperatur (czyli środowisko
rodowisko zewnętrzne).
zewn
Obserwowano odwracalne zmiany wydajności
wydajno ci zjawiska FRET w funkcji periodycznych
zmian temperatury.
W badanym zakresie temperatur,
temperatur zmiany długości
ci fali maksimum intensywności
intensywno
luminescencji Czerwieni Nilowej w kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu są liniowe
z temperaturą, a przesunięcie
ęcie termochromowe wynosi 5,7 ± 1,5 cm-11/K. Obserwowany
termochromizm Czerwieni Nilowej w kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu może
być stosowany jako nanotermometr
termometr w roztworach wodnych.
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4.4. FRET między ZnO/MgO/CMCD a
Czerwienią Nilową wewnątrz komórek
nowotworowych HeLa
4.4.1. Komórki nowotworowe HeLa
Komórki HeLa jest to linia komórkowa pochodząca z komórek raka szyjki macicy.
Komórki zostały pobrane od afroamerykanki z Baltimore, 31-letniej Henrietty Lacks
bez jej zgody, a następnie zostały przekazane dyrektorowi centrum badań nad kulturami
tkankowymi George'owi Geyowi z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Henrietta Lacks zmarła
w 1951 roku. Komórki HeLa są zdolne do nieskończenie wielu podziałów mitotycznych,
dlatego uważane są za nieśmiertelne. Od momentu pobrania są hodowane w wielu
laboratoriach na całym świecie [27].
Komórki HeLa na skutek zakażenia wirusem brodawczaka HPV 18 uległy
transformacji nowotworowej i różnią się znacznie od prawidłowych komórek nabłonkowych
szyjki macicy. Linia ta charakteryzuje się dodatkowo szybkim wzrostem, przewyższającym
inne linie komórek nowotworowych [27]. Linia komórkowa HeLa służy do badań biologii
komórek nowotworowych.

4.4.2. Wprowadzanie kompleksów
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilowa do wnętrza
komórek HeLa
Nanocząstki ZnO/MgO pokryte karboksymetylo-β-cyklodekstryną, w której została
ulokowana Czerwień Nilowa (barwnik organiczny) udało się wprowadzić do wnętrza
komórek nowotworowych HeLa (rys. 46), gdzie zaobserwowano fluorescencję Czerwieni
Nilowej przy pobudzeniu światłem UV. Przeprowadzono również eksperymenty kontrolne
(komórki z ZnO/MgO/CMCD i komórki z Czerwienią Nilową, rys. 47, rys. 48). Procedura
wprowadzania nanocząstek do wnętrza komórek została opisana w rozdziale 6. Materiały
i metody, podrozdział 6.1.7. Wprowadzanie ZnO/MgO/CMCD do wnętrza komórek
nowotworowych HeLa, str. 172. Procedura obrazowania komórek z i bez nanocząstek została
opisana w rozdziale 6. Materiały i Metody, podrozdział 6.2.7. Mikroskop konfokalny, str. 181.

72

Rysunek 46.

Kompleksy ZnO/MgO/CMCD/Czerwie
/MgO/CMCD/Czerwień Nilowa o właściwościach
ciach FRET wewnątrz
wewn
komórek
HeLa. A: kanał autofluorescencji komórek HeLa (długość
(długo fali pobudzenia: 488 nm - laser CW,
emisja 520-560
560 nm); B: kanał świecenia Czerwieni Nilowej (długość
ść fali pobudzenia: 355 nm laser CW,, emisja 560-700
560
nm); C: nałożenie dwóch kanałów A i B.. Moc lasera 1,5 % mocy
całkowitej (20 mW).
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Rysunek 47.

Nanocząstki ZnO/MgO/CMCD
/MgO/CMCD wewnątrz komórek HeLa. A: kanał autofluorescencji komórek
HeLa (długość
ść fali pobudzenia: 488 nm - laser CW, emisja 520-560
560 nm); B: kanał świecenia
Czerwieni Nilowej (długość fali pobudzenia: 355 nm - laser CW,, emisja 560-700
560
nm);
C: nałożenie
enie dwóch kanałów A i B. Moc lasera 1,5 % mocy całkowitej (20 mW).
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Rysunek 48.

Czerwień Nilowa wewnątrz
wewn
komórek HeLa. A: kanał autofluorescencji komórek HeLa (długość
(długo
fali pobudzenia: 488 nm - laser CW, emisja 520-560 nm); B: kanał świecenia
ś
Czerwieni
Nilowej (długość
ść fali pobudzenia: 355 nm - laser CW, emisja 560-700
700 nm); C: nałożenie dwóch
kanałów A i B.. Moc lasera 1,5
1, % mocy całkowitej (20 mW).

nał luminescencji Czerwieni Nilowej przy pobudzaniu laserem UV 355 nm
Porównując kanał
o mocy 1,5 % mocy całkowitej (20 mW), można zauważyć, żee w przypadku zastosowania
zastosowani
kompleksu FRET obserwujemy większą intensywność luminescencji w porównaniu
do luminescencji samego donora (ZnO/MgO/CMCD) czy też
te luminescencji samego akceptora
(Czerwień Nilu) w tych samych warunkach eksperymentalnych. Można
Można zatem wnioskować,
wnioskowa
że udało nam się wprowadzić kompleksy FRET do wnętrza
wn
komórek nowotworowych HeLa
bez ich uszkodzenia.
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Światło
wiatło UV powoduje znaczne uszkodzenia struktur biologicznych i dodatkowo
wzbudza ich autofluorescencję,
autofluorescencj
dlatego też ten sam eksperyment powtórzyliśmy
powtórz
z zastosowaniem lasera femtosekundowego o długości fali 705 nm - pobudzenie
wielofotonowe. Otrzymaliśmy
śmy bardzo podobne wyniki jak przy zastosowaniu
zastosowaniu pobudzenia UV
(rys. 49).

Rysunek 49.

FRET pomiędzy
ędzy ZnO/MgO/CMCD
ZnO
a Czerwienią Nilową wewnątrz
ątrz komórek HeLa.
HeLa A: kanał
autofluorescencji komórek HeLa (długość
(długo fali pobudzenia: 488 nm - laser CW,
CW emisja 511583 nm, moc lasera 0,1 % mocy całkowitej, która wynosi 30 mW);
); B: kanał fluorescencji
Czerwieni Nilowej (długość fali pobudzenia: 705 nm - laser femtosekundowy,
femtosekundowy emisja 601693 nm, moc lasera 0,4 % całkowitej mocy lasera, która wynosi 2016 mW);
mW C nałożenie dwóch
kanałów A i B.
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Wyniki porównano z wynikami kontrolnymi (komórki nowotworowe HeLa, komórki
z ZnO/MgO/CMCD i komórki z Czerwienią
Czerwieni Nilową, rys. 50, rys. 51,, rys. 52).

Rysunek 50.

Komórki nowotworowe HeLa. A:: kanał autofluorescencji komórek HeLa (długość
(długo
fali
pobudzenia: 488 nm - laser CW, emisja 511-583 nm, moc lasera 2 % całkowitej mocy lasera 30 mW); B:: kanał fluorescencji Czerwieni Nilowej (długość fali pobudzenia: 705 nm - laser
femtosekundowy,, emisja 601-693
601
nm, moc lasera 0,4 % całkowitej mocy - 2016 mW);
C: nałożenie
enie dwóch kanałów A i B.
B
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Rysunek 51.

Nanocząstki
stki ZnO/MgO/CMCD w komórkach nowotworowych HeLa
HeLa. A: kanał autofluorescencji
komórek HeLa (długość fali pobudzenia: 488 nm - laser ciągły,, emisja 511-583
511
nm, moc lasera
10 % całkowitej mocy - 30 mW); B: kanał fluorescencji Czerwieni Nilowej (długość
(długo fali
pobudzenia: 705 nm - laser femtosekundowy, emisja 601-693
693 nm, moc lasera 0,4 % całkowitej
mocy - 2016 mW); C:
C nałożenie dwóch kanałów A i B.
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Rysunek 52.

Czerwień Nilu w komórkach nowotworowych HeLa
HeLa. A: kanał autofluorescencji komórek HeLa
(długość fali pobudzenia: 488 nm - laser CW, emisja 511-583
583 nm, moc lasera 0,6 % całkowitej
mocy - 30 mW); B:: kanał fluorescencji Czerwieni Nilowej (długość
ść fali pobudzenia: 705 nm laser femtosekundowy,
femtosekundowy emisja 601-693 nm, moc lasera 0,4 % całkowitej mocy - 2016 mW);
C: nałożenie
enie dwóch kanałów a) i b).

Podobnie jak w przypadku pobudzania laserem UV, porównując
p
ąc kanał
ka
fluorescencji
Czerwieni Nilowej przy pobudzaniu laserem femtosekundowym 705 nm o 0,4 % całkowitej
mocy - 2016 mW, można
żna zauważyć,
zauwa
że w przypadku zastosowaniaa kompleksu FRET
obserwujemy większąą intensywność
intensywno luminescencji w porównaniu do luminescencji
lumi
samego
donora (ZnO/MgO/CMCD) czy też
te samego akceptora (Czerwieńń Nilu) w tych samych
warunkach eksperymentalnych. Można zatem wnioskować, żee udało nam się
si wprowadzić
kompleksy FRET do wnętrza
ętrza
trza komórek nowotworowych HeLa bez ich uszkodzenia.
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Oprócz pobudzania laserem UV, można
mo
także zaobserwowaćć "FRETujące"
"FRETują
kompleksy
przy pobudzeniu wielofotonowym donora, α = 705 nm.

4.4.3. Widma luminescencyjne kompleksów
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilowa we wnętrzu
komórek HeLa
Wykonano badania porównawcze kompleksu
komplek
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
o właściwościach
ciach FRET przy pobudzeniu laserem 355 nm a pobudzeniem laserem
femtosekundowym o długości
ści fali 705 nm przy użyciu
u yciu mikroskopu konfokalnego (rys.
(
53).

Rysunek 53.

A: Widmo luminescencji nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO/CMCD przy długości fali pobudzenia: 355 nm,
nm
moc lasera: 1,5 % mocy całkowitej (20 mW), stężenie 20 mg/ml w wodzie;
wodzie oraz B: widmo
luminescencji nanocząstek
nanoczą
ZnO/MgO/CMCD przy długości
ci fali pobudzenia: 705 nm, moc
lasera: 10 % mocy całkowitej (2016 mW),
mW) stężenie 20 mg/ml w wodzie.

Jak można
na wywnioskować
wywnioskowa z rys.53, zmiana długość fali pobudzenia z 355 nm
na 705 nm nie zmieniła długości
długo
fali luminescencji pochodzącej
ącej od defektów ZnO
(około 545 nm). Jest to o tyle ważne,
wa
że odejście od pobudzania UV pozwoli na zmniejszenie
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uszkodzeń tkanek i polepszenie parametrów przyżyciowych komórek podczas pomiarów.
pomiarów
Zastosowanie lasera femtosekundowego eliminuje problem grzania tkanek, który
któr występuje
w przypadku stosowania laserów w pracy ciągłej.
ci
W kolejnym etapie
ie zbadano widma fluorescencyjne Czerwieni Nilowej w zależności
zale
od miejsca położenia
enia kompleksu ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu wewnątrz/na
wewną
zewnątrz
komórek HeLa.. Pomiary zostały wykonane także
tak e dla samych komórek HeLa, dla komórek
HeLa,
eLa,

do

których

wprowadzono

tylko

nanocząstki
stki

ZnO/MgO/CMCD

(donor)

oraz dla komórek,
rek, do których wprowadzono tylko Czerwień Nilu (akceptor) (rys. 54).
Badania

przeprowadzono

dla

dwóch

ró
różnych

stężeń

Czerwieni

Nilu

(akcep
(akceptor)

we „FRETującym”
cym” kompleksie i dla dwóch różnych
ró
długości
ci fali pobudzenia: 355 nm
oraz 705 nm (rys. 55).

Rysunek 54.

A: widma
idma luminescencji komórek nowotworowych HeLa oraz nanocząstek ZnO/MgO/CMCD
(donor) wewnątrz
ątrz komórek HeLa (długość
(długo fali pobudzenia 325 nm, moc lasera 0,9 % mocy
całkowitej - 20 mW);
mW B: widma fluorescencji Czerwieni Nilowej
ilowej (akceptor) wewnątrz
wewn
i na zewnątrz
trz komórek HeLa (długość
(długo fali pobudzenia 325 nm, moc lasera 0,9 % mocy
całkowitej - 20 mW);
mW C: widma „FRETującego” kompleksu
su ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu
w zależności
ści od położenia
położ
wewnątrz i na zewnątrz komórek
mórek HeLa przy długości
długo fali pobudzenia
355 nm (moc

lasera: 0,9 % z 20 mW). Przedstawione zostały widma reprezentacyjne.

Stężenie ZnO/MgO/CMCD 20 mg/ml w wodzie, stężenie Czerwieni Nilu 19 µM.

Przy pobudzeniu długością
ś ą fali 355 nm autofluorescencja komórek
mórek jest dużo
du
wyższa
niż w przypadku pobudzenia 705 nm. Luminescencja pochodzące
poc
ące od samego donora,
czyli nanocząstek
stek ZnO/MgO/CMCD jest widoczna tylko w przypadku pobudzenia
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wielofotonowego, gdyżż w przypadku pobudzenia UV pokrywa się
się z autofluorescencją
autofluorescencj
komórek.
omórek. Obserwacje nanocząstek
nanocząstek ZnO w komórkach były opisywane już wcześniej [28],
jednak w żadnym
adnym przypadku nie zostały potwierdzone widmami
widmami luminescencji. Tu zostało
to potwierdzone

po

raz

pierwszy

i

opublikowane

w

pracy

autorstwa

Sikory

i współpracowników [29].

Rysunek 55.

A:: widmo luminescencji komórek nowotworowych HeLa (długość
(długość fali pobudzenia 705 nm, moc
lasera 4,0 % mocy całkowitej - 2016 mW); B: widmo luminescencji komórek nowotworowych
HeLaa oraz nanocząstek
nanoczą
ZnO/MgO/CMCD (donor) wewnątrz
trz komórek HeLa (długo
(długość fali
pobudzenia 705 nm, moc lasera 6,0 % mocy całkowitej - 2016 mW); C:
C widma fluorescencji
Czerwieni Nilowej (akceptor) wewnątrz i na zewnątrz
trz komórek HeLa (długo
(długość fali
pobudzenia 705 nm, moc lasera 4,0 % mocy całkowitej - 2016 mW); D:: widma „FRETującego”
„FRET
kompleksu ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu w zależności od położenia
żenia wewnątrz
wewn
i na zewnątrz
komórek HeLa przy długości
długo ci fali pobudzenia 705 nm (moc lasera: 0,7 % mocy całkowitej 2016 mW).
). Przedstawione zostały
zost widma reprezentacyjne. Stężenie
enie ZnO/MgO/CMCD 20 mg/ml
w wodzie, stężenie
ężenie Czerwieni Nilu 19 µM.

Zarówno przy pobudzeniu laserem UV i laserem femtosekundowym można
zaobserwować

przesunięcie
ęcie
cie

luminescencji

Czerwieni

Nilowej

w

kompleksie

ZnO/MgO/CMCD/Czerwieńń Nilu jak i samej Czerwieni Nilowej w stronę
stronę wyższych
wy
długości
fali wraz ze zmianą lokalizacji z zewnątrz
zewn
do wnętrza
trza komórek nowotworowych HeLa. Efekt
ten jest bardziej widoczny przy pobudzaniu długością
długo
fali 355 nm. Przy tej długości
długo
fali
można zaobserwowaćć także
że większą
wi
zmianę stosunku intensywności
ści Czerwieni Nilu
do autofluorescencji komórek dla przypadku zastosowania kompleksu FRET w porównaniu
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z samym akceptorem, co może
moż być dowodem na udane wprowadzenie
wprowadzeni kompleksów
do wnętrza komórek bez utraty przez nie właściwości FRET. Efektu tego nie zaobserwowano
w przypadku pobudzenia długością
długo
fali 705 nm. Może byćć to spowodowane tym,
tym
że pobudzenie wielofotonowe nanocząstek
nanocz
ZnO jest dużoo mniej wydajne niż
ni pobudzenie
laserem UV. Dlatego teżż sam efekt FRET między nanocząstkami
stkami a Czerwienią
Czerwieni Nilu może być
mniej widoczny i pokrywaćć się z luminescencją tła.
Na rys. 54 i rys. 55
5 można zauważyć, że w zależności
ści od miejsca ulokowania
kompleksu w obrębie
bie komórki zmieniają
zmieniaj się właściwości
ci luminescencji Czerwieni Nilowej.
Nil
Wyniki zostały zebrane w Tabeli 8 i na rys. 56. Wyniki zarejestrowano dla dwóch stężeń
st
akceptora: 3,2 µM i 16 µM i stałego stężenia
st
donora: 20 mg/ml.
Długość fali maksimum intensywności
intensywno świecenia Czerwieni Nilu w zależnoś
żności od położenia

Tabela 8.

fluoroforu wewnątrz/na
ątrz/na zewnątrz
zewn
komórek HeLa, dla długości
ci fali pobudzania 355 nm i 705 nm.
wewnątrz
ątrz (355
nm)

na zewnątrz (355
nm)

wewnątrz (705
nm)

na zewnątrz (705
nm)

Czerwień Nilu
(akceptor) 3,2 µM

627 ± 7

-

632 ± 2

627 ± 1

Czerwień Nilu
(FRET) 3,2 µM

626 ± 6

608 ± 6

631 ± 2

627 ± 3

Czerwień Nilu
(akceptor) 16 µM

624 ± 4

605 ± 3

631 ± 1

628 ± 2

Czerwień Nilu
(FRET) 16 µM

625 ± 5

599 ± 6

633 ± 6

618 ± 4

Akceptor 16 µM: wewnątrz n = 36,
6, na zewnątrz
zewn
n = 5 (pobudzenie 355 nm); wewnątrz n = 7 na zewnątrz
ątrz n = 2 (pobudzenie 705 nm)
FRET 16 µM: wewnątrz
trz n = 15, na zewnątrz
zewną n = 26 (pobudzenie 355 nm); wewnątrz n = 25, na zewnątrz
ątrz n = 7 (pobudzenie 705 nm)
Akceptor 3,2 µM: wewnątrz
ątrz n = 21 (pobudzenie 355 nm);
nm) wewnątrz n = 6, na zewnątrz n=2 (pobudzenie 705
70 nm)
FRET 3,2 µM: wewnątrz
trz n = 18, na zewnątrz
zewną n = 5 (pobudzenie 355 nm); wewnątrz n = 14, na zewnątrz
ątrz n = 9 (pobudzenie 705 nm)

Rysunek 56.

Długość fali, gdzie wyst
występuje maksimum intensywności świecenia
wiecenia Czerwieni Nilu i Czerwieni
Czerw
Nilu w kompleksie „FRETującym”
„FRETuj
i w zależności od jego położenia
żenia wewnątrz/na
wewn
zewnątrz
komórek HeLa przy długości
długo fali pobudzenia 355 nm i przy długości
ści fali pobudzenia 705 nm.
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W Tabeli 8 i na rys. 56 przedstawione są długości fali maksimum intensywności
Czerwieni Nilowej w kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu i poza kompleksem.
Maksimum luminescencji Czerwieni Nilu wewnątrz komórek jest przesunięte w stronę
większych długości fali w porównaniu z Czerwienią Nilu ulokowaną poza komórkami HeLa
zarówno przy pobudzeniu długością fali 355 nm jak i długością fali 705 nm. Spowodowane
jest to tym, że wewnątrz komórek panują inne warunki środowiska niż na zewnątrz komórek
(np. inne pH). Podobne wyniki uzyskano dla obu stężeń Czerwieni Nilu we „FRETujących”
kompleksach, a także dla przypadku zastosowania samego akceptora. W przypadku
zastosowania akceptora w stężeniu 3,2 µM nie znaleziono molekuł poza komórkami HeLa.
W Tabeli 9 i na rys. 57 przedstawione są stosunki intensywności luminescencji
Czerwieni Nilu do intensywności luminescencji przy długości fali 450 nm (autofluorescencja
komórek) w zależności od miejsca położenia fluoroforu wewnątrz/na zewnątrz komórek
HeLa. Wyniki te porównano z wynikami otrzymanymi dla samych komórek HeLa,
ZnO/MgO/CMCD (donor) wewnątrz komórek HeLa i Czerwieni Nilowej (akceptor)
wewnątrz komórek HeLa. Stosunki luminescencji Czerwieni Nilowej do autofluorescencji są
dużo wyższe w przypadku „FRETujących” kompleksów w porównaniu z samymi
akceptorami w obu przypadkach (na zewnątrz i wewnątrz komórek HeLa) dla długości fali
pobudzania 355 nm. Jest to dowód na to, że udało nam się wprowadzić do wnętrza komórek
kompleks

wykazujący

fluorescencyjny

rezonansowy

transfer

energii

bez

utraty

jego właściwości. W przypadku, gdy zastosowano większe stężenie akceptora (16 µM)
stosunki te były wyższe niż w przypadku, gdy zastosowano mniejszą ilość akceptora
(3,2 µM). Jest to kolejny dowód na brak uszkodzeń kompleksów w procesie
ich wprowadzania do wnętrza komórek. Na zewnątrz komórek HeLa stosunek intensywności
luminescencji Czerwieni Nilu do intensywności autofluorescencji był wyższy niż wewnątrz
komórek HeLa. Jest to prawdopodobnie spowodowane innymi warunkami środowiska
wewnątrz i na zewnątrz komórek (np. pH, stała dielektryczna). W przypadku zastosowania
długości fali pobudzania 705 nm, nie zaobserwowano zmian stosunków intensywności
Czerwieni Nilowej do autofluorescencji komórek. Jest to spowodowane tym, że w przypadku
zastosowania pobudzania wielofotonowego donora, luminescencja donora jest dużo mniej
wydajna niż luminescencja przy pobudzaniu jednofotonowym 355 nm. W związku z tym cały
proces FRET jest dużo mniej wydajny i nie można go wyodrębnić od luminescencji tła.
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Tabela 9.

Stosunek intensywności
intensywno
luminescencji Czerwieni Niluu do autofluorescencji komórek
przy długości fali 450 nm w zależności
zale
od położenia fluoroforu wewnątrz/na
ątrz/na zewnątrz
zewn
komórek
HeLa.
wewnątrz
ątrz (355
nm)

na zewnątrz (355
nm)

wewnątrz (705
nm)

na zewnątrz (705
nm)

Komórki HeLa

0,13 ± 0,03

0,32 ± 0,10 (tło)

0.27 ± 0.03

0.48 ± 0.16

ZnO/MgO/CMCD
(donor)

0,21 ± 0,04

0,24 ± 0,04 (tło)

0.51 ± 0.09

1.07 ± 0.36

Czerwień Nilu
(akceptor) 3,2 µM

0,24 ± 0,03

-

62.6 ± 12.24

86.6 ± 10.1

Czerwień Nilu
(FRET) 3,2 µM

2,69 ± 0,52

6,32 ± 2,58

43.8 ± 23.8

49.0 ± 31.8

Czerwień Nilu
(akceptor) 16 µM

1,24 ± 0,20

1,09 ± 0,06

43.0 ± 14.2

52.7 ± 12.7

Czerwień Nilu
(FRET) 16 µM

5,21 ± 1,11

13,42 ± 6,37

50.6 ± 40.6

20.8 ± 6.13

Komórki HeLa: wewnątrz
ątrz n = 8, tło n = 2 (pobudzenie 355 nm); wewnątrz
trz n = 13, tło n = 3 (pobudzenie 705 nm)
Donor: wewnątrz
trz n = 25, tło n = 10 (pobudzenie 355 nm); wewn
wewnątrz
trz n = 17, tło n = 11 (pobudzenie 705 nm)
Akceptor 16 µM: wewnątrz n = 36,
6, na zewnątrz
zewn
n = 5 (pobudzenie 355 nm); wewnątrz n = 7 na zewnątrz
ątrz n = 2 (pobudzenie 705 nm)
FRET 16 µM: wewnątrz
trz n = 15, na zewnątrz
zewną n = 26 (pobudzenie 355 nm); wewnątrz n = 25, na zewnątrz
ątrz n = 7 (pobudzenie 705 nm)
Akceptor 3,2 µM: wewnątrz
ątrz n = 21 (pobudzenie 355 nm); wewnątrz
wewn
n = 6, na zewnątrz n=2 (pobudzenie
(pobu
705 nm)
FRET 3,2 µM: wewnątrz
trz n = 18, na zewnątrz
zewną n = 5 (pobudzenie 355 nm); wewnątrz n = 14, na zewnątrz
ątrz n = 9 (pobudzenie 705 nm)

Rysunek 57.

Stosunek intensywności
intensywności luminescencji Czerwieni Nilu do intensywności
intensywn
autofluorescencji
komórek przy długości
długoś fali 450 nm w zależności od położenia fluoroforu wewnątrz/na zewnątrz
komórek HeLa. Stężenie
Stęż
nanocząstek: 20 mg/ml, stężenie
enie Czerwieni Nilu 16 µM lub 3,2 µM.

Aby udowodnić,
ć że obserwujemy zjawisko FRET przy
zy długości
długoś fali pobudzenia
705 nm, we wprowadzonych przez nas kompleksach,
kompleksach, wykonano pomiar fotowygaszania
akceptora. Szczegóły eksperymentu zostały opisane w rozdziale 6. Materiały i Metody,
Metody
podrozdział 6.2.7.. Mikroskop konfokalny, str. 181.
18 Wyniki
yniki przedstawiono na rys. 58.
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Rysunek 58.

Wykres zależności
ż ści intensywności
intensywno
luminescencji
escencji od czasu fotowygaszania.
fotowygaszania Czerwona krzywa
odpowiada intensywności
intensywno ci Czerwieni Nilowej (akceptora) w kompleksie,
kompleksie a jej intensywność
została zarejestrowana przy długości
długo
fali pobudzania 561 nm, w zakresie 629-650
629
nm (moc
lasera: 0,015 %). Zielona krzywa odpowiada luminescencji nanocząstek
nanoczą
ZnO (donora)
a jej intensywność
ść została zarejestrowana przy długości
długo
fali pobudzania
obudzania 705 nm (moc: 1,5 %)
w zakresie 530-560
560 nm. Fotowygaszanie akceptora zostało zarejestrowane
zarejestrowan przy użyciu lasera
561 nm (moc 10 %) - długość fali odpowiadająca
ca maksimum absorpcji akceptora).

Z uzyskanych wyników można
żna zaobserwować,
za
żee wraz z fotowygaszaniem akceptora (spadek
intensywności luminescencji - czerwona krzywa) obserwuje się wzrost luminescencji
lum
donora
(zielona krzywa). Jest to dowód
d
na zjawisko FRET między cząstkami
stkami a barwnikiem
barw
organicznym. Na początku w czasie 0 s zachodzi przekazanie energii z nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO/CMCD do barwnika organicznego Czerwieni Nilowej na powierzchni
powierz
nanocząstek
przy pobudzeniu nanocząstek
ąstek długością
długo
fali 705 nm, dlatego obserwujemy dużą
du intensywność
luminescencji Czerwieni Nilowej i małą
mał intensywność nanocząstek
ąstek ZnO. Następnie
Nast
po poświeceniu
wieceniu na kompleksy wewnątrz
wewn
komórki laserem o długości
ści fali 561 nm o dużej
du
mocy (10 % mocy lasera), która odpowiada maksimum absorpcji Czerwieni Nilowej
(akceptora) następuje
puje fotowygaszanie barwnika (obniżenie
enie intensywności
intensywnoś luminescencji
Czerwieni Nilowej widoczne na wykresie po około 15 s).
s). W konsekwencji przy pobudzeniu
długością fali 705 nm nanocząstki
nanocz
ZnO nie mają gdzie przekazywać swojej energii
i w związku
zku z tym obserwujemy luminescencję
luminescencj nanocząstek
stek pochodzącą
pochodzą ą od defektów,
przy długości fali około 545 nm (wzrost luminescencji
luminescen
nanocząstek
ąstek ZnO widoczny
na wykresie po około 15 s). Następnie
Nast
następuje
puje powolna regeneracja barwnika organicznego
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(akceptora) spowodowana tym, że w płynie wewnątrzkomórkowym następuje mieszanie
i pobudzane są nowe kompleksy, w których barwnik nie uległ wybielaniu, na co wskazuje
powolny wzrost intensywności luminescencji Czerwieni Nilowej (akceptora) i obniżanie
się luminescencji nanocząstek ZnO (donora). Porównanie otrzymanych wyników z wynikami
kontrolnymi zestawiono w tabeli 10.
Tabela 10.

Zestawienie

wyników

różnic

między

intensywnością

luminescencji

w

czasie

zero

a intensywnością luminescencji po koło 14 s wypalania fotonowego akceptora.

Wzrost int ZnO

Komórki HeLa

Spadek int
Czerwieni Nilu
0,0

ZnO/MgO/CMCD (donor)

0,1

-0,7

Czerwień Nilu (akceptor)

6,7

3,1

ZNO/MgO/CMCD/Czerwień
Nilu (FRET)

19,5

8,5

-0,2

Podsumowując, udało się wprowadzić do wnętrza komórek nowotworowych HeLa
kompleksy ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu wykazujących FRET między nanocząstkami
ZnO/MgO/CMCD a Czerwienią Nilu. Zaobserwowano przy pobudzaniu kompleksów laserem
355 nm przesunięcie maksimum fluorescencji Czerwieni Nilowej w kompleksach
„FRETujących” w zależności od tego, czy kompleksy znajdowały się wewnątrz komórek,
czy też na zewnątrz komórek. Zmianę fluorescencji wywołują różnicie w środowisku (inne
pH, inna stała dielektryczna, inna zawartość jonów) wewnątrz i na zewnątrz komórki.
Kompleks „FRETujący” zatem nie tylko jest czuły na zmiany temperatury w warunkach
in vitro, jak to zostało pokazane w poprzednim rozdziale, ale także jest czuły na zmianę
środowiska in vivo, jak zostało to pokazane w tym rozdziale.
Ze względu na to, że pobudzanie UV powoduje liczne uszkodzenia tkanek, ulega
większemu rozproszeniu a także wywołuje silną autofluorescencję molekuł biologicznych
zastosowano do pobudzenia „FRETujących” kompleksów laser femtosekundowy o długości
fali 705 nm. Przy zastosowaniu pobudzenia wielofotonowego udowodniono, że wprowadzone
kompleksy nie straciły swoich właściwości, jednak intensywność luminescencji Czerwieni
Nilowej

w

kompleksie

ZnO/MgO/CMCD/Czerwień

Nilu

jest

niska

i

nakłada

się z intensywnością luminescencji tła samego akceptora. Mimo to stosując fotowygaszanie
akceptora udowodniono, że we wprowadzonych do komórek kompleksach nadal przebiega
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proces FRET. Przy pobudzaniu wielofotonowym także obserwowano przesunięcie
luminescencji Czerwieni Nilowej w zależności od tego czy kompleks znajdował się wewnątrz
czy też na zewnątrz komórki nowotworowej HeLa.
Stworzony został biosensor, który wprowadzony do wnętrza komórek pozwoli
w przyszłości

na

obserwację

zmian

środowiska

spowodowanych

procesami

chorobotwórczymi.

4.5. Czasy zaniku luminescencji kompleksów
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilowa
w roztworze i we wnętrzu komórek HeLa
4.5.1. Czasy zaniku luminescencji nanocząstek
ZnO/MgO/CMCD w wodzie i w komórkach HeLa
Aby uzupełnić pomiary luminescencyjne, przeprowadzono pomiary widzialnej
czasoworozdzielczej luminescencji nanocząstek ZnO/MgO przy pobudzeniu wielofotonowym
długością fali 705 nm. Dokładna procedura została opisana w rozdziale 6. Materiały
i Metody, podrozdział 6.2.8. Pomiary czasowego zaniku luminescencji, str. 183. Rejestrowano
profile zaniku i oszacowano średnie czasy zaniku luminescencji korzystając z równania (16)
(podrozdział 4.1.1.2. Czynniki wpływające na proces FRET, str. 55).
Zbadano czasy zaniku luminescencji nanocząstek ZnO/MgO/CMCD w wodzie
przy pobudzeniu wielofotonowym 705 nm z zastosowaniem filtru 580 ± 35 nm
przepuszczającego zieloną luminescencję defektową ZnO (rys. 59).
Następnie do zarejestrowanych krzywych czasów zaniku dopasowano krzywą zaniku
dwuekspotencjalnego używając programy PICOQUANT (rys. 60). Z tego dopasowania
otrzymano czasy zaników luminescencji wraz z ich amplitudami. Wyniki zestawiono
w tabeli 11.
Nanocząstki ZnO/MgO/CMCD wprowadzono do wnętrza komórek nowotworowych
HeLa, a następnie zarejestrowano obrazy oraz krzywe czasów zaniku luminescencji komórek
z nanocząstkami i samych komórek (rys. 61). Otrzymane wyniki porównano z czasami
zaniku luminescencji nanocząstek w roztworze (tabela 11).
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Rysunek 59.

Krzywe zaniku luminescencji nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO/CMCD (20
20 mg/ml) w wodzie. Długość
Długo
fali pobudzania 705 nm (0,2-0,4
(0,2
% mocy lasera 2016 mW). Filtr 580 ± 35 nm. Wyniki zostały
znormalizowane do 1.

Rysunek 60.

Przykład dopasowania dwuekspotencjalnego do krzywej zaniku
ku luminescencji nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO/CMCD (20 mg/ml) w wodzie. Długość
Długo fali pobudzania 705 nm (0,2-0,4
(0,2
% mocy
lasera 2016 mW). Filtr 580 ± 35 nm.
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Rysunek 61.

Obrazy zaniku luminescencji A: komórek HeLa, B:: komórek HeLa z nanocząstkami
ZnO/MgO/CMCD.
O/CMCD. Poniżej
Poni ej przedstawione jest widmo czasów zaniku luminescencji komórek
HeLa i nanocząstek
ąstek ZnO/MgO/CMCD w komórkach HeLa. Długość
Długość fali pobudzania 705 nm
(0,2-0,4 % mocy lasera 2016 mW). Filtr 580 ± 35 nm. Wyniki zostały znormalizowane do 1.

Tabela 11.

Czasy zaniku luminescencji i średnie
rednie czasy zaniku luminescencji nanocząstek ZnO/MgO/CMCD
w wodzie, w komórkach nowotworowych HeLa i samych
samych komórek HeLa wyznaczone
z dopasowania dwuekspotencjalnego do krzywych na rys. 19 i rys. 31. Długość
Długo fali pobudzania
705 nm (0,2-0,4
0,4 % mocy lasera 2016 mW). Filtr 580 ± 35 nm.

ZnO/MgO/CMCD

t1 [ns]

t2 [ns]

tśr

4,78 ± 0,54

0,56 ± 0,05

2,34 ± 0,36

3,40 ± 0,10

0,85 ± 0,01

2,15 ± 0,02

3,13 ± 0,01

0,58 ± 0,01

1,66 ± 0,01
0,0

w wodzie
ZnO/MgO/CMCD
w HeLa
Komórki HeLa

Można zauważyć,
ż ć że po wprowadzeniu nanocząstek
na
do wnętrza
ętrza komórek czas zaniku
luminescencji skrócił sięę ze względu
wzgl
na nałożenie się czasów zaniku luminescencji
nanocząstek
stek w wodzie z czasem zaniku luminescencji molekuł
molekuł biologicznych wchodzących
wchodz
w skład komórek. Natomiast średnie
ś
czasy zaniku luminescencji
ncji dla nanocząstek
nanocz
w wodzie
i nanocząstek
stek w komórkach HeLa są
s podobne.
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4.5.2. Czasy zaniku luminescencji kompleksów
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu
Przeprowadzono pomiary

czasu

zaniku

luminescencji

widzialnej

donora

ZnO/MgO/CMCD
/MgO/CMCD i donora w obecności
obecno
akceptora Czerwieni Nilowej przy pobudzeniu
wielofotonowym długością
ś ą fali 705 nm.
nm. Dokładna procedura została opisana w rozdziale 6.
Materiały i Metody,, podrozdział 6.2.8. Pomiary czasowego zaniku luminescencji
luminescencji, str. 183.
Rejestrowano profile zaniku w obecności
obecno
różnych stężeń akceptora (rys.
rys. 62) i oszacowano
średnie czasy zaniku luminescencji korzystając z równania (16) (podrozdział
rozdział 4.1.1.2. Czynniki
wpływające na proces FRET,, str. 55)
5 (tabela 12 i rys. 63). Wydajność FRET
F
Q, może być
obliczona ze wzoru (15) pod warunkiem, że zastosujemy średnie
rednie czasy zaniku (ze względu
na fakt, że czas zaniku donora nie jest monoekspotencjalny - str. 55, podrozdział
pod
4.1.1.2.
Czynniki wpływające
ce na proces FRET):
FRET
Q = 1−

< τ D− A >
<τD >

(22)
gdzie: <τD-A>i <τD> to śśrednie
rednie czasy życia donora ZnO/MgO w obecności i pod nieobecność

Czerwieni Nilowej.

Wyznaczono wydajność
wydajność FRET z czasów zaniku luminescencji i porównano

je z wydajnościami FRET
RET wyznaczonymi z widm luminescencji stacjonarnej (rys. 64).

Rysunek 62.

Krzywe zaniku luminescencji w zależności
zale
od stężenia
enia dodanej Czerwieni Nilowej. Stężenie
St
nanocząstek
stek ZnO/MgO/CMCD wynosiło 20 mg/ml w wodzie, a Czerwieni Nilowej 0,81 µM,
3,2 µM, 13 µM, 23 µM. Długość
Długo fali pobudzania 705 nm (0,2-0,4
0,4 % mocy lasera 2016 mW).
Filtr 580 ± 35 nm. Wyniki zostały znormalizowane do 1.
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Tabela 12.

Czasy zaniku luminescencji i średnie
rednie czasy zaniku luminescencji nanocząstek ZnO/MgO/CMCD
w obecności
ś różnych
żnych ilo
ilości
ci Czerwieni Nilowej w wodzie wyznaczone z dopasowania funkcji
dwuekspotencjalnej do krzywych na rys. 62. Długość fali pobudzania 705 nm (0,2-0,4
(0,2
% mocy
lasera 2016 mW). Filtr 580 ± 35 nm.
nm

t1 [ns]

t2 [ns]

tśr

ZnO/MgO/CMCD

4,78 ± 0,54

0,56 ± 0,05

2,34 ± 0,36

FRET z 0,81 µM

4,31 ± 0,04

0,61 ± 0,01

2,18 ± 0,09

3,98 ± 0,51

0,72 ± 0,11

2,09 ± 0,33
0,

3,49 ±0,28

0,74 ± 0,10

1,85 ± 0,15

3,14 ± 0,56

0,71 ± 0,05

1,64 ± 0,23

Czerwieni Nilu
FRET z 3,2 µM
Czerwieni Nilu
FRET z 13 µM
Czerwieni Nilu
FRET z 23 µM
Czerwieni Nilu

Rysunek 63.

Średnie
rednie czasy zaniku luminescencji nanocz
nanocząstek
stek ZnO/MgO/CMCD w obecno
obecności różnych ilości
Czerwieni Nilowej w wodzie wyznaczone z dopasowania
dopasowania funkcji dwuekspotencjalnej
do krzywych na rys. 62. Długość fali pobudzania 705 nm (0,2-0,4
0,4 % mocy lasera 2016 mW).
Filtr 580 ± 35 nm.

92

Rysunek 64.

Wydajność FRET
RET wyznaczona z średnich
rednich czasów zaniku luminescencji nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO/CMCD w obecności
obecno
różnych ilości
ci Czerwieni Nilowej w wodzie oraz z widm
luminescencji stacjonarnej nanocząstek
nanocz
w obecności różnych ilości
ści Czerwieni Nilowej.

Wydajność

wyznaczona

z

widm

luminescencji

nanocząstek
ąstek

jest

większa

niż wydajność FRET
RET wyznaczona z czasów zaniku luminescencji.. Jest to spowodowane tym,
że pobudzenie
obudzenie dwufotonowe nanocząstek
nanocz
ZnO jest dużoo mniej wydajne niż
ni pobudzenie
długością fali 356 nm. Dla małych stężeń
st
Czerwieni Nilowej wydajności
ści w obu przypadkach
mają wartości
ci porównywalne. W przypadku większych
wi
stężeń wydajność przy pobudzeniu
705 nm jest
est o około 15 % niższa
niż
niż w przypadku pobudzenia 356 nm,
nm co może być
spowodowane tym, że ze względu
wzglę na małą intensywność luminescencji donora nie wszystkie
molekuły akceptora biorąą udział w procesie FRET.
Wartość r, odległość
ść donora od akceptora w układzie
układzie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie
Nilowa, może być wyznaczona
wyznaczo
przez dopasowanie równania (21)) do eksperymentalnie
obserwowanych zależności
ż ści między
mię
wydajnością rezonansowego transferu energii a stężeniem
st
akceptora (rys. 65),
), podobnie jak zrobiono to dla wartości
warto wydajności FRET
RET wyznaczonych
z widm luminescencji (rys. 38 podrozdział 4.3.2. Wydajność FRET między nanocząstkami
nanocz
ZnO/MgO/CMCD a Czerwienią Nilu, str. 63). Wyznaczona tąą metodą odległość donora
od akceptora wynosi r = 3,4 nm i jest dokładnie taka sama jak wartość
warto r wyznaczona z widm
luminescencji (podrozdział 4.3.2
.3.2.).
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Rysunek 65.

Zmiany wydajności
ści rezonansowego
r
transferu energii w zależności
ż ści od st
stężenia akceptora
(Czerwieni Nilowej). Stężenie donora jest stałe. Ciemne punkty: danee eksperymentalne. Różowa
Ró
linia:: najlepsze dopasowanie równania do danych eksperymentalnych.

4.6. Podsumowanie
Podsumowując, możemy stwierdzić,
stwierdzi że pokrycie karboksymetylo-β-cyklodekstryną
karboksymetylo
nanocząstek ZnO/MgO powoduje zwiększenie ich rozpuszczalności w wodzie i nie zmienia
ich luminescencji. Wprowadzono hydrofobowy barwnik organiczny, Czerwień
Czerwie Nilu,
do otworów cyklodesktryny w roztworze wodnym, tworząc niekowalencyjny kompleks
ZnO/MgO/CMCD/Czerwieńń Nilu. Otrzymano rezonansowy transfer energii z nanocząstek
nanocz
ZnO/MgO pokrytych CMCD do Czerwieni Nilowej wewnątrz
trz CMCD przy pobudzeniu
nanocząstek energiąą większą
ększą niż
ni przerwa energetyczna ZnO (długość
ść fali 356 nm, UV).
UV
Z dopasowania krzywej teoretycznej do eksperymentalnie otrzymanych wartości
warto wydajności
FRET w funkcji ilości
ści Czerwieni Nilowej, wyznaczono r - odległość
ść donora od akceptora.
Tę samą odległość wyznaczono z pomiarów czasu zaniku luminescencji. W obu przypadkach
otrzymano wartość r = 3,4 nm.
Tak otrzymane kompleksy są
s czułe na zmiany temperatury. W badanym zakresie
temperatur

(20-45

o

C),,

przesunięcie

widma

luminescencji

Czerwieni

Nilowej

we "FRETującym" kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu sąą liniowe z temperaturą.
Wartość przesunięcia termochromowego
termochromow
wynosi 5,7 ± 1,5 cm-1/K. Obserwowany
termochromizm Czerwieni Nilowej w kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
ZnO/MgO/CMCD/Czerwie Nilu może
być wykorzystany do pomiaru zmian temperatury w roztworach wodnych.
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Nanocząstki ZnO/MgO pokryte karboksymetylo-β-cyklodekstryną, w której została
ulokowana Czerwień Nilowa wprowadzono do wnętrza komórek nowotworowych HeLa.
Przy pobudzeniu kompleksów światłem UV zaobserwowano fluorescencję Czerwieni
Nilowej. Wyniki porównano z wynikami pomiarów kontrolnych. Zbadano widma
fluorescencyjne Czerwieni Nilowej w zależności od miejsca położenia kompleksu
ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu wewnątrz/na zewnątrz komórek HeLa. W Tabeli 8
i na rys. 56 przedstawione są długości fali, gdzie występuje maksimum intensywności
Czerwieni Nilowej i Czerwieni Nilowej w kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu.
Maksimum luminescencji Czerwieni Nilu wewnątrz komórek jest przesunięte w stronę
większych długości fali w porównaniu z Czerwienią Nilu ulokowaną poza komórkami HeLa
przy pobudzeniu zarówno długością fali 355 nm, jak i długością fali 705 nm. Jest
to spowodowane tym, że wewnątrz komórek panują inne warunki środowiska niż na zewnątrz
komórek (np. inne pH). Podobne wyniki uzyskano dla obu stężeń Czerwieni Nilowej
we „FRETujących” kompleksach, a także dla przypadku zastosowania samego akceptora.
Stworzyliśmy zatem biosensor, który pozwoli badać zmiany środowiska spowodowane
procesami chorobotwórczymi wewnątrz pojedynczych komórek.
Bibliografia:
1

Förster T. “Zwischenmolekulare Energiewanderung und Fluoreszenz”, Ann. Phys. (1948) 2 55;

2

Förster T. “Fluoreszenz Organischer Verbindungen” Vandehoek & Ruprecht, Göttingen (1951);

3

Förster T “Delocalized Excitation and Excitation Transfer”, in Modern Quantum Chemistry, Academic
Press, Inc. New York (1965) 93;

4

Stryer L. Haugland R. P. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1967) 58 719;

5

Brown M. P., Royer C. Curr. Opin. Biotechnology (1997) 8 45;

6

Gryczinski Z., Lubkowski J., Bucci E. J. Biol. Chem. (1995) 270 19232;

7

Chirio-Lebrun M. -C., Prats M. Biochemical Education (1998) 26 320;

8

Bailey M., Hagmar P., Millar D. P., Davidson B. E., Tong G., Haralambidis J., Sawyer W. H.
Biochemistry (1995) 34 15802;

9

Chauvin F., Brand L., Roseman S. J. Biol. Chem. (1994) 269 20263;

10

Baussard J.-F. “Chap. II: Donor-Acceptor pairs for Forster Resonance Energy Transfer (FRET):”
in Synthesis of New Ionic Functional Polymers by Free Radical Polymerization via the RAFT Process,
Dissertation, Catholic University of Louvain (2004);

11

Lakowicz J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy. 3rd edition, Spronger Science+Business Media
LLC, New York, USA(2006);

12

Lakowicz J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy 2nd ed., Kluwer/Plenum, New York (1999);

13

Sapsford K. E., Berti L, Medintz I. L. Minerva Biol. (2005) 16 253;

14

dos Remedios C. G., Moens P. D. J. Struct. Biol. (1995) 115 175;

95

15

Stryer L. Annu. Rev. Biochem. (1978) 47 819;

16

Valeur B. "Molecular Fluorescence. Principles and Applications" Chapter 9, Wiley-VCH, Weinheim
(2002);

17

Schobel U., Egelhaaf H. J., Brecht A., Oelkrug D., Gauglitz G. Bioconjugate Chem. (1999) 10 1107;

18

Lillo M. P., Szpikowska B. K., Mas M. T., Sutin J. D., Beechem J. M. Biochemistry (1997) 36 11273;

19

Sapsford K. E., Berti L., Medintz I. L. Angew. Chem. Int. Ed. (2006) 45 4562;

20

Marczak, R. Werner F., Gnichwitz J.-F., Hirsch A., Guldi D. M., Peukert W. J. Phys. Chem. C (2009)
113 4669;

21

Makhal A., Sarkar S, Bora T., Baruah S., Dutta J., Raychaudhuri A. K., Pal S. K. Nanotechnology (2010)
21 265703;

22

Rakshit S., Vasudevan S. ACS Nano (2008) 2(7) 1473;

23

www.wikipedia.pl

24

Liu J., Mendoza S., Roman E., Lynn M. J., Xu R., Kaifer A. E. J. Am. Chem. Soc. (1999) 121 4304;

25

Clapp A. R., Medintz I. L., Uyeda H. T., Fisher B. R., Goldman E. R.. Bawendi M. G., Mattoussi H. J.
Am. Chem. Soc. (2005) 127 18212;

26

Christina M. G., Williams W. B., Foresman J. B. J. Fluoresc. (1998) 8 395;

27

Yong E. Not Exactly rocket Science 25 stycznia 2010;

28

Xiong H. M., Xu Y., Ren Q. G., Xia Y. Y. J. Am. Chem. Soc. (2008) 130 7522;

29

Sikora B., Fronc K., Kamińska I, Koper K., Stępień P., Elbaum D. J. Phys.: Condens. Matter (2013)
25 194104;

96

Rozdział 5.
Druga strategia budowania
biosensorów: zastosowanie
nanocząstek o właściwościach
up-konwertujących
Biosensory zbudowane są z nanocząstek NaYF4 domieszkowanych jonami metali
ziem rzadkich (Er3+, Yb3+ i Gd3+). Takie nanocząstki up-konwertują światło podczerwone
(980 nm) do światła widzialnego VIS, przez co umożliwiają obrazowanie nowotworów
(obrazowanie fotodynamiczne) oraz up-konwertują podczerwień (980 nm) do światła
ultrafioletowego UV, które pozwala na uśmiercanie komórek nowotworowych (terapia
fotodynamiczna). Pokrycie tych nanocząstek przeciwciałami specyficznymi do danego
miejsca w komórce nowotworowej pozwala na uśmiercenie guza nowotworowego
z pominięciem zdrowych tkanek (terapia celowana). Dodatkowo jony gadolinu nadają
nanocząstkom właściwości magnetyczne, dzięki czemu mogą one służyć do celowania
magnetycznego. Dzięki jonom gadolinu nanocząstki te mogą być także użyteczne
jako czynniki kontrastujące w obrazowaniu rezonansem magnetycznym.

5.1. Up-konwersja
Up-konwersja fotonów jest procesem generowania wyższej energetycznie emisji
z promieniowania o niższej energii. Przejście ze stanu wzbudzenia elektronowego
z powrotem do stanu podstawowego, lub innego niżej położonego poziomu energetycznego,
produkuje luminescencję o długości fali krótszej niż długość fali pobudzenia. Ten nieliniowy
proces optyczny, zwany również fotoluminescencją anty-stokesowską, obejmuje pośrednie
stany wzbudzone, które mogą być albo wirtualnymi albo rzeczywistymi stanami
elektronowymi. Wykorzystanie wirtualnych stanów pośrednich wymaga bardzo dużej
gęstości mocy pobudzenia (106-109 W/cm2), ponieważ wiele fotonów musi zostać
jednocześnie zaabsorbowanych [1]. W celu uniknięcia rozkładu termicznego próbki
pod wpływem intensywnego promieniowania, stosuje się drogie, ultraszybkie lasery
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impulsowe jako źródło pobudzenia
budzenia, na przykład w mikroskopii wielofotonowej [2]. Pracujące
w sposób ciągły diody laserowe w przystępnej cenie i o ~ 106 razy mniejszej mocy
wyjściowej są wystarczające,
ące, aby obserwować up-konwersję w niektórych związkach
nieorganicznych mających rzeczywiste metastabilne stany pośrednie, ponieważ
poniewa fotony mogą
być absorbowane jeden po drugim zamiast jednocześnie.
Istnieje kilka mechanizmów up-konwersji
up
(rys. 66),
), które mogą pojawiać
się samodzielnie lub w kombinacji ze sobą. W przypadku małej gęstości
ę ści mocy pobudzającej,
zwykle dominuje najbardziej wydajny mechanizm, ale wzrost mocy pompowania umożliwia
pojawienie się równieżż mechanizmów mniej wydajnych [3]. Niektóre mechanizmy upup
konwersji angażują tylko jeden rodzaj jonów i są stosunkowo odporne na zmiany stężenia
jonów, podczas gdy inne mechanizmy przewidują udział transferu energii między
mi
różnymi
jonami (jonem uczulającym i aktywującym) [4]. W tym ostatnim przypadku,
przypadku stężenie
i rozkład jonów biorących
ących udział w procesie up-konwersji
up
ma wpływ na mechanizm z uwagi
na zależność stałej szybkości transferu energii od odległości między jonami [5].

Rysunek 66.

Uproszczone schematy energetyczne najważniejszych mechanizmów up-kkonwersji i mechanizm
down-konwersji dla porównania.
porównania Strzałki czerwone w górę przedstawiaj
przedstawiają proces absorpcji,
strzałki zielone w dół przedstawiają
przedstawiaj proces emisji. Przerywane strzałki symbolizują przejścia
związane z transferem energii między uczulaczem i aktywatorem lub relaksację krzyżową
między sąsiadującymi
ą
ącymi jonami. GSA (ang. ground-state
state absorption) - absorpcja stanu
podstawowego; ESA (ang.
(
excited state absorption) - absorpcja
bsorpcja stanu wzbudzonego;
ETU (energy
energy transfer upconversion) - up-konwersja
konwersja z transferem energii; PA (photon
(
avalanche) - lawina fotonów. Rysunek został sporządzony
sporz
na podstawie [66,7].

Najprostszym procesem up-konwersji
konwersji z udziałem tylko jednego jonu jest absorpcja
stanu wzbudzonego (ang. excited state absorption - ESA),, który jest mechanizmem
odpowiedzialnym za up-konwersj
konwersję fotonu z bliskiej podczerwieni do światła widzialnego.
widzialnego
Mechanizm ten został zaproponowanym po raz pierwszy przez Bloembergena
Bloembergen w 1959 roku.
Pierwszy wpompowany foton zapełnia pośredni stan wzbudzony E1 (absorpcja stanu
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podstawowego, ang. ground-state absorption - GSA), a po drugiej absorpcji (ang. excited
state absorption - ESA) wyzwolona zostaje emisja up-konwersji z wyższego stanu E2.
Mechanizm up-konwersji z dwoma różnymi sąsiadującymi jonami (uczulaczem
i aktywatorem) jest określany jako up-konwersja z transferem energii (ang. energy
transfer upconversion - ETU) lub, alternatywnie, jako dodawanie fotonów przez transfer
energii (ang. addition of photons by transfer of energy, APTE) [8,9]. W tym mechanizmie
GSA występuje przez bezpromienisty rezonansowy transfer z jonu uczulacza do jonu
aktywatora, co prowadzi na końcu do zwiększenia populacji w wyższym stanie wzbudzonym
E2. Dobry jon uczulający nie ma własnych stanów energii rezonansowej powyżej stanu E1,
co czyni procesy transferu energii wydajniejszymi ze względu na brak procesów
konkurencyjnych. Ten mechanizm jest około 100 razy wydajniejszy niż mechanizm ESA.
Lawina fotonów (ang. photon avalanche - PA), z udziałem transferu energii
pomiędzy

sąsiadującymi

jonami

z

relaksacją

krzyżową,

jest

bardziej

złożonym

mechanizmem, obserwowanym, gdy strumień pompujący przekracza pewien próg krytyczny
[10,11]. Etap relaksacji krzyżowej zwiększa populację pośredniego stanu wzbudzonego E1,
ponieważ energia wzbudzenia nie jest w rezonansie bezpośrednio z przejściem GSA, tylko
z następnym przejściem ESA. Etap GSA na początku jest nieefektywny, ale następny etap
ESA bardzo efektywnie zapełnia wyższy stan wzbudzony E2. Jak widać na rysunku,
ze względu na fakt, że wszystkie jony są pierwotnie w stanie podstawowym E0, efekt
pompowania jest minimalny. Jeśli jeden jon jest wzbudzany do stanu metastabilnego E1
(bez względu na mechanizmem zapełnienia tego stanu) to może być on dalej wzbudzany
do poziomu E2 przez absorpcję fotonu pompującego. Następnie, ze względu na wysokie
stężenie, przeniesienie energii CR zaznaczone przerywanymi strzałkami na rysunku, wzbudza
ten jon, jak również jeden z jego sąsiadów do metastabilnego poziomu E1. Teraz dostępne są
dwa jony do dalszej absorpcji ESA w świetle pompującym. Następnie, przez taki sam
mechanizm dostępne będą cztery jony i tak dalej. Etap relaksacji krzyżowej kończy
się w populacji stanu pośredniego E1 wszystkich sąsiadujących jonów i jest wtedy
wzmacniany proces lawinowy. PA jest bardzo wydajnym mechanizmem up-konwersji,
ale mało użytecznym z powodu wolnej odpowiedzi na pobudzenie (aż do sekund).
Prawdopodobieństwo

wypełniania

wyższego

luminescencyjnego

poziomu

energetycznego E2 przez ponowne wzbudzenie zależy od czasu trwania niższego stanu
pośredniego E1 działającego jako "magazyn energii" [4]. Wzbudzone cząsteczki mogą
relaksować do stanu podstawowego (lub innego niżej leżącego stanu elektronowego)
albo na drodze promienistej albo bezpromienistej. Pierwsza z nich obejmuje emisję fotonu
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z energią określoną przez różnicę energii między dwoma stanami. Relaksacje bezpromieniste
obejmują wszystkie alternatywne relaksacje oprócz tych, co prowadzą do luminescencji.
Analogicznie do kwantu światła zwanego fotonem, kwant energii drgań sieci krystalicznej
w stanie stałym jest nazywany fononem. Jeśli różnica energii między wyższym i niższym
poziomem energetycznym jest mała, liczba wymaganych fononów jest niska, co powoduje
podwyższone prawdopodobieństwo relaksacji bezpromienistej. Trzecią opcją relaksacji jest
przeniesienie energii w sposób bezpromienisty do odpowiedniego akceptora energii w bliskim
sąsiedztwie. Wszystkie trzy wyżej wymienione drogi depopulacji stanu pośredniego E1 należy
minimalizować w celu zwiększenia czasu życia stanu wzbudzonego, a w konsekwencji
wydajności up-konwersji. Czas życia definiuje gęstość mocy potrzebną do wytwarzania
fotonów up-konwersji [12]. Procesy up-konwersji nie są ograniczone do dwóch
absorbowanych fotonów (jak pokazano na rys. 66). W osiągnięciu jeszcze wyższych
poziomów energetycznych może być zaangażowanych trzy lub nawet więcej fotonów.
Od 1960 roku, kiedy rozpoczęto badania w tej dziedzinie, było wiadomo,
że intensywność luminescencji up-konwersji I jest proporcjonalna do n-tej potęgi
absorbowanej mocy pompującej P (I ∝ Pn), gdzie n oznacza liczbę fotonów pompujących
zaabsorbowanych na foton emitowany przy up-konwersji. Innymi słowy, gdy wykreśla
się zależność I od P w skali logarytmicznej, nachyleniem jest n. Ponieważ stały się dostępne
mocniejsze źródła pobudzenia NIR, zaobserwowano nasycenie luminescencji indukowanej
up-konwersją [13,14]. Dla wysokich gęstości mocy pobudzającej przy up-konwersji NIR
do światła zielonego n = 1 ze względu na nasycenie poziomu pośredniego.

5.2. Materiały up-konwertujące i wydajność
up-konwersji
5.2.1. Skład materiałów up-konwertujących
Up-konwersja fotonów może być wykorzystana w testach biomedycznych. Materiały
up-konwertujące znajdują zastosowanie jako znaczniki, luminofory up-konwertujące
w obrazowaniu optycznym preparatów biologicznych. Są to nanokryształy nieorganiczne
składające się z przezroczystej sieci krystalicznej gospodarza z domieszkami metali
przejściowych lub trójwartościowych jonów lantanowców. W celu stworzenia luminoforów
up-konwertujących o ściśle określonych właściwościach fotofizycznych (długości fali
i intensywność emisji), należy zbadać i zrozumieć procesy up-konwersji w nanostrukturach.
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5.2.1.1. Materiał gospodarza
Materiał gospodarza tworzy sieć krystaliczną, w którą wbudowane są domieszki.
Jako domieszki stosowane są trójwartościowe jony pierwiastków ziem rzadkich (np. Ho3+,
Er3+, Gd3+, Yb3+), jony pierwiastków ziem alkalicznych (np. Ca2+, Sr2+, Ba2+) lub niektóre
metale przejściowe (np. Zr4+, Ti4+) [6]. Niska energia fononów sieci krystalicznej jest
konieczna, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo bezpromienistej relaksacji wielofononowej
(zmniejszenie strat energii), a tym samym zwiększyć czas życia stanów pośrednich
zaangażowanych w proces up-konwersji (zwiększenie emisji promienistej) [15,16].
Najlepszymi gospodarzami są halogenki (np. NaYF4, YF3, LaF3), tlenki (np. Y2O3, ZrO2)
i tiotlenki (np. Y2O2S, La2O2S) [16,17,18]. Najniższe energie fononów mają halogenki
(< 400 cm-1). Wykorzystuje się jednak jedynie fluorki, ze względu na higroskopijne
właściwości cięższych halogenków [19]. Sieci krystaliczne materiałów opartych na tlenkach
mają lepszą stabilność chemiczną, ale stosunkowo wysoką energię fononów (> 500 cm-1)
[6,19].

5.2.1.2. Jony domieszkowe
Wybór jonu domieszkowego decyduje o kolorze emitowanego światła. Wiele
trójwartościowych jonów lantanowców ma metastabilne pośrednie stany elektronowe
("magazyny energii"), które są bardzo przydatne w procesie up-konwersji. Właściwości
fotoluminescencyjne lantanowców są zdominowane przez elektrony 4f, które są dobrze
osłonięte przez niżej energetyczne elektrony 5s i 5p przestrzennie zlokalizowane poza
orbitalem 4f [20,21]. Sprzężenie elektron-fonon przejść f-f jest słabe, czyniąc procesy
relaksacji wielofononowej mniej konkurencyjnymi, a zabronione przejścia f-f prowadzą
do powstawania długotrwałych stanów wzbudzonych (do 100 ms). Im większa różnica energii
między poziomami energetycznymi jonu tym większe prawdopodobieństwo relaksacji
promienistej (emisji fotonu) niż relaksacji wielofononowej. Odpowiednia struktura poziomów
energetycznych Er3+, Tb3+, Tm3+, Ho3+, a także Pr3+, Nd3+ i Dy3+, czynią te jony
odpowiednimi domieszkami w materiałach up-konwertujących. Jony domieszkowe zajmują
część miejsc kationowych w sieci krystalicznej gospodarza, dlatego zaletą może być podobna
wielkość kationów domieszkowych i kationów gospodarza w sieci krystalicznej.
W celu dalszego zwiększenia wydajności up-konwersji, luminofory domieszkowane
są uczulaczami, jonami Yb3+ [16], które absorbują dziesięciokrotnie więcej promieniowania
o długości fali 980 nm niż jony Er3+ [5,22]. Ponadto, w kryształach domieszkowanych jonami
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Yb3+, w odróżnieniu
nieniu od innych jonów metali ziem rzadkich, nie obserwujemy silnego efektu
wygaszania luminescencji związanego
zwią
ze wzrostem koncentracji domieszek. Dzięki temu
możemy
emy silnie domieszkować kryształy uczulaczem, aby osiągnąć
ą ąć wysoki poziom
wzbudzenia jonów aktywatora [23]. Poziom energetyczny 2F5/2 Yb3+ obsadzany jest dzięki
dzi
absorpcji
cji promieniowania o długości
długo
fali 980 nm (rys. 67). Z poziomu tego możliwy jest
transfer energii do wyżej
żej wymienionych jonów lantanowców przez mechanizm ETU
przy pobudzeniu NIR. Poziomy energetyczne Yb3+ (2F5/2) i Er3+ (4I11/2) sąą w prawie idealnym
rezonansie (niedopasowanie energii wynosi tylko kilka cm-1), dlatego też możliwe
moż
jest bardzo
efektywne przeniesienie energii do jonu Er3+ bez angażowania fononu [24
24]. Z tego powodu
para Yb3+ -Er3+ jest źródłem bardzo wydajnej anty-stokesowskiej fotoluminescencji.

Rysunek 67.

Diagram energetyczny jonów domieszkowych używanych w najczęściej
najczęś
stosowanych
materiałach up-konwertuj
konwertujących.

Wysokowydajna

w mechanizmie ETU z udziałem Yb

3+

up-konwersja

jako jonu uczulającego i Er

fotonów jest osiągana
3+

jako emitującego jonu

aktywującego. Pogrubione strzałki wskazują absorbowane fotony pompujące,
pompuj
przerywane
strzałki symbolizują bezpromienisty transfer energii, pofalowane strzałki przedstawiają
bezpromienisty zanik wielofononowy, a skierowane w dół strzałki to emisja. Relaksacja
krzyżowa (ang. cross-relaxation
cross
CR) jest zilustrowana przez parę odwróconych strzałek.
Pokazane są tylko przejścia promieniste w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni
(≤ 800 nm) [6,16,25
25]. Rysunek sporządzony na podstawie [7].

Ponieważ każdy
żdy jon domieszkowy (z wyłączeniem Yb3+) ma kilka stanów
emisyjnych, to każda ścieżka relaksacyjna daje inny kolor emisji (rys. 67).
). Energia fononów
sieci krystalicznej gospodarza częściowo definiuje, która droga dominuje [3]. Na przykład
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zielona emisja Er3+ (przy 520 i 540 nm) dominuje we fluorkach - materiałach o niskiej energii
fononów, ponieważ procesy relaksacji wielofononowej wymagane do obsadzenia poziomu
emitującego czerwoną luminescencję (4F9/2) są raczej mało prawdopodobne ze względu
na stosunkowo duże przerwy energetyczne (4S3/2

4

F9/2 ~ 3200 cm-1, 4I11/2

4

I13/2

~3600 cm-1). W materiałach gospodarza o wyższej energii fononów może dominować
czerwona

emisja.

Również

czynniki

zewnętrzne

(np.

defekty

powierzchniowe

i zanieczyszczenia), mogą prowadzić do zmniejszenia stosunku intensywności zielonej
do czerwonej linii emisji [26]. Prócz tego, na stosunek intensywności kolorów emisji ma
wpływ poziom domieszkowania i gęstość mocy pobudzania.
Oprócz lantanowców, pewne metale przejściowe (w tym Ti2+, Ni2+, Mo3+ Re4+
i Os4+), są w stanie up-konwertować fotony [4], ale stopień relaksacji niepromienistej
wzbudzonych d-elektronów jest wyższy niż f-elektronów lantanowców. Ze względu na niską
wydajność up-konwersji domieszki metali przejściowych nie znalazły zastosowań
biomedycznych.

5.2.1.3. Poziomy domieszkowe
Aby uzyskać dużą wydajność up-konwersji, ilość jonów uczulających i aktywatora
w sieci krystalicznej gospodarza musi być optymalna. Natężenie emisji wzrasta wraz
ze wzrostem stężenia jonów aktywatora (np. Er3+ lub Tm3+), ale zbyt duża ich koncentracja
prowadzi do stężeniowego gaszenia, spowodowanego procesem relaksacji krzyżowej
pomiędzy sąsiednimi jonami [3,27,28]. Stosunek natężenia emisji różnych kolorów może być
dostrojony przez zmianę odległości między jonami aktywatora (tj. poziomu domieszkowania)
[29,30,31]. Na przykład, stosunek emisji zielonej do czerwonej maleje wraz ze wzrostem
stężenia Er3+, ponieważ stan energetyczny zwykle produkujący zieloną emisję jest opróżniany
przez relaksację krzyżową (CR1 na rys. 67) [23], a stan energetyczny odpowiadający
za czerwoną emisję, z kolei, może być zapełniany przez inny proces relaksacji krzyżowej
(CR2 na rys. 67) [32]. Uczulacz Yb3+ nie jest wrażliwy na gaszenie stężeniowe,
jak wspomniano wcześniej, w związku z tym, jego stężenie może być wiele razy większe
w stosunku do jonów aktywatora. W optymalnym przypadku jony aktywatora należy otoczyć
maksymalną ilością jonów Yb3+, aby zwiększyć efektywność procesu ETU [5,33,34].
Koncentracja jonów aktywatora nie może być zbyt duża, jak już wspomniano wcześniej,
aby uniknąć gaszenia luminescencji w wyniku migracji energii między sąsiednimi
jonami [27,29].
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Podsumowując, optymalne wartości procentów molowych domieszek metali ziem
rzadkich znajdują się w zakresie 5-30 % (zwykle 18 % i 25 %) dla Yb3+ w połączeniu z 1-3 %
(najczęściej 2 %) Er3+ lub 0,1-0,6 % (zwykle 0,3 %) Tm3+ lub Ho3+ [17,35].

5.2.2. Trendy w rozwoju materiałów up-konwertujących
a wydajność up-konwersji
5.2.2.1. Faza krystaliczna materiałów up-konwertujących NaYF4
Najbardziej

wydajnymi

materiałami

up-konwertującymi

znanymi

dzisiaj

są heksagonalne (faza β) NaYF4: Yb3+, Er3+ i NaYF4: Yb3+, Tm3+ [23,29,35,36]. Rodzaj
struktury krystalograficznej określa wydajność up-konwersji. Nanocząstki o strukturze
regularnej (kubicznej - faza α) mają o około rząd wielkości słabszą fotoluminescencję antystokesowską niż nanocząstki o strukturze heksagonalnej (faza β) [29,37,38,39]. Harju
i współpracownicy [40] stwierdzili, że istnieją, co najmniej dwa powody takiej różnicy
między fazami α i β. Gęściej upakowana faza β umożliwia bardziej efektywne przenoszenie
energii pomiędzy jonami lantanowców. Dodatkowo faza β jest bardziej stechiometryczna
i zawiera mniej defektów niż faza α. Ostatnio wiele wysiłku włożono w opracowanie
technologii pozwalającej na uzyskania czystej fazy heksagonalnej NaYF4: Yb3+, Er3+ / Tm3+.
Pomimo szerokiej wiedzy na temat materiałów up-konwertujących, ciągle nieznane
są wszystkie przyczyny, dlaczego ten konkretny fluorkowy materiał gospodarza jest lepszy
niż inne. Niezwykle niskie energie fononów odgrywają ważną rolę [23], ale konieczne
są dalsze badania w celu szczegółowego wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska.
Czynniki wpływające na strukturę krystalograficzną fluorków oraz wydajność upkonwersji to: stężenie domieszek, stosunek jonów sodu do jonów metali ziem rzadkich,
zanieczyszczenia, temperatura wzrostu kryształu i czas syntezy [16,29,41,42]. Przy niskich
temperaturach syntezy powstaje faza α, podczas gdy wyższe temperatury sprzyjają tworzeniu
się fazy β. Dalszy wzrost temperatury powoduje ponowne tworzenie się fazy α [29,38 ,43,44].
Dokładne temperatury przejścia fazowego zależą od metody syntezy materiałów upkonwertujących.
Objętościowe materiały up-konwertujące NaYF4: Yb3+, Er3+ otrzymano po raz
pierwszy w 1970 roku [45,46,47,48]. W materiałach objętościowych zwykle dominuje faza
heksagonalna [49]. Objętościowe materiały up-konwertujące znajdują zastosowanie
w czujnikach NIR, laserach i wyświetlaczach, ale nie nadają się do zastosowań
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biomedycznych, ze względu na duży rozmiar, co utrudnia ich koloidalną dyspersje. Krämer
i współpracownicy [29] opracowali technologię syntezy mikrometrowych rozmiarów
proszków NaYF4 w fazie β. Jednakże, do zastosowań biomedycznych niezbędne jest
opanowanie syntezy materiałów w skali nanometrowej o jednolitym rozmiarze i kształcie.

5.2.2.2. Nanocząstki up-konwertujące NaYF4
Na rozmiar kryształów w czasie syntezy wpływa: stężenie prekursorów
metalicznych, rodzaj rozpuszczalnika, czas reakcji i temperatura [50]. Gdy wymiary fizyczne
cząstki up-konwertującej są zredukowane do nanometrów (< 50 nm), następuje zmniejszenie
wydajności up-konwersji [6]. Dzieje się tak, dlatego, że: po pierwsze, kiedy wzrasta stosunek
powierzchni do objętości to stosunkowo duża część jonów domieszkowych znajduje
się na powierzchni i przestaje emitować ze wzglądu na defekty powierzchniowe oraz zmianę
symetrii swojego otoczenia. Po drugie, wysokie napięcie powierzchniowe powoduje
transformację kryształu z fazy heksagonalnej do mniej efektywnej formy regularnej
(kubicznej) [50].
Zaproponowano kilka opcji ochrony jonów domieszkujących znajdujących się blisko
powierzchni przed procesami relaksacji bezpromienistej wywołanymi przez otaczające
je oscylatory o wysokiej energii drgań (takie jak grupy OH- i CH- ligandów organicznych
i rozpuszczalników) [16,51]. Wydajność kwantowa nanokrystalicznych nanocząstek upkonwertujących wzrosła wielokrotnie po pokryciu rdzenia NaYF4 domieszkowanego jonami
Yb3+ i Er3+ powłoką NaYF4 niedomieszkowaną, o grubości kilku nanometrów [37,52].
Dodanie nieorganicznej powłoki wydłuża również czas zaniku luminescencji i wpływa
na stosunek intensywności emisji zielonej do czerwonej [32]. Dominująca czerwona emisja
nanokryształów NaYF4: Yb3+, Er3+ jest wyraźne przejawem oddziaływania oscylatorów
w sieci krystalicznej powłoki, które modyfikują energię fononów kryształu gospodarza, tak,
że zwiększana jest relaksacja elektronów z poziomu 4S3/2 na poziom 4F9/2 odpowiedzialna
za emisję czerwoną [53]. Nieorganiczna powłoka zapewnia lepszą ochronę domieszek
znajdujących się blisko powierzchni niż organiczne powłoki, ze względu na możliwe
interakcje między nanocząstkami a cząsteczkami organicznymi, które mogą powodować
wygaszanie luminescencji [37]. Powłoka organiczna ma natomiast inne zalety - pozwala
na bezpośrednią biofunkcjonalizację nanocząstek.
Aby promować fazę heksagonalną nanocząstek up-konwertujących, opracowano
różne metody syntezy. Stwierdzono, że domieszkowanie jonami Gd3+ sprzyja krystalizacji

105

nanocząstek w strukturze heksagonalnej. Wang i współpracownicy [50] systematycznie
badali, jak dodanie lekkich lantanowców o dużych promieniach jonowych wpływa
na właściwości fizyczne i właściwości fotofizyczne NaYF4: Yb3+, Er3+ / Tm3+. Częściowe
zastąpienie jonów Y3+ większymi jonami Gd3+ (procent molowy 30%) prowadzi
do rozszerzenia objętości komórki elementarnej i tworzenia czystej fazy heksagonalnej
w niższej temperaturze syntezy (200 °C zamiast 300 °C). Obliczono, że NaGdF4 w fazie β jest
energetycznie bardziej stabilny niż NaYF4 w fazie β. Rozmiar cząstek up-konwertujących
domieszkowanych Gd3+ zmniejszył się (z 25 nm do 10 nm) ze względu na wolniejszy wzrost
kryształów. Przemiana fazowa do fazy β zwiększyła efektywność up-konwersji,
ale zmniejszenie rozmiaru cząstek spowodowało w sumie zmniejszenie luminescencji. Gd3+
sam w sobie nie jest zaangażowany w proces up-konwersji do światła widzialnego.
Fakt, że rozmiar nanokryształów silnie wpływa na wydajność procesu up-konwersji
eksperymentalnie potwierdzili Boyer i van Veggel [52]. Zaobserwowali oni 95 %
zmniejszenie wydajności kwantowej przy redukcji rozmiarów cząstek z 30 nm do 10 nm.

5.2.3. Zalety materiałów up-konwerujących
w zastosowaniu biomedycznym
5.2.3.1. Pobudzenie bliską podczerwienią
Zastosowanie NIR do pobudzenia stanowi podstawową zaletę materiałów upkonwerujących w zastosowaniach biomedycznych. Podczerwień pozwala na wyeliminowanie
autofluorescencji
biologicznych.

w zakresie widzialnym,
Autofluorescencja

pochodzi

która utrudnia wykrywanie składników
z

endogennych

fluoroforów

materiału

biologicznego i jest obserwowana w długościach fali dłuższych niż promieniowanie
pobudzające podobnie jak fluorescencja znaczników down-konwertujących stosowanych
w testach biomedycznych. Przy pobudzeniu NIR autofluorescencja, jeśli występuje, jest
obserwowana w regionie NIR, daleko od widzialnych przejść anty-stokesowskich
(przesunięcie anty-stokesowskie do 500 nm). Umożliwia to, przynajmniej teoretycznie,
uzyskanie czulszych testów bioanalitycznych ze względu na minimalizację fluorescencji tła.
Innym sposobem walki z autofluorescencją jest użycie pobudzenia impulsowego i pomiar
długich czasów zaniku emisji [54,55] (przy autofluorescencji obserwujemy bardzo krótkie
czasy zaniku). Jednak stosowanie technik czasowo-rozdzielczych wymaga bardziej
skomplikowanego oprzyrządowania niż proste obrazowanie z zastosowaniem up-konwersji.
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Mimo, że promieniowanie UV jest szkodliwe w zastosowaniach biomedycznych, jest
używane do pobudzania konwencjonalnych znaczników down-konwertujących. Dlatego
wydaje się, że znaczniki up-konwertujące pobudzane niskoenergetycznym promieniowaniem
NIR pozwolą wyeliminować UV z technik obrazowania biomedycznego. Pasmo absorpcji
Yb3+ (980 nm) leży w obszarze długości fali 600-1200 nm, gdzie tkanki mają najniższą
absorpcję (absorbuje głównie woda, krew i pigmenty) [56,57]. Głębokość penetracji NIR
w tkankach

biologicznych

jest

znacznie

większa

niż

promieniowania

UV.

Wysokoenergetyczne promieniowanie UV uszkadza nie tylko próbki biologiczne (szczególnie
przy długich czasach naświetlania - obrazowanie), ale uszkadza również same znaczniki.
Zwłaszcza w przypadku fluoroforów organicznych fotodegradacja jest ważnym problemem
[58,59]. Nieorganiczne materiały up-konwertujące pobudzane NIR wykazują bardzo dużą
stabilność fotochemiczną w powtarzających się cyklach pobudzania [29,60]. Ponieważ można
stosować

wysokie

intensywności

pobudzenia

bez

fotodegradacji

materiałów

up-

konwertujących, oczekuje się wysokich poziomów sygnałów nawet od stosunkowo
niewielkiej liczby cząstek. Natomiast słaba emisja może być zbierana i integrowana
przez dłuższy okres czasu ciągłego pobudzania [17].

5.2.3.2. Fotofizyczne właściwości lantanowców
Lantanowce emitują wąskie, dobrze rozdzielone spektralnie linie (szerokość pasma ~
20-50 nm) [20]. Wąskie linie emisyjne pozwalają stosować jednocześnie wiele znaczników
bez przekrywania spektralnego, co jest ważne w testach multipleksowych angażujących kilka
fluoroforów oraz przy testach opartych o zjawisko FRET. Konwencjonalne fluorofory
organiczne mają znacznie szersze pasma pobudzenia i emisji, co powoduje niechciane
zachodzenie widm i nieselektywną detekcję w systemach zawierających więcej niż jeden taki
fluorofor.
Materiały up-konwertujące w zależności od użytych domieszek emitują linie
niebieską, zieloną, czerwoną lub NIR, co pozwala na wykrycie przynajmniej dwóch celów
lub analitów jednocześnie w oparciu o rozróżnienie kolorów emisji [61]. Jedno źródło
pobudzenia jest kompatybilne z tymi wszystkimi materiałami, ponieważ jony Yb3+ działają
jako uczulacz we wszystkich najpopularniejszych obecnie materiałach up-konwertujących.
Kropki kwantowe emitujące różne kolory w zależności od swojej średnicy też mogą mieć
tylko jedno pasma pobudzenia w rejonie UV. Dzięki temu idealnie nadają się do testów
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multipleksowych, w których stosowane jest jedno źródło pobudzenia [62,63]. Wiemy jednak,
że pobudzenie UV ma wiele wad, które opisano wcześniej.
Właściwości spektralne materiałów up-konwertujących (np. stosunek kolorów emisji
[24,32]) zależą od gęstości mocy pobudzenia. Zielona emisja NaYF4: Yb3+, Er3+ dominuje
w przypadku niskich gęstości mocy, a intensywna emisja czerwona wzrasta szybciej wraz
ze wzrostem gęstości mocy [24,64,65]. Suyver i współpracownicy [24] wykazali,
że populacja stanu energetycznego 4I13/2 powstaje poprzez proces dwufotonowy (ewentualnie
przez relaksację krzyżową CR1 na rys. 67) przy wysokiej mocy pobudzenia, a w innym
przypadku

jest

zapełniana

przez

relaksację

wielofononową

stanu

4

I11/2

(proces

jednofotonowy). Wzrost populacji 4I13/2 dodatkowo zwiększa populację stanu czerwonej
emisji. To, jaka gęstość mocy została zastosowana przez danych badaczy jest rzadko przez
nich publikowana. Źródła mocy pobudzenia są łatwo dostępne, ale nie ma prostych
standardowych metod określania przekroju wiązki lasera i gęstości mocy absorbowanej
w proszkowych i koloidalnych materiałach up-konwertujących, dlatego trudno jest
porównywać
do zwiększenia

opublikowane
rozproszenia

wyniki.

Wzrost

promieniowania

zmętnienia

próbki

pobudzającego.

może

prowadzić

Rozszerzony

obszar

pobudzenia prowadzi do niższej gęstości mocy, a tym samym, może fałszować wyniki.
Na przykład, wielkość komórek krwi (hematokryt) w próbce waha się w zależności
od pacjenta [66], prowadząc do odmiennych właściwości rozpraszania i nierównych gęstości
mocy.
Niejednorodny skład materiałów up-konwertujących powodujący niejednorodne
właściwości

spektroskopowe

może

powodować

nietypowe

wyniki

w

testach

bioanalitycznych. Na przykład Morgan i Mitchell [12] stwierdzili, że komercyjny upkonwertujący materiał objętościowy zawierał różne cząstki up-konwertujące, z których część
produkowała dominującą czerwoną emisję, podczas gdy inne emitowały głównie emisję
zieloną.
Zsyntetyzowane nanocząstki up-konwertujące są nieorganicznymi hydrofobowymi
kryształami bez żadnych grup funkcyjnych. Aby uczynić je hydrofilowymi konieczna jest
modyfikacja powierzchni przez przyłączenie odpowiednich związków organicznych,
które jednocześnie dostarczają odpowiednich grup funkcyjnych do przyłączania molekuł
biologicznie aktywnych. Wytwarzanie stabilnej, powtarzalnej powłoki o żądanej grubości jest
bardzo trudne, szczególnie, że należy unikać przy tym aglomeracji cząstek upkonwertujących w wyniku procedury modyfikacji. Jest to jednak etap niezbędny
w przygotowaniu nanomateriałów do zastosowań biomedycznych.
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5.3. Biofunkcjonalizacja materiałów upkonwertujących
5.3.1. Funkcjonalizacja powierzchni
Po etapie modyfikacji powierzchni, materiały up-konwertujące są koniugowane
z biomolekułami, które mają tendencję do utraty swojej funkcjonalności i trójwymiarowej
struktury w kontakcie z ciałem stałym i w środowisku, którego parametry różnią
się od warunków panujących w żywych organizmach. Dlatego materiały up-konwertujące
muszą być kompatybilne ze środowiskiem wodnym o pH bliskim wartości fizjologicznej
(pH 7,4). Preferowana jest zatem powłoka hydrofilowa z jednolitymi grupami funkcyjnymi.
Sam etap modyfikacji lub biofunkcjonalizacja nie może wywoływać aglomeracji
cząstek up-konwertujących. Odpychanie pomiędzy nanocząstkami może być wywołane przez
wprowadzenie albo negatywnie albo dodatnio naładowanych grup. Pokrycie powinno być
przezroczyste dla długości fal pobudzenia i emisji oraz stabilne w warunkach
przechowywania i oznaczania. Grubość warstwy powłoki staje się niezwykle istotna
dla aplikacji opartych na rezonansowym transferze energii z donorów up-konwertujących
do cząsteczek

akceptorowych,

w

tym

przypadku

korzystna

jest

bardzo

cienka

jednowarstwowa otoczka.
Uniwersalną drogą funkcjonalizacji cząstki nieorganicznej jest wzrost amorficznej
powłoki

krzemionkowej

wokół

nanocząstek

[67,68,69,70].

SiO2

jest

materiałem

nietoksycznym, chemicznie obojętnym i optycznie przezroczystym dla światła widzialnego.
Ponadto, warstwa krzemionki zwiększa ujemny ładunek na powierzchni i w związku
z tym zwiększa się dyspersyjność cząstek w rozpuszczalnikach polarnych. Za tworzenie
powłoki SiO2 odpowiada reakcja hydrolizy monomerycznego ortokrzemianu tetraetylu
(TEOS), po której następuje etap kondensacji polimeru hydrofilowego na powierzchni
nanocząstki up-konwertującej (rys. 68). Rodzaj funkcjonalizacji (np. grupą aminową,
karboksylową lub tiolową) jest łatwo dopasować przez dodanie odpowiedniego organosilanu
(np. 3-aminopropylotrietoksysilanu (APTS), 3-merkaptopropylotrietoksysilanu lub chlorku
11-dimetylochlorosilylowo undecylowego) do kopolimeryzacji z TEOS.
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Rysunek 68.

Funkcjonalizacja powierzchni poprzez kapsułkowanie krzemianem. TEOS - ortokrzemian
tetraetylu; APTS - 3-aminopropylotrietoksysilan.
3
Rysunek sporządzony
ądzony na podstawie [7].

Hydrofilowe nanocząstki up-konwertujące
up
mogą być pokrywane wieloma
wielo warstwami
przez kolejne adsorpcje polianionów (np. poli-styrenosulfonianu PSS)
PSS i polikationów
(np. chlorowodorku poli-alliloaminy
alliloaminy PAH) [71,72]. Grupowanie warstwa po warstwie
(ang. layer-by-layer LBL) w oparciu o przyciąganie elektrostatyczne między
mię
przeciwnie
naładowanymi polimerami jest bardzo uniwersalne, co umożliwia stosowanie do pokrywania
nanocząstek wielu różnych polielektrolitów (rys. 69). Grubość
ść powłoki jest kontrolowana
przez ograniczenie ilości osadzanych warstw (grubość jednej warstwy ~ 1,5 nm) [73]. Między
cyklami depozycji stosowane są
s powtarzające się etapy mycia, które komplikują
komplikuj proces
technologiczny. Innąą techniką jest adsorpcja kwasu poli-akrylowego (PAA)
PAA) bez dodatku
polikationów, co pozwala na wprowadzenia grup karboksylowych na powierzchnię
nanocząstki up-konwertującej
ącej [60,74]. Ogólnie, cząstki polimerowe budują
buduj stabilniejszą
powłokę w porównaniu z monomerami o małej masie cząsteczkowej w metodach opartych
na adsorpcji, ze względu
ędu na to, że
ż jednocześnie tworzonych jest kilka wiązań
ązań chemicznych.

Rysunek 69.

Funkcjonalizacja powierzchni poprzez osadzanie warstwa
warstwa po warstwie. Fioletowe kółka
reprezentująą grupy aminowe,
aminowe a żółte kółka - grupy sulfonowe. PAH - chlorowodorek
polialliloaminy; PSS - poli-styrenosulfonian. Rysunek sporządzony
dzony na podstawie [7].
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Jeżeli dodanie pokrycia nastąpiło
nast
w trakcie syntezy nanocząstek up-konwertujących,
up
te skoordynowane ligandy mogą być przekształcone w warstwęę funkcjonalizującą
funkcjonalizuj
przez utlenianie, przyciąganiee ligandu lub wymianę ligandu. Kwas oleinowy zawiera
podwójne wiązanie w środku łańcucha
ła
węglowego, który może być utleniony do dwóch
cząsteczek

kwasu

azelainowego

przez

użycie

odczynnika

Lemieux
Lemieux-von-Rudloff

zawierającego nadjodan i nadmanganian [75]. Uzyskane cząstki są rozpuszczalne w wodzie
i funkcjonalizowane grupami karboksylowymi (rys. 70) [76]. W przypadku innego ligandu
hydrofobowego niezawierającego odpowiedniego do utleniania wiązania podwójnego,
podwójnego
nanocząstki up-konwertujące mogą być przekształcone do formy hydrofilowej przez dodanie
amfifilowego kopolimeru (np.
np. zmienionego PAA [37]) (rys. 71) lub zmodyfikowanego
glikolu polietylenowego (PEG) [77] (rys. 72). Pierwotne ligandy pokrywające
pokrywają wiążą kolejny
polimer poprzez przyciąganie
ąganie hydrofobowych łańcuchów alkilowych,, i w konsekwencji
ligand jest maskowany, podczas gdy hydrofilowe fragmentu kopolimeru posiadające
posiadaj
wybrane
grupy funkcyjne są na zewnętrznej
zewnę
powierzchni. Alternatywnie, ligand pokrywający
pokrywaj
może
być wymieniany na inny (np.
np. na dikwas PEG [49], dendrymer [78], kwas adypinowy [79]
lub PEG-fosfonian [80]),
), który koordynuje się mocniej na powierzchni nanocząstki upkonwertującej i zapewnia pożą
żądane właściwości.

Rysunek 70.

Utlenianie kwasu oleinowego znajdującego
znajduj
się na powierzchni nanocząstek.
ąstek. Trójkąty
Tr
oznaczają
grupy kwasu karboksylowego. Rysunek sporządzony na podstawie [7].
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Rysunek 71.

Funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek
nanocz
up-konwertujących
cych przez przyci
przyciąganie ligandów.
Okręgi
gi reprezentują grupy aminowe. Trójk
Trójkąty reprezentują grupy karboksylowe. PAA - kwas
poli-akrylowy [7].

Rysunek 72.

Funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek
nanocz
up-konwertujących
cych przez wymian
wymianę ligandów. Okręgi
reprezentująą grupy aminowe. Trójkąty
Trójk
reprezentują grupy karboksylowe. PEG - glikol polietylenowy [7].

Nieorganiczne powłoki ochronne nie nadają się do funkcjonalizacji powierzchni,
ponieważ nie zawierająą żadnych grup funkcyjnych. Mimo istniejących metod powszechnie
używanych do funkcjonalizacji powierzchni kryształów nieorganicznych (w tym kropek
kwantowych,

luminoforów

down
down-konwertujących

oraz

cząstek
ąstek

metalicznych

i magnetycznych),
), kontrolowanie pokrywania koloidów nadal pozostaje prawdziwym
wyzwaniem technologicznym
ologicznym. Polimeryzacja monomeru może upakowywać
upakowywa kilka cząstek
w pojedynczej powłoce. Wyzwaniem
yzwaniem jest także kontrola nad powtarzalną grubością
grubo
warstwy.
Nie odnotowano żadnych dramatycznych zmian intensywności
intensywnoś
luminescencji
po funkcjonalizacji nanocząstek
ąstek up-konwertujących.
up
Właściwości absorpcyjne cząsteczek
pokrywających są nieistotne ze względu
wzgl
na ich małą grubość.
ść Większy
ększy wpływ na upup
konwersję mają drgania oscylatorów (np. grup -OH i -CH) budujących
ących powłoki organiczne,
które mogą wygaszaćć emisję jonów ziem rzadkich ulokowanych blisko powierzchni.
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Kilka grup badawczych opisało niewielkie zmniejszenie (około 20%) intensywności
luminescencji po kapsulacji krzemionkowej nanocząstek [43,81,82]. W większości prac
poświęconych funkcjonalizacji up-konwertujących nanocząstek nie zwracano uwagi
na wpływ jaki ta procedura ma na zmianę luminescencji. Tylko w pracach [49,76]
stwierdzono,

że

brak

jest

widocznych

różnic

w

intensywności

luminescencji

po funkcjonalizacji.

5.3.2. Biokoniugacja
Hydrofilowe nanocząstki mogą być sprzężone z sondami biologicznymi takimi jak:
kwasy nukleinowe, białka i małe cząsteczki, tworząc kompleksy, z których powstaną
biosensory wykorzystujące do detekcji zjawisko FRET. Obecnie nie ma uniwersalnego
systemu koniugacji, który można wykorzystać do przyłączania różnych rodzajów molekuł
biologicznych do powierzchni nanocząstki. Połączenie to może odbywać się poprzez
adsorpcję, interakcje elektrostatyczne, połączenia kowalencyjne, lub za pomocą oddziaływań
biologicznych, takich jak biotyna-awidyna [83].
Jeśli cząsteczka biologiczna posiada grupy funkcyjne, które są reaktywne w stosunku
do powierzchni nanocząstki, takie jak tiole, może łatwo oddziaływać z powierzchnią
nanokryształu zastępując pierwotne ligandy osadzone na nanocząstce. Ten model
biokoniugacji, który jest oparty na adsorpcji, został pokazany dla biokoniugatów nanocząstek
z molekułami takimi oligonukleotydy, peptydy lub PEG [84,85].
Grupa karboksylowa jest jedną z najczęstszych grup funkcyjnych, przyłączonych
do powierzchni nanocząstki po procesie solubilizacji w wodzie. Powyższa funkcjonalność
nadaje powierzchni nanokryształów ładunek ujemny, gdy rozpuszczone są w buforach
obojętnych lub zasadowych. Ujemny ładunek powierzchni umożliwia bezpośrednie
samoorganizowane

biokoniugowanie

się

z

dodatnio

naładowanymi

biomolekułami

poprzez oddziaływania elektrostatyczne. Ten schemat został użyty do przyłączania
kationowych białek awidyny lub rekombinowanych białek związanych z maltozą
sprzęgniętych z dodatnio naładowanymi peptydami do ujemnie naładowanych nanocząstek
[86]. Godne uwagi jest to, że ze względu na wysoką krzywiznę powierzchni nanocząstek
istnieje zmniejszenie zawady sterycznej związanej z upakowaniem biomolekuł. W związku
z tym jest możliwe zwiększenie gęstości powierzchniowej przyłączanych do nanocząstek
molekuł w porównaniu do materiałów objętościowych [87]. Umożliwiło to stworzenie
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biokoniugatów nanocząstek z mieszanymi powierzchniami białkowymi, gdzie każde białko
nadaje cząstce inną funkcjonalność [88].
Klasyczna

chemia

biokoniugacji

stosuje

często

wiązania

kowalencyjne

do przyłączania biomolekuł do nanocząstek. Czynniki sieciujące, takie jak 1-etylo-3-(3dimetyloaminopropylo)karbodiimid (EDC) są stosowane do łączenia terminalnych grup
karboksylowych powłoki nanocząstek z grupami aminowymi molekuł biologicznych.
Alternatywnie,

ester

N-hydroksysukcynimidowy

kwasu

4-(N-maleimidometylo)-

cykloheksanokarboksylowego (SMCC) jest używany do wiązania sfunkcjonalizowanych
grupami aminowymi nanocząstek z grupami tiolowymi. Przedstawione to zostało w wielu
publikacjach opisujących koniugacje nanocząstek np. do: biotyny [89], peptydów [90],
aptamerów [91], awidyny/streptawidyny [92] i przeciwciał [93]. Wadą tego podejścia jest
ryzyko sieciowania między cząstkami, gdy biocząsteczka zawiera kilka reaktywnych grup
funkcyjnych. Dzieje się to często w przypadku dużych cząsteczek takich jak przeciwciała
[94].

Za

pomocą

tej

polihistydynowych

z

polihistydynowego

do

metody

można

karboksylowanymi
interesującej

również

osiągnąć

nanocząstkami.

biocząsteczki

sprzężenie

Proste

umożliwia

znaczników

dodanie
jej

znacznika

biokoniugację

z nanocząstką [95].
System awidyna-biotyna jest szeroko stosowany w badaniach biomedycznych,
ze względu na oddziaływanie stechiometryczne tetrameru awidyny z biotyną. Wysokie
powinowactwo biotyny (Kd ~ 10-15 M) umożliwia wiązanie jednej cząsteczki biotyny
na podjednostkę

awidyny.

Koniugacja

nanocząstek

z

awidyną,

streptawidyną

lub neutrawidiną poprzez oddziaływania elektrostatyczne lub połączenia kowalencyjne są
zwykle stosowane jako podstawowy element do dalszej biokoniugacji. Przez zmieszanie
nanocząstek udekorowanych tetramerem z biotynowanymi cząsteczkami, pożądane
biokoniugaty można przygotować szybko i stosunkowo łatwo [96].
Optymalizacja koniugacji biomolekuł do powierzchni nanocząstek jest obszarem
obecnych badań. W procesie biokoniugacji powinny być zachowane takie właściwości
nanocząstek jak: stabilność koloidalna, rozmiar i właściwości fizyczne, które mogą
obejmować luminescencję lub magnetyzm. Równie ważne jest zachowanie funkcjonalności
koniugatów nanocząstek z biocząsteczkami. W niektórych przypadkach trudne jest
utrzymanie funkcjonalności biocząsteczki lub jej siły wiązania do innych biomolekuł [97].
Połączenie łatwo wykrywalnych nanocząstek up-konwertujących i biocząsteczek z wysoce
specyficznymi właściwościami wiążącymi stanowi doskonałe rozwiązanie w zastosowaniach
biomedycznych. Biocząsteczki i nanocząstki up-konwertujące, muszą mieć odpowiednie
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grupy funkcyjne, które reagują ze sobą, tworząc wiązanie kowalencyjne. Adsorpcja fizyczna
biomolekuł na powierzchni nanocząstki może być również wykorzystywana, ale stabilność
takiego koniugatu w teście i w trakcie przechowywania jest, znacznie gorsza w porównaniu
z biokoniugatami kowalencyjnymi.

5.4. Zastosowanie materiałów upkonwertujących w biologii i medycynie
5.4.1. Obrazowanie
Materiały up-konwertujące stosowane są w obrazowaniu:
•

metodą rezonansu magnetycznego MRI;

•

metodami optycznymi;

•

jednocześnie metodami MRI i metodami optycznymi (obrazowanie multimodalne).

5.4.2. Terapia
5.4.2.1. Hipertermia
Magnetyczna hipertermia jest eksperymentalną terapią leczenia raka, w której
docelowe komórki nowotworowe są ogrzewane przez nanocząstki in vivo poza granice
tolerancji temperatury (które są niższe niż normalnej tkanki z powodu ich słabszego
ukrwienia), w ten sposób niszczone. Osiąga się to poprzez wystawienie całego pacjenta
lub obszaru docelowego na działanie zmiennego pola magnetycznego, które powoduje
w wyniku szybkiego przemagnesowywania, podgrzanie nanocząstek w komórkach i ablację
termiczną guza.

6.4.2.2. Terapia fotodynamiczna
Terapia fotodynamiczna (ang. photodynamic therapy PDT) jest stosunkowo nowym
sposobem leczenia raka, który obejmuje niszczenie komórek nowotworowych przez lokalną
produkcję reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen species ROS), takich jak tlen
singletowy 1O2 [98,99,100].
W zasadzie, PDT obejmuje trzy podstawowe etapy [101] (rys. 73):
Etap 1: Selektywna absorpcja i lokalizacja fotouczulacza w określonych typach
komórek/tkanek nowotworowych.
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Etap

2:

Napromieniowanie
apromieniowanie

fotouczulacza

ustaloną intensywnością
ścią dawek

światła

do aktywacji fotouczulacza
Etap 3: Wytwarzanie ROS,, które zabijają pobliskie nieprawidłowe komórki z niewielkim
lub żadnym wpływem na otaczające
otaczają tkanki.

Rysunek 73.

Schemat terapii fotodynamicznej,
fotodynamicznej techniki wykorzystującej wnikanie światła laserowego
do chorych tkanek, wymagającej
wymagaj
obecności w tych tkankach światłoczułych chromoforów.
W przypadku PDT, pod wpływem światła o odpowiedniej długości
ści fali, fotouczulacz generuje
toksyczne dla tkanki reaktywne formy tlenu (ROS).
(

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy główne szlaki związane z zabijaniem komórek
nowotworowych przez PDT [102]. W pierwszym przypadku, aktywne formy tlenu
bezpośrednio wytwarzane przez PDT niszczą komórki nowotworowe [103]. PDT może
także uszkadzać naczynia krwionośne
krwiono
w guzie, co uniemożliwia rakowi otrzymywanie
niezbędnych składników odżywczych
odż
[104,105]. Ponadto, PDT może aktywować układ
odpornościowy przeciwko niekontrolowanej inwazji i uszkodzeniom normalnych
n
tkanek
przez komórki nowotworowe [106].
[
Konwencjonalne techniki PDT okazały się skuteczne w leczeniu wielu nowotworów.
Jednakże światło potrzebne do aktywacji fotouczulacza wnika tylko na około centymetr
w głąb tkanki. W związku
ązku z tym,
tym PDT jest najczęściej używane do leczenia nowotworów
na lub tuż poniżej powierzchni skóry,
skóry lub do okładów organów wewnętrznych
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czy też zagłębień podczas operacji. Innym ograniczeniem konwencjonalnego PDT jest
nieskuteczność w leczeniu dużych guzów lub nowotworów z przerzutami.
Rozwój nanocząstek up-konwertujących zdolnych do konwersji światła NIR
do zakresu widzialnego stał się atrakcyjny dla PDT, ponieważ promieniowanie NIR wnika
głęboko do tkanek biologicznych [107,108,109,110,111]. Emisja widzialna generowana
przez nanocząstki może pobudzać fotouczulacze, a te następnie mogą generować ROS [112].
Zastosowanie nanocząstek up-konwertujących z przestrajalną emisją zapewnia dodatkowe
korzyści dla pobudzenia konkretnych uczulaczy. Ponadto nanocząstki zapewniają wygodną
platformę do przyłączania fotouczulaczy, pokryć magnetycznych i celowania w komórki
nowotworowe.

5.4.2.3. Kierowanie magnetyczne
Główną wadą chemioterapii jest niespecyficzna dostawa cytotoksycznych leków
farmaceutycznych. Podawanie leków przez całe ciało często prowadzi do niepożądanych
skutków ubocznych [113]. Stosowanie magnetycznych nanocząstek do celowania w ściśle
określone obszary jest nowym rozwiązaniem w celu uniknięcia efektów ubocznych leczenia.
W zasadzie może to umożliwić stosowanie wielu leków, które obecnie nie mogą być razem
podawane. Proces polega na ładowaniu cytotoksycznego leku w materiały magnetyczne,
które są

następnie

wstrzykiwane

dożylnie

i

kierowane

do

obszaru

docelowego,

przez stosowanie gradientu pola magnetycznego. Tam w wybranym obszarze lek jest
uwalniany przy użyciu bodźca chemicznego, takiego jak zmiany pH, temperatury
lub przy użyciu reakcji enzymatycznych [114,113,115]. Metoda ta pozwala na znaczne
zmniejszenie całkowitej dawki leku z powodu tego, że jest on zlokalizowany w miejscu
leczenia. To z kolei zmniejsza ogólnoustrojowe skutki uboczne.

5.4.3. Wielofunkcyjne nanocząstki up-konwertujące
W zastosowaniach biomedycznych wielofunkcyjne nanomateriały wykazują swoją
wyjątkową siłę w oparciu o połączenie właściwości optycznych, wzmacniających kontrast
MRI,

ukierunkowujących,

i

dostarczających

leki

[107,110,116,117,118].

Dlatego

te nanomateriały mogą jednocześnie odgrywać rolę w obrazowaniu biologicznym,
rozpoznawaniu, dostarczaniu leków, diagnostyce i leczeniu.
W naszych badaniach, chcieliśmy zastosować wytwarzane przez nas nanocząstki
NaYF4: Er, Yb, Gd o właściwościach up-konwertujących i magnetycznych do obrazowania
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optycznego i MRI. Właściwoś
ściwości podobne do właściwości
ci fotouczulacza, czyli wytwarzanie
ROS w celu zabijania komórek nowotworowych chcieliśmy
chcieli
osiągnąć
ą ąć dzięki
dzię up-konwersji
NIR do UV, za które odpowiedzialne są
s jony Gd3+. Schemat up-konwersji
konwersji do UV zostanie
omówiony w dalszej części
ęści pracy. Do utworzonych przez nas nanocząstek
nanoczą
dołączymy
w późniejszym etapie przeciwciała specyficzne dla danego miejsca w komórce w celu
zastosowania ich w terapii celowanej w nowotworach.
nowotworach Dodatkowo, nasze
asze nanocząstki
nanocz
można
kierować przez zastosowanie zewnętrznego
zewn
pola magnetycznego. Schemat cząstek
wielofunkcyjnych przedstawiony został na rys. 74.

Rysunek 74.

Schemat nanocząstek
ąstek wielofunkcyjnych. NIR - światło
wiatło podczerwone, PDT - terapia
fotodynamiczna, MRI - obrazowanie rezonansem magnetycznym.

5.5. Synteza, właściwości i zastosowanie
nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
PVP
Sposób otrzymywania i właściwości
wła
nanokryształów up-konwertuj
konwertujących NaYF4
o różnych kształtach i rozmiarach opisano w licznych publikacjach [27,,51,52]. Wydajność
emisji up-konwersji silnie zależy
zależ od rozmiaru nanocząstek, ze względu
ędu na fakt,
fakt że jony metali
ziem rzadkich znajdujące
ące się na powierzchni nie uczestniczą w procesie up-konwersji
[52,119]. Ważnym
nym czynnikiem jest wybór materiału gospodarza.. Ogólnie, materiał
gospodarza powinien mieć strukturę krystaliczną dopasowanąą do wielkości
wielko
jonów
domieszkujących i niską energię fononów sieci krystalicznej, aby zminimalizować
zminimalizowa procesy
relaksacji bezpromienistych oraz zwiększyć
zwi
efektywność up-konwersji. Te warunki spełniają
spełniaj
kryształy NaYF4 [120]. Wydajność
Wydajno
procesu up-konwersji zależy również
równie od stężenia
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absorbera i aktywatora w krysztale. Dlatego też, w ramach tej pracy zbadano wpływ stężenia
absorbera (jonów domieszkujących Yb3+) na proces up-konwersji. Wyniki opublikowano
w pracy autorstwa Sikory i współpracowników [121].
Często syntezy nanokryształów NaYF4 w roztworach koloidalnych są oparte
na toksycznych chemikaliach i uciążliwych procedurach. Nanokryształy są hydrofobowe
i mogą być zawieszane przez sonikację w organicznych rozpuszczalnikach, takich jak heksan
i dimetylosulfotlenek [51,122,123]. Użycie nanokryształów bezpośrednio w zastosowaniach
biologicznych było zatem ograniczone ze względu na ich niską rozpuszczalność w wodzie
i niekorzystne właściwości powierzchniowe. Tak więc istniała potrzeba opracowania metod
syntezy

up-konwertujących

nanokryształów

NaYF4

rozpuszczalnych

w

wodzie

i rozpuszczalnikach organicznych z funkcjonalnymi grupami funkcyjnymi na powierzchni,
które można wykorzystać do mocowania biomolekuł [124]. Dla rozwiązania problemu
stabilizacji nanokryształów i zapewnienia im odpowiednich właściwości powierzchniowych
kluczowy jest wybór odpowiedniego środka chelatującego aby kontrolować wzrost
kryształów i środka powierzchniowo czynnego. Poliwinylopirolidon (PVP) jest amfifilowym
związkiem powierzchniowo czynnym, który może prowadzić do poprawy rozpuszczalności
nanokryształów w rozpuszczalnikach polarnych i hydrofobowych [125]. Ponadto, grupa
pirolidonowa może koordynować jony lantanowców, co spowalnia wzrost nanocząstek [126].
Dlatego też, w tej pracy zastosowano PVP jako środek chelatujący i stabilizator w syntezie
NaYF4. PVP kontrolowało geometrię produktu, a jako modyfikator powierzchni kryształu
czyniło go bardziej rozpuszczalnym w wodzie. Nanokryształy NaYF4 stabilizowane PVP
mogą być bezpośrednio pokryte warstwą SiO2, w celu wytworzenia odpowiedniej
powierzchni

dla

mocowania

biomolekuł

[127].

Synteza

nanocząstek

NaYF4

domieszkowanych jonami Er3+ i różnymi ilościami jonów Yb3+ z pokryciem PVP została
opisana w rozdziale 6. Materiały i Metody, podrozdział 6.1.8. Synteza nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP, str. 173.
Te nanocząstki zostały scharakteryzowane za pomocą transmisyjnej mikroskopii
elektronowej (TEM) (rozdział 6. Materiały i Metody, podrozdział 6.2.1. Transmisyjny
mikroskop elektronowy, str. 176), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) (rozdział 6.
Materiały i Metody, podrozdział 6.2.2. Skaningowy mikroskop elektronowy, str. 177),
dyfrakcji rentgenowskiej (rozdział 6. Materiały i Metody, podrozdział 6.2.4. Dyfrakcja
promieniowania rentgenowskiego, str. 178) i fotoluminescencji (rozdział 6. Materiały
i Metody, podrozdział 6.2.5. Widma luminescencji up-konwersji, str. 180).
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5.5.1. Charakteryzacja strukturalna nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
5.5.1.1. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
Wyniki uzyskane z dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) nanokryształów (rys. 75)
pokazują, że otrzymaliśmy nanokryształy NaYF4 w fazie α, o strukturze regularnej
(kubicznej). Brak dodatkowych refleksów wskazuje na dużą czystość fazową otrzymanych
nanokryształów. Rozmiar krystalitów (nazwy próbek przedstawiono w tabeli 13) otrzymano
z pomiarów XRD korzystając z poszerzenia szerokości połówkowej refleksów 200 i 220
(najmniejszy wpływ poszerzenia aparaturowego), ze wzoru Scherrera [128,129]:

t=

0,9λ
B cosθ

(22)

Gdzie: t - średnica cząstki (Å);
λ - długość fali (1,54 Å);
B - szerokość połówkowa (radiany).

Otrzymane kryształy mają niską koncentrację defektów, które nie wpływają na poszerzenia
refleksów dyfrakcyjnych.

Tabela 13. Nazwy próbek nanocząstek w zależności od stężenia domieszek.

A
B
C
D
E

Nazwa próbki nanocząstek
NaYF4
NaYF4: 2 % Er3+, 10 % Yb3+
NaYF4: 2 % Er3+, 18 % Yb3+
NaYF4: 2 % Er3+, 20 % Yb3+
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+

Rozmiar nanocząstek NaYF4 bez domieszek (A) oraz próbek B oraz C wynosił
w przybliżeniu 30 nm, natomiast próbki D około 36 nm, a próbki E około 28 nm.
Stałe sieciowe NaYF4 dla kilku stężeń domieszek Yb3+ otrzymano z obliczeń
w oparciu o dane z XRD. Stałe sieciowe zostały obliczone przy użyciu metody Rietvelda
(rys. 76) [130]. Wyniki przedstawiono na rys. 77. W wyniku domieszkowania nanocząstek
NaYF4 jonami ziem rzadkich parametry sieciowe ulegały zmianie z 5,52 Å na 5,51 Å.
Nie zaobserwowano zmian stałej sieciowej w zależności od zawartości jonów iterbu
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w krysztale w badanym zakresie stężeń.
st
Stała sieciowa uzyskana dla nanocząstek
nanocz
NaYF4
bez domieszek wyniosła 5,518.
5,518 Stała sieciowa nanocząstek jest zatem większa
wię
niż kryształu
objętościowego, a = 5,470 Ǻ - JCPDS (No. 77-2042, a = 5,470 Ǻ).
Ǻ Podobny efekt
zaobserwowano dla innych nanocząstek
nanocz
i jest on związany z różnymi naprężeniami
napręż
w sieci
krystalicznej w nanokryształach w porównaniu do materiałów objętościowych
ę ściowych [131].

Rysunek 75.

Widma dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego dla nanocząstek NaYF4 i dla nanocząstek
NaYF4 domieszkowanych 2% Er3+ i różnymi ilościami Yb3+.

Rysunek 76.

Dopasowanie widm dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego dla nanocząstek NaYF4
domieszkowanych 2 % Er3+ i 30 % Yb3+ otrzymane przy pomocy metody Rietvelda.
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Rysunek 77.

Stałe sieciowe NaYF4 uzyskane z obliczeń na podstawie danych z XRD w zależności od stężenia
domieszek.

5.5.1.2. Analiza ilościowa składu nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP przy użyciu spektroskopii dyspersji
energii promieniowania rentgenowskiego EDX
Analiza składu pierwiastkowego nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP została
wykonana metodą spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego
(ang. energy dispersive X-ray
ray spectroscopy EDX), a wyniki zostały przedstawione
w tabeli 14 i porównane z ilościami
ilo
składników wziętych
tych do reakcji.
reakcji Analiza składu
wykazuje, że stosunki jonów wziętych do reakcji zgadzają się ze stosunkami otrzymanymi
z analizy ilościowej EDX.
Tabela 14. Analiza pierwiastkowa EDX nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP.
A
Stosunek

B

F3+/Y3+

w
reakcji
4,0

EDX

w
reakcji
4,5

Y3+/Er3+

-

4,0 ±
0,4
-

Y3+/Yb3+

-

-

8,8

Yb3+/Er3+

-

-

5,0

Y3+/Na3+

1,0

0,9

F3+/Na3+

4,0

1,7 ±
0,3
6,8 ±
1,2

44,0

4,0

C
EDX
4,7 ±
1,3
45,4
±1,3
9,5 ±
1,3
4,8 ±
0,3
1,4 ±
0,4
6,5 ±
0,4

w
reakcji
5,0
40,0

4,4
9,0
0,8
4,0

D
EDX
4,0 ±
0,2
42,3
±
0,02
5,3 ±
0,1
8,02
± 0,1
1,5 ±
0,1
5,8 ±
0,2

w
reakcji
5,1
39,0

3,9
10,0
0,78
4,0

E
EDX
4,7 ±
1,2
41,11
± 0,77
4,2 ±
0,05
9,8 ±
0,04
1,4 ±
0,4
6,3 ±
0,1

w
reakcji
5,9
34,0

2,3
15,0
0,7
4,0

EDX
5,4 ±
1,1
31,4
± 1,1
2,7 ±
0,7
11,5
± 0,7
1,1 ±
0,4
5,9 ±
0,4
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Wiadomo jest, że tylko jony wprowadzone do sieci krystalicznej uczestniczą
w procesie up-konwersji.. Ilość domieszek wewnątrz kryształów analizowano metodą
Rietvelda na podstawie pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej [130],, jak to opisano
w poprzednim rozdziale. Metoda Rietvelda pokazuje, że miejsca Y3+ są częściowo zajęte
przez jony Yb3+. Zakładając dla uproszczenia, że wszystkie jony Er3+ zajmują
zajmuj miejsca Y3+,
obliczenia pokazują,
ą że nie wszystkie jony Yb3+ zajęły miejsca w sieci krystalicznej
(od około 60% w przypadku próbek nanocząstek
nanocz
C, D, E do około 90%
90 dla próbki
nanocząstek B). Liniowa zależność
zależ
intensywności luminescencji w zależności
zależ
od miejsc
zajętych przez jony Yb3+ wspiera założenie, że tylko jony Yb3+ wbudowane w sieć
sie
krystaliczną przyczyniają się do powstawania luminescencji up-konwersji (rys.
(
78). Pozostała
część jonów znajduje się na powierzchni cząstek,
cz
i nie uczestniczy w procesie up-konwersji.
up
Wyniki zostały
tały przedstawione w tabeli 15.

Rysunek 78. Zmiana intensywności
intensywno luminescencji w zależności od miejsc zajętych
ętych przez jony Yb3+.

Tabela 15.

Procent jonów Yb3+ wprowadzonych do sieci krystalicznej kryształów nanocząstek
nanocz
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP. Wyniki otrzymane przy użyciu
yciu metody EDX i metody
Rietvelda.
Nanocząstki

Yb3+ w sieci
krystalicznej

Yb3+ w
reakcji
0,10

Yb3+ w sieci
krystalicznej
[%]
90

Yb3+ na
powierzchni
[%]
10

B

0,09

C

0,11

0,18

61

39

D

0,15

0,20

75

25

E

0,18

0,30

60

40
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5.5.1.3. Pomiary transmisyjnym mikroskopem elektronowym
nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
Obrazy TEM nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP pokazują ich wyraźną strukturę
krystaliczną (rys. 79). Kryształy są wielościenne i jednakowego rozmiaru ze średnią średnicą
wynoszącą około 30 nm (rys. 80). Czarne obszary na rys. 79 są spowodowane
przez zaadsorbowany na powierzchni nanokryształów PVP, który jest spalany podczas
ekspozycji na wiązkę elektronów podczas pomiarów TEM. Ten sam efekt odnotowano
wcześniej [127].
We

wszystkich

przypadkach

zarejestrowane

elektronogramy

przedstawiały

koncentryczne pierścienie, świadczące o polikrystalicznej budowie badanych próbek.
Elektronogramy otrzymano dla próbek składających się z większej ilości nanocząstek.
Mierząc średnicę okręgów wyznaczono odległości międzypłaszczyznowe z zależności:
d [ Α] =

2λ L
D

(23)

gdzie: d - odległość międzypłaszczyznowa;
λ - długość fali elektronów tworzących wiązkę (dla U = 200 kV; λ = 2,508 pm);
L - stała kamery (dla zarejestrowanych elektronogramów L = 600 mm);
D - średnica okręgu na zarejestrowanym elektronogramie.

Obliczone wartości d porównywano z wartościami wzorców podanych w międzynarodowej
bazie

danych

JCPDS.

Na

załączonych

elektronogramach

zaznaczono

pierścienie

odpowiadające strukturze kubicznej.
Gdy jako rozpuszczalnik w syntezie nanocząstek NaYF4 jest stosowana woda
bez środka chelatującego otrzymywane są tylko mikronowego rozmiaru kryształy [27,43].
W przedstawionej pracy, jony lantanowców są kompleksowane przez grupy pirolidynowe
PVP, a następnie powoli uwalniane do roztworu, gdzie reagują z jonami fluorkowymi
w lepkim i mniej polarnym roztworze glikolu etylenowego, w związku z tym powstają małe
kryształy (rys. 79 i rys. 80). Ponadto, PVP może także być zastosowany jako stabilizator
nanocząstek [132]. Ze względu na fakt, że PVP jest rozpuszczalny w wodzie i w wielu
rozpuszczalnikach organicznych, nanocząstki NaYF4/PVP są dobrze rozpuszczalne w wodzie
i w wielu rozpuszczalnikach organicznych, gdzie tworzą roztwory koloidalne [127].

124

Rysunek 79.

Zdjęcia z transmisyjnego mikroskopu elektronowego w jasnym polu A: nanocząstek
NaYF4/PVP;

B::
3+

nanocząstek

NaYF4: 2% Er , 18% Yb

3+

NaYF4:

2%

Er3+,

10%

Yb3+/PVP
PVP;

C:

nanocząstek

3+

/PVP; D: nanocząstek NaYF4: 2% Er , 20% Yb3+/PVP;

E: nanocząstek
ąstek NaYF4: 2% Er3+, 30% Yb3+/PVP. Wstawki na zdjęciach
ch A i E przedstawiają
przedstawiaj
elektronogramy struktury
struktur krystalicznej nanocząstek.
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Rysunek 80.

średnicy

Histogram
3+

A:
3+

NaYF4: 2% Er , 10%
% Yb /PVP;
D: nanocząstek
ąstek

NaYF4:

2%

nanocząstek

NaYF4/PVP;

B:

nanocząstek

3+

C: nanocząsteczek NaYF4: 2% Er , 18% Yb3+/PVP;
Er3+,

20

%

Yb3+/PVP;

E:

nanocząstek

NaYF4: 2% Er3+, 30 % Yb3+/PVP.

5.5.1.4. Pomiary skaningowym mikroskopem elektronowym
nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
Aby określićć morfologię
morfologi otrzymywanych nanocząstek NaYF4, Er3+, Yb3+/PVP
wykonano pomiary skaningowym mikroskopem elektronowym SEM. Z zarejestrowanych
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obrazów SEM przedstawionych na rys. 81 widać, że nanocząstki mająą około 35 nm i mają
maj
kształt kubiczny niezależnie
żnie od ilości
ilo ci zastosowanych jonów domieszkowych Yb3+.

Rysunek 81.

Zdjęcia

z

skaningowego

B: nanocząstek
ąstek
3+

NaYF4:

mikroskopu
2%

elektronowego
3+

Er ,

3+

10%

A:

nanoczą
nanocząstek

3+

Yb /PVP;;

C:

NaYF4/PVP;
nanocząstek

3+

NaYF4: 2% Er , 18% Yb /PVP; D: nanocząstek NaYF4: 2% Er , 20% Yb3+/ PVP;
E: nanocząstek
ąstek NaYF4: 2% Er3+, 30% Yb3+/PVP.

5.5.2. Charakteryzacja luminescencyjna nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
Widma luminescencji nanocząstek NaYF4, Er3+, Yb3+/PVP zależą
żą od stężenia jonów
Yb3+ w krysztale (rys. 82).. Pasma emisji NaYF4: Er3+, Yb3+ w 522, 541 i 652 nm są
wynikiem przejść odpowiednio z poziomów 4H11/2, 4S3/2, 4F9/2 na poziom 4I15/2 w jonach Er3+.
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Zapełnienie tych poziomów w jonach Er3+ następuje w wyniku wydajnego transferu energii
z Yb3+ do Er3+. Schemat up--konwersji między Er3+ a Yb3+ został opisany w podrozdziale
5.2.1.2. Jony domieszkowe,, str. 101
10 i przedstawiony na rys. 67. Pozycja tych trzech pasm
nie zależy od rozmiaru nanocząsteczek,
nanocz
ich kształtu i środowiska,, w przeciwieństwie
przeciwie
do pobudzanych

dwufotonowo

kropek

kwantowych

lub

nanoczą
nanocząsteczek

złota,

których świecenie
wiecenie jest bardzo wrażliwe
wra
na zmiany tych parametrów [133,134
134].

Rysunek 82.

Widma luminescencji nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP w wodzie
odzie (10mg/ml) w zależności
zale
od ilości jonów domieszkujących
domieszkuj
Yb3+ przy pobudzeniu NIR (laser ciągły)
ągły) 960 nm.

Struktura krystaliczna oraz właściwości powierzchni mogąą zmieniać natężenie pasm
luminescencji jonów domieszkujących
domieszkuj
w nanokryształach. Dla NaYF4 utworzonego
przez współstrącenie, intensywno
ensywność pasma zielonej luminescencji jest znacznie wyższa
niż pasma czerwonej luminescencji [27,43], podczas gdy pasmo czerwonej luminescencji jest
wyższe niż pasmo zielonej luminescencji w nanokryształach stabilizowanych kwasem
oleinowym [123]. W przeciwieństwie
przeciwień
do wcześniejszych obserwacji [127
127] dla nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+ pokrytych PVP w przedstawionych tutaj badaniach zaobserwowano silną
czerwoną

luminescencję.

Stosunek

luminescencji
ncji

czerwonej

do

zielonej

zmienia

się w zależności od ilości jonów iterbu w sieci krystalicznej. Zwiększenie
ększenie ilości
ilo jonów iterbu
zwiększa stosunek powierzchni pasma luminescencji czerwonej do powierzchni pasma
luminescencji zielonej w następujący
nastę
sposób: 6,4 dla 10% Yb3+ (próbka B);
B) 5,9 dla 18% Yb3+
(próbka C); 11,4 dla 30% Yb3+(próbka E). Zgadza się to z ilością jonów w sieci krystalicznej
wyznaczoną metodą Rietveldaa, gdzie dla próbki B zawartość jonów Yb3+ w sieci krystalicznej
wynosiła 9%, dla próbki C wynosiła 11% Yb3+, a dla próbki E - 18% Yb3+ (tabela 15).
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Pasma luminescencyjne nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+ wykazują dobrze określoną
strukturę, w przeciwieństwie do pasm luminescencyjnych generowanych przez kropki
kwantowe lub nanocząsteczki złota. Ponadto, pasma emisji nanocząsteczek NaYF4: Er3+, Yb3+
są węższe niż pasma kropek kwantowych lub nanocząstek złota [135], powodując lepszy
kontrast dzięki spektralnemu odsunięciu od pasma autofluorescencji komórek. Te własności
czynią nanocząstki NaYF4 doskonałym materiałem na nanosondy do obrazowania
bioluminescencyjnego in vivo.

5.5.3. Wybarwianie komórek HeLa nanocząstkami
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
W przedstawionej pracy, efektywnie wprowadzono up-konwertujące nanocząstki
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP z wodnej zawiesiny do komórek nowotworowych HeLa, przez
zwykłą inkubację, czyli na drodze bezpośredniej endocytozy. Wyniki zostały opublikowane
w publikacji autorstwa Sikory i zespołu [121]. Dokładna procedura wprowadzania
nanocząstek do wnętrza komórek została opisana w rozdziale 6. Materiały i Metody,
podrozdział 6.1.9. Wprowadzanie nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP do wnętrza komórek
nowotworowych HeLa, str. 173.
Uzyskano wysoki kontrast obrazów pobudzanej dwufotonowo luminescencji
nanocząstek w pojedynczych komórkach HeLa z bardzo niską autofluorescencją.
F. Vetrone wraz ze współpracownikami [135] pokazali obrazy pojedynczych
komórek uzyskane po różnych czasach inkubacji komórek HeLa z nanocząstkami NaYF4.
Wyniki pokazały dynamiczne zachowanie nanocząstek wewnątrz komórki w wyniku
aktywności wewnątrzkomórkowej. Dla krótkich czasów inkubacji, nanocząstki były
równomiernie

rozłożone

we

wnętrzu

komórki.

Po

dłuższym

czasie

inkubacji,

i w konsekwencji wewnątrzkomórkowego transportu substancji odżywczych z błony
komórkowej do aparatu Golgiego, przestrzenna dystrybucja nanocząstek stała się bardzo
niejednorodna. W przeciwieństwie do F. Vetrone i zespołu [135], inni autorzy J. Im
z zespołem [136] i L. W. Zhang z zespołem [137] stwierdzili, że prawdopodobnie
za przeniesienie nanocząstek z błony do cytoplazmy komórki, a następnie w pobliżu jąder,
odpowiada transport za pośrednictwem endosomu.
W przedstawionej pracy po raz pierwszy zbadano wpływ czasu inkubacji i stężenia
nanocząstek up-konwertujących na ich dystrybucję wewnątrz komórek. Opracowano wydajny
proces wprowadzania nanocząstek do komórek HeLa. Zastosowano czynnik transfekcyjny
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Lipofektaminę 2000 w celu zwiększenia wydajności wychwytu nanocząstek przez komórki.
Lipofektamina 2000 jest powszechnym czynnikiem transfekcyjnym stosowanym w biologii
molekularnej i komórkowej. Jest między innymi stosowana do wprowadzenia siRNA
lub DNA do komórek przez lipofekcję. Lipofektamina 2000 składa się z podjednostek
lipidowych tworzących liposomy w środowisku wodnym, co umożliwia transfekcję
materiałów. Liposomy zawierające DNA oddziałują na błonę komórkową i przenikają
do cytoplazmy przez endocytozę, co umożliwia replikację i/lub ekspresję wprowadzonego
DNA. Systematycznie, po raz pierwszy, przeanalizowałam rozkład nanocząstek wewnątrz
komórek

HeLa

w

funkcji

czasu

inkubacji,

stężenia

nanocząstek

w

obecności

i pod nieobecność transportera. Wyniki opublikowano w publikacji autorstwa Sikory
i współpracowników [121].

5.5.3.1. Wpływ czasu inkubacji i obecności Lipofektaminy 2000
na wprowadzanie nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
do wnętrza komórek HeLa
Obrazy konfokalne komórek HeLa po 3 h, 6 h, 12 h i 24 h inkubacji w roztworze
z 2,0 µM nanocząstek i w roztworze 2,0 µM nanocząstek z Lipofektaminą 2000
przedstawiono na rys. 83. Dokładna procedura obrazowania została opisana w rozdziale 6.
Materiały i Metody, podrozdział 6.2.7. Mikroskop konfokalny, str. 181. Autofluorescencja
komórkowa została uzyskana przy pobudzeniu laserem 488 nm (CW) i detekcji w przedziale
508-585 nm - oznaczono ją kolorem zielonym. Klastery NaYF4: 2% Er3+, 30% Yb3+/PVP
zostały zaznaczone kolorem czerwonym (pobudzenie laserem femtosekundowym 980 nm
i detekcja 515-671 nm). Po 3 godzinach inkubacji, w przypadku braku liposomów
nie zaobserwowano luminescencji nanocząstek (rys.83). Po 6 godzinach inkubacji były
widoczne małe ilości nanocząstek we wnętrzu komórek. Nanocząstki gromadziły
się w cytoplazmie

a niektóre

można

było

zaobserwować

na

błonie

komórkowej.

Przy dłuższych czasach inkubacji, obserwowano zwiększone ilości nanocząstek w komórkach
HeLa (rys. 84).
W obecności liposomów zaobserwowano znaczne ilości nanocząstek wewnątrz
komórek już po 3 godzinach inkubacji (rys. 83). Ilość nanocząstek wewnątrz komórek
wzrastała wraz z wydłużeniem się czasu inkubacji i była znacznie wyższa niż w przypadku
inkubacji bez Lipofektaminy 2000. Nanocząstki koncentrowały się głównie w cytoplazmie
w pobliżu jądra komórkowego. Jako dowód zarejestrowano widma luminescencji wewnątrz
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komórek i w jądrze (brak luminescencji pochodzącej od cząstek) po 24 godzinach inkubacji
(rys. 83). Uzyskane wyniki wykazały znaczną poprawę wprowadzania nanocząstek
do komórek HeLa w obecności Lipofektaminy 2000. Interesujące jest to, że liposomy
powodują akumulację nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP wokół jąder komórkowych.
Znaczna poprawa endocytozy nanocząstek przez Lipofektaminę 2000 jest spowodowana
prawdopodobnie przez zdolność Lipofektaminy do tworzenia liposomów, w których
zamknięte są nanocząstki. Gdy nanocząstki są wprowadzone do komórek, ich rozkład
przestrzenny może być zmieniony przez dynamikę wewnątrzkomórkową. Dla krótkiego czasu
inkubacji (3h z Lipofektaminą 2000 i 6 godzin bez liposomów) czerwona emisja jest bardziej
równomiernie rozłożona wewnątrz komórki. Kilka nanocząstek zostało zaobserwowanych
w pobliżu

błony

komórkowej.

W

przypadku

dłuższych

czasów

inkubacji

(24 h z Lipofektaminą 2000 i 24 h bez Lipofektaminy 2000) nanocząstki były głównie
zlokalizowane w sąsiedztwie jądra komórkowego. Prawdopodobnie jest to dowód na to,
że przestrzenna redystrybucja nanocząstek spowodowana jest przez transport składników
odżywczych (i pseudo-odżywczych, takich jak nanocząstki) z błony komórkowej w pobliże
jądra komórkowego - prawdopodobnie za pośrednictwem endosomów [136,137]. Wyniki
przedstawione na rys. 84 potwierdziły, że nanocząstki up-konwertujące mogą być użyte
do monitorowania dynamiki wewnątrzkomórkowej wymagającej stosunkowo długich czasów
pomiaru. Dowód internalizacji komórkowej nanocząstek, w oparciu o kolokalizację
autofluorescencji i luminescencji nanocząstek na konfokalnej osi z, jest przedstawiony
na rys. 85.
Widmo emisji up-konwersji otrzymano, kiedy impuls laserowy był skoncentrowany
na nanocząstkach wewnątrz komórek, wewnątrz komórek bez nanocząstek i poza komórkami
(punkty oznaczone jako A, B i C na rys. 86, odpowiednio). Czerwona i zielona emisja
nanocząstek

up-konwertujących

jest

obserwowana,

gdy

plamka

lasera

znajduje

się na nanocząstkach wewnątrz komórek. Bardzo słaba autofluorescencja jest obserwowana,
gdy plamka lasera znajduje się wewnątrz komórki bez nanocząstek. Nie zaobserwowano
luminescencji (w tym autofluorescencji), gdy wiązka laserowa była zlokalizowana
na zewnątrz komórki. Widma emisji zostały zarejestrowane dla wszystkich próbek
dla wszystkich czasów inkubacji.
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Rysunek 83.

Obrazy konfokalne komórek HeLa po 3 h, 6 h, 12 h i 24 h inkubacji A: w roztworze 2,0 µM
nanocząsteczek
steczek NaYF4: 2% Er3+, 30 % Yb3+ i B: w roztworze 2,0 µM

nanocz
nanocząstek

z Lipofektaminąą 2000
2000. Autofluorescencję komórek oznaczono kolorem zielonym (pobudzenie
488 nm - CW, detekcja przy długościach fali 508-585 nm). Klastery nanocząstek
NaYF4: 2% Er3+, 30%
30 Yb3+/PVP zostały oznaczone kolorem czerwonym (pobudzenie 980 nm
laser femtosekundowy i detekcja 515-671 nm). Obrazy wewnątrz:
ątrz: kanał nanocząstek. Obrazy
pochodzą z mikroskopu konfokalnego.
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Rysunek 84.

Stosunki obszarów nanocząstek do obszarów komórek dla różnych
żnych czasów inkubacji
w obecności
ci

i

pod

nieobecność
nieobecno

Lipofektaminy

2000

analizowane

przez

program

CellProfiler [138]. Intensywność
Intensywno nanocząstek była podobna dla każdego czasu inkubacji.
inkubacji Wyniki
uzyskano dla kilku obrazów konfokalnych przy tej samej mocy lasera i ustawieniach
wzmocnienia.

Rysunek 85.

Z-stack autofluorescencji komórek HeLa (pobudzenie 488 nm, emisja 508-585 nm)
i nanocząstek
stek NaYF4: 2% Er3+, 30% Yb3+/PVP (pobudzenie 980 nm,, emisja 515-671 nm).
Ostrość kanału nanocząstek
nanoczą
wypada w tym samym miejscu, co ostrość wnętrza
wnę
komórek HeLa.
Obrazy uzyskano z mikroskopu konfokalnego po 24 h czasu inkubacji 10-3 µM nanocząstek
i Lipofektaminy 2000 z

komórkami HeLa.
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Rysunek 86.

Widmo emisyjne up-konwersji otrzymane, kiedy impuls lasera był skoncentrowany
na nanocząstkach
ąstkach wewnątrz
wewn
komórek, wewnątrz komórek bez nanocząstek
ąstek i poza komórkami
(punkty
punkty oznaczone odpowiednio jako A, B i C na obrazie). Luminescencja uzyskana przy
pobudzeniu 980 nm (tryb skanowania lambda mikroskopu konfokalnego).

5.5.3.2. Wpływ stężenia nanocząstek
nanocz
i obecności
Lipofektaminy 2000 na wprowadzanie nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
PVP do wnętrza komórek HeLa
W ramach tej pracy zbadano wpływ stężenia nanocząstek na ich dystrybucję
wewnątrz komórek. W tym celu,
celu zastosowano roztwory nanocząstek
ąstek o stężeniach:
stęż
0,2 μM;
0,4 μM; 2,0 μM; 4,0 μM; 20 μM
μ i 40 μM. Inkubację przeprowadzono przez 24 godziny
w obecności
ci lub przy braku obecności
obecno
czynnika transfekującego Lipofektaminy 2000.
Dokładna procedura została omówiona w rozdziale 6. Materiały i Metody, podrozdział 6.1.9.
Wprowadzanie nanocząstek
stek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP, do wnętrza komórek
rek nowotworowych
HeLa, str. 173 i podrozdział 6.2.7. Mikroskop konfokalny, str. 181. Wyniki dla stężeń
nanocząstek 0,2 μM; 2,0 μM i 20 μM są pokazane na rys. 87. Wyniki dla stężeń 0,4 μM;
4,0 μM i 40 μM są pokazane na rys. 88. Wyniki zostały takżee opublikowane [121].
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Rysunek 87.

Obrazy konfokalne komórek HeLa po 24 h inkubacji A: w roztworze 0,2 μM; 2,0 μM; i 20 μM
nanocząsteczek NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+ i B: w roztworze 0,2 μM; 2,0 μM i

20

μM

nanocząsteczek z Lipofektaminą
Lipofektamin 2000. Autofluorescencja komórek została oznaczona kolorem
zielonym,, i uzyskana przy pobudzeniu 488 nm (CW) oraz detekcji 508-585 nm. Klastery
nanocząstek NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+/PVP zostały zaznaczone kolorem czerwonym
a otrzymane przy pobudzeniu
pobu
980 nm (laser femtosekundowy) i detekcji 515-671 nm. Obrazy
wewnątrz przedstawiają kanał nanocząstek. Obrazy otrzymano z mikroskopu konfokalnego.

135

Rysunek 88.

Obrazy konfokalne komórek HeLa po 24 h inkubacji A: w roztworze 0,4 μM; 4,0 μM; i 40 μM
nanocząsteczek
steczek NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+ i B: w roztworze 0,4 μM;
μ
4,0 μM i 40 μM
nanocząsteczek z Lipofektaminą
Lipofektamin 2000. Autofluorescencja komórek została oznaczona kolorem
zielonym,, i uzyskana przy pobudzeniu 488 nm (CW) oraz detekcji 508-585 nm. Klastery
nanocząstek NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+/PVP zostały zaznaczone kolorem czerwonym
a otrzymane przy pobudzeniu
pobu
980 nm (laser femtosekundowy) i detekcji 515-671 nm. Obrazy
wewnątrz przedstawiają kanał nanocząstek. Obrazy otrzymano z mikroskopu konfokalnego.
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Podając nanocząstki
ąstki w stężeniu
st
0,2 μM nie zaobserwowano ich wewnątrz komórek
przy braku liposomów. Gdy zwiększono stężenie nanocząstek 10 razy (2,0 μM), niektóre
nanocząstki pojawiły się w cytoplazmie wewnątrz
wewn
komórek i na ich błonach.
błonach W wyższym
stężeniu (20 μM), wiele cząsteczek
czą
jest rozmieszczonych w cytoplazmie.
cytoplazmie W przypadku
komórek inkubowanych z nanocząstkami
nanocz
w obecności Lipofektaminy 2000 dużo więcej
nanocząstek weszło do wnętrza
ętrza komórek, w porównaniu do inkubacji bez Lipofektaminy
2000 (rys. 89). Przy stężeniu
ężeniu 0,2 μM i przy obecności
ci Lipofektaminy 2000 są
s widoczne
niewielkie ilości nanocząstek
ąstek w cytoplazmie i w pobliżu błony komórkowej.
komórkowej Warto
podkreślić, że przy tym samym stężeniu
st
nanocząstek bez obecności
obecnoś
pęcherzyków
nie stwierdzono żadnych nanocząstek
nanocz
w wnętrzu komórek. Gdy stężenie
stęż
nanocząstek
zwiększono 10 razy, zaobserwowano
obserwowano większą
wi
ilość klasterów nanocząstek wewnątrz komórek
(inkubacja z liposomami). Nanocząstki
Nanocz
mają wyraźną tendencję do akumulowania się
si wokół
jądra. Nanocząstek jest więcej
ęcej wewnątrz komórek w przypadku inkubacji z Lipofektaminą
2000 niż w przypadku inkubacji bez pęcherzyków. Wyniki są przedstawione na rys. 89.
Podobną zależność można
żna zaobserwować
zaobserwowa w odniesieniu do stężeń
ęż ń nanocząstek:
nanocz
0,4 μM;
4,0 μM i 40 μM (rys. 88).

Rysunek 89.

Stosunki obszarów nanocząstek do obszarów komórek dla różnych
żnych stężeń
st
nanocząstek
w obecności
ci

i

pod

nieobecność

Lipofektaminy

2000,

analizowane

przez

program

CellProfiler [138]. Intensywność
Intensywno
nanocząstek była podobna dla każdego
żdego czasu inkubacji.
Wyniki uzyskano dla kilku obrazów konfokalnych przy tej samej mocy lasera i ustawieniach
wzmocnienia.
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5.5.4. Podsumowanie
Zsyntetyzowano nanocząstki NaYF4 domieszkowane różnymi ilościami jonów
metali ziem rzadkich Er3+ i Yb3+ stosując PVP jako środek chelatujący. Nanocząstki miały
rozmiary około 30 nm i strukturę krystalograficzną czystej fazy regularnej (kubicznej).
Rozmiary

nanocząstek

można

było

zmieniać

przez

zmianę

warunków

syntezy.

Ponadto kryształy są monodyspersyjne w wodzie i kilku powszechnie stosowanych
rozpuszczalnikach organicznych. Nanokryształy te mają wielki potencjał w aplikacjach
biologicznych. W naszej pracy wykazaliśmy, że pokryte PVP, rozpuszczalne w wodzie,
nanocząsteczki up-konwertujące NaYF4 mogą być łatwo wprowadzone do komórek
przez endocytozę. Bardzo wydajna luminescencja z NIR do światła widzialnego
po pobudzeniu nanocząstek laserem femtosekundowym 980 nm została zastosowana w celu
uzyskania obrazu o doskonałym kontraście wewnątrzkomórkowym i dużej stabilności
czasowej. Obrazy pojedynczych komórek uzyskane po różnych czasach inkubacji
i w obecności lub przy braku obecności liposomów wykazują zachowanie dynamiczne
nanocząstek wewnątrz komórek w wyniku aktywności wewnątrzkomórkowej. Dla krótkich
czasów inkubacji i bez liposomów, nanocząstki nie są wchłaniane do komórek. Jednakże,
przy krótkich czasach inkubacji i w obecności pęcherzyków, nanocząstki są endocytozowane.
Zatem można wnioskować, że inkubacja z liposomami powoduje zwiększenie wydajności
wprowadzania nanocząstek do wnętrza komórek. Ostateczne wyniki przedstawiają dowody
potencjalnych zastosowań nanocząstek NaYF4 do statycznego i dynamicznego obrazowania
biologicznego. Podobne obserwacje zostały uzyskane w zależności od użytego stężenia
nanocząstek w obecności i pod nieobecność transportera. Stwierdzono tendencję
do gromadzenia się nanocząstek w pobliżu jądra już przy małych stężeniach w wyniku
transportu wewnątrzkomórkowego substancji odżywczych z błony komórkowej w pobliże
jądra komórkowego prawdopodobnie przez transport, w którym pośredniczą endosomy.
Wybór optymalnego stężenia nanocząstek i czasu inkubacji jest ważny w badaniach
dynamicznego obrazowania i ma decydujący wpływ na żywotności komórek oraz dostarcza
strategii syntezy i rozwoju multimodalnych materiałów obrazujących.
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5.6. Pokrywanie nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP warstwą tlenku
krzemu SiO2
Silanizacja powierzchni jest często stosowaną techniką kowalencyjnej modyfikacji
różnych rodzajów powierzchni, w tym krzemionki, tlenków metali (np. cyny i żelaza), a także
powierzchni

grafitowych

[139].

Proces

silanizacji

została

opisany

w podrozdziale 5.3.1. Funkcjonalizacja powierzchni i pokazany na rys. 68. Pokryte
warstewką SiO2 kryształy mogą być biofunkcjonalizowane przez dołączenie do nich
odpowiednich

molekuł

biologicznych,

zgodnie

z

procedurami

opisanymi

w podrozdziale 5.3.2. Biokoniugacja.
Pokrywano nanocząstki NaYF4 domieszkowane różnymi ilościami ziem rzadkich
cienką warstwą SiO2 w celu późniejszego dołączania do nich molekuł biologicznie
aktywnych, modyfikacji ładunku na powierzchni oraz poprawieniu stabilności kompleksów.
Otoczone warstwą SiO2 nanocząstki są hydrofilowe, mają lepszą fotostabilność i są
biokompatybilne. Do powłok krzemionkowych możemy również przyłączać fotouczulacze
i stosować

tak

skonstruowane

nanokompleksy

w

terapii

nowotworowej,

opisanej

w podrozdziale 5.4.3. Wielofunkcyjne nanocząstki up-konwertujące.
Metoda pokrywania nanocząstek NaYF4: Er, Yb/PVP warstwą SiO2 została opisana
w rozdziale 6. Materiały i Metody, podrozdział 6.1.10. Pokrywanie nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP warstwą SiO2, str. 174.

5.6.1. Charakteryzacja

strukturalna

nanocząstek

NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP/SiO2
Na obrazie TEM pokazano, że grubość warstwy SiO2 na nanocząstkach
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+ wynosi około 9 nm (rys. 90). Warstwa krzemionkowa, została
naniesiona na nanocząstki, których własności opisano w poprzednim rozdziale. Analiza
elektrogramu wskazuje na regularną (kubiczną) strukturę NaYF4. Tło dyfuzyjne na
elektrogramie pochodzi od amorficznej struktury związku SiO2 (rys. 90). Metoda TEM
została opisana w rozdziale 6. Materiały i Metody, podrozdział 6.2.1. Transmisyjny
mikroskop elektronowy, str. 176.
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Rysunek 90.

Obraz TEM nanocząstek
nanoczą
NaYF4 : 2 % Er3+, 30 % Yb3+ pokrytych warstwą
warstw SiO2. Na górze
po prawej stronie przedstawiono elektronogram odpowiadający
odpowiadaj cy strukturze nanocz
nanocząstek. Na dole
po prawej przedstawione zostało zdjęcie
zdj
TEM nanocząstek
stek w mniejszym powi
powiększeniu.

5.6.2. Właściwości luminescencyjne nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP/SiO2
Pokrycie nanocząstek
ąstek NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+ warstwąą SiO2 nie zmniejszyło
intensywności
ci zielonej i czerwonej luminescencji przy pobudzeniu 960 nm,
nm mierzonej
w koloidalnym roztworze wodnym (rys. 91).

Rysunek 91.

Widmo luminescencji nanocząstek NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+/PVP/SiO2 w wodzie
przy pobudzeniu NIR (laser ciągły)
ci
960 nm. Stężenie nanocząstek:
stek: 6,5 mg/ml.
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5.6.3. Podsumowanie
Nanokryształy NaYF4/PVP pokryte ciągła warstwą SiO2 o grubości 9 nm tworzą
strukturę

rdzeń/powłoka.

Jeżeli

warstwą

krzemionkową

pokryjemy

nanokryształy

domieszkowane oprócz Yb3+ i Er3+ jonami Gd3+, to otrzymamy nanocząstki o właściwościach
up-konwertujących i magnetycznych do jednoczesnego zastosowania w obrazowaniu
optycznym i MRI. Do warstwy SiO2 można dołączyć przeciwciała specyficzne dla danego
miejsca w komórce, co pozwoli wykorzystać je w celowanej terapii antynowotworowej.
Powłoka SiO2 zwiększa rozpuszczalność nanocząstek w wodzie (cząstki są hydrofilowe)
oraz poprawia ich biokompatybilność.

5.7. Synteza i charakteryzacja nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
domieszkowanych dodatkowo jonami
gadolinu
Synteza nanocząstek NaYF4 domieszkowanych jonami Er3+, jonami Yb3+ i różnymi
ilościami jonów Gd3+ z pokryciem PVP została opisana w rozdziale 6. Materiały i Metody,
podrozdział 6.1.11. Synteza nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP, str. 175.

5.7.1. Charakteryzacja strukturalna nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
5.7.1.1. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
Wyniki uzyskane z dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) na nanokryształach NaYF4
(rys. 92) wykazały regularną (kubiczną) strukturę nanokryształów NaYF4 w fazie α,
co wskazuje na fakt, że domieszkowanie jonami Gd3+ nie zmienia ich struktury. Metodologia
pomiarów

XRD

została

podrozdział 6.2.4. Dyfrakcja

opisana

w

promieniowania

rozdziale

6.

Materiały

rentgenowskiego,

str.

i

Metody,

178.

Rozmiar

nanokryształów otrzymano z pomiarów XRD korzystając z poszerzenia szerokości
połówkowej refleksów 111 i 200, ze wzoru Scherrera (22) [128,129] i zebrano w tabeli 16.
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Rysunek 92.

Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego dla nanocząstek NaYF4 domieszkowanych 2% Er3+,
30 % Yb3+ i różnymi
żnymi ilo
ilościami Gd3+. Dodatkowe refleksy pochodząą od pozostałości
pozostało
azotanów
ziem rzadkich, które pomimo bardzo dokładnego mycia zostały w niewielkiej ilości
ilo
w niektórych próbkach.
próbkac

Tabela 16.

Nazwy próbek nanocząstek
nanocz
w zależności od stężenia domieszek i średnice
ś
nanocząstek
otrzymane z pomiarów XRD.
XRD
Nazwa próbki
A
B
C
D
E
F
G
H
I

NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 2 % Gd3+
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 5 % Gd3+
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 10 % Gd3+
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 20 % Gd3+
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 30 % Gd3+
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 40 % Gd3+
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 50 % Gd3+
NaGdF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+

5.7.1.2. Analiza

ilościowa

Średnica
rednica nanoczą
nanocząstek
[nm]
~ 28
~ 27
~ 33
~ 37
~ 28
~ 31
~ 27
~ 28
~ 30

pierwiastków

nanocząstek

NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
PVP przy użyciu spektroskopii
dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego EDX
Analiza składu chemicznego nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP została
uzyskana

metodą

spektroskopii

dyspersji

energii

promieniowania

rentgenowskiego

(ang. energy dispersive X-ray
ray spectroscopy EDX), a wyniki zostały przedstawione
w tabeli 17 i porównane z wartościami
warto
teoretycznymi. Szczegółowy opis metody znajduje
się w rozdziale 6.. Materiały i Metody,
Metody podrozdział 6.2.3. Spektroskopia dyspersji energii
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Tabela 17. Analiza elementarna EDX nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP.
B
Stosunek
F-/Y3+

w
reakcji
6,1

Y3+/Yb3+

2,2

Yb3+/Gd3+

33

Yb3+/Gd3+

15

Y3+/Na+

0,7

F-/Na+

4
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C
EDX
4,4 ±
0,3
2,0 ±
0,1

w
reakcji
6,3
2,1

29,2
± 2,5
14,6
± 1,7
1,1 ±
0,02

12,6

4,9 ±
0,4

4

6
0,6

D
EDX
5,4 ±
0,7
2,1 ±
0,1
13,2
± 0,3
6,3 ±
0,4
1,0 ±
0,1
5,4 ±
0,1

w
reakcji
6,9
1,9

5,8
3
0,6

4

E
EDX
5,2 ±
0,4
2,0 ±
0,07
6,2 ±
0,2
3,1 ±
0,08
0,96
±
0,02
5,0 ±
0,2

w
reakcji
8,3
1,6

2,4
1,5
0,5

4

F
EDX
6,1 ±
0,9
1,6 ±
0,03

w
reakcji
10,5
1,3

2,5 ±
0,03
1,5 ±
0,02
0,7 ±
0,1

1,3

4,0 ±
0,2

4

1
0,4

G
EDX
8,7 ±
0,8
1,1 ±
0,03

w
reakcji
14,3
0,9

1,4 ±
0,04
1,2 ±
0,01
0,6 ±
0,04

0,7

5,6 ±
0,2

4

0,7
0,3

H
EDX
11,6
± 1,4
0,83
±
0,04
0,7 ±
0,05
0,9 ±
0,02
0,4 ±
0,01
5,2 ±
0,5

w
reakcji
22,2
0,6

0,4
0,6
0,2

4

I
EDX
17,6
± 1,1
0,5 ±
0,01

J

w
reakcji
-

EDX

EDX

-

w
reakcji
-

-

-

-

-

-

0,3 ±
0,01
0,7 ±
0,01
0,2 ±
0,01

-

-

-

-

0,4

0,5 ±
0,01
-

-

-

-

-

4,2 ±
0,1

4

10,2
± 0,2

4

5,1 ±
0,5

-

promieniowania rentgenowskiego, str. 178. Analiza ilościowa wykazuje, że stosunki jonów
użytych w reakcji zgadzają się ze stosunkami otrzymanymi z analizy ilościowej EDX.

5.7.1.3. Pomiary transmisyjnym mikroskopem elektronowym
nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
Obrazy TEM nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP wykazują wyraźną strukturę
krystaliczną (rys. 93). Kryształy są wielościenne i jednakowego rozmiaru o średniej wartości
wynoszącej około 30 nm (przykładowy histogram nanocząstek został przedstawiony
na rys. 94). Czarne obszary na rys. 93 powstały w wyniku spalenia, przez wiązkę elektronów
podczas pomiarów TEM, warstewki PVP pokrywającej powierzchnię nanocząstek.
Takie samo

zjawisko

było

obserwowane

w

czasie

badania

nanokryształów

3+

niedomieszkowanych jonami Gd (podrozdział 5.5.1.3. Pomiary transmisyjnym mikroskopem
elektronowym nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP, str. 124). Procedura pomiarowa została
opisana w rozdziale 6. Materiały i Metody, podrozdział 6.2.1. Transmisyjny mikroskop
elektronowy, str. 176.
We

wszystkich

przypadkach

zarejestrowane

elektronogramy

przedstawiały

koncentryczne pierścienie, świadczące o polikrystalicznej budowie badanych próbek.
Elektronogramy zmierzono dla próbek zawierających wiele cząstek. Mierząc średnicę
okręgów wyznaczono odległości międzypłaszczyznowe z zależności (23) podrozdział 5.5.1.3.
Pomiary transmisyjnym mikroskopem elektronowym nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP, str.
124.

Obliczone

wartości

d

porównywano

z

wartościami

wzorców

podanych

w międzynarodowej bazie danych JCPDS. Na załączonych elektronogramach zaznaczono
pierścienie odpowiadające strukturze kubicznej.
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Rysunek 93.

Zdjęcia z transmisyjnego mikroskopu elektronowego
A: nanocząstek NaYF4: 2% Er3+, 30% Yb3+, 2 % Gd3+/PVP;
B: nanocząstek

NaYF4: 2% Er3+, 30% Yb3+, 10 % Gd3+/PVP;

C: nanocząstek

NaYF4: 2% Er3+, 30% Yb3+, 30 Gd3+/PVP;

D: nanocząstek
ąstek NaGdF
NaGd 4: 2% Er3+, 30% Yb3+/PVP. Wstawki przedstawiają
przedstawiaj elektronogramy
potwierdzające strukturę
struktur regularną nanocząstek.

Rysunek 94. Histogram średnic nanocząstek NaYF4: 2% Er3+, 30% Yb3+, 2%
2 Gd3+.

145

5.7.1.4. Pomiary skaningowym mikroskopem elektronowym
nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
Morfologię otrzymywanych nanocząstek
nanocz
NaYF4, Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP zbadano
przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego SEM. Procedura została opisana
w rozdziale 6.. Materiały i Metody, podrozdział 6.2.2. Skaningowy
owy mikroskop elektronowy,
str. 177. Z zarejestrowanych obrazów SEM przedstawionych na rys. 95 widać,
widać że nanocząstki
mają średnicę około 35 nm oraz zachowują kształt kubiczny niezależnie
żnie od koncentracji
jonów domieszkowych Gd3+.

Rysunek 95.

Zdjęcia z skaningowego mikroskopu elektronowego nanocząstek NaYF4 domieszkowanych
2 % Er3+, 30 % Yb3+ oraz różnymi ilościami Gd3+ A: 2 % Gd3+; B: 5 % Gd3+; C: 10 % Gd3+;
D: 20% Gd3+; E: 30 Gd3+; F: 40 % Gd3+; G: 50 % Gd3+; H: nanocząstki
NaGdF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+.
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5.7.2. Charakteryzacja luminescencyjna nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
5.7.2.1 Charakteryzacja luminescencyjna nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
PVP w zależności od czasu
oddziaływania lasera
Otrzymane przez nanocząstki
nanocz
NaYF4 domieszkowane 2 % Er3+, 30 % Yb3+ i różnymi
ilościami jonów Gd3+ poddano wyżarzaniu
wy
laserowemu, umieszczając
ąc je w formie proszku
w kuwecie kwarcowej i naświetlając
naświetlaj światłem o długości
ci fali 980 nm o gęstości
g
mocy
37 W/cm2. Pełna procedura została opisana w rozdziale 6.. Materiały i Metody,
M
podrozdział. 6.2.5. Widma luminescencji up-konwersji,
up
str. 180.
W wyniku wyżarzania
żarzania laserowego proszków zaobserwowano olbrzymie (2-3 rzędy
wielkości) wzmocnienie intensywności
intensywno
up-konwersji (rys. 96).
). Silne wzmocnienie
intensywności
ci luminescencji obserwowano dla wszystkich próbek.

Rysunek 96.

Widma up-konwersji
konwersji proszku nanocząstek
nanocz
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 20 % Gd3+/PVP
w zależności
ści od czasu naświetlania
na
wiązką laserową 980 nm (CW) o mocy 2,1 W. We wstawce
pokazano zmiany pola powierzchni (proporcjonalne do ilości
ści emitowanych fotonów)
pod widmem pasma zielonego i czerwonego w zależności
zale
od czasu naświetlania
na
laserem
980 nm.

Po wyżarzaniu
arzaniu laserowym próbkę poddano pomiarom strukturalnym XRD. Wyniki
przedstawiono na rys. 97.
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Rysunek 97.

Dyfraktogram rentgenowski nanocząstek NaGdF4 domieszkowanych 2% Er3+, 30 % Yb3+
przed i po wyżarzaniu
żarzaniu laserem.
laserem

W oparciu o pomiary spektralne i strukturalne, można postawić
postawi hipotezę,
że olbrzymie wzmocnienie emisji jest rezultatem najprawdopodobniej koegzystencji kilku
zjawisk. Po pierwsze,, z powodu selektywnego ogrzewania proszku obserwowana jest
rekrystalizacja
ystalizacja materiału i formowanie
formowani się większych krystalitów. Po drugie, jak
ja wynika
z badań XRD (rys. 97) rekrystalizacji towarzyszyła
towarzyszyła przemiana fazowa z fazy α (struktura
regularna) do fazy β (struktura
ruktura heksagonalna). Oba te procesy spowodowały wzrost
intensywności luminescencji nanocząstek
nanocz
o kilka rzędów wielkości (rys.
rys. 96).
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5.7.2.2 Up-konwersja
konwersja do światła UV w nanocząstkach
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
Trójwartościowe
ciowe jony gadolinu ((Gd3+) mają konfiguracjęę elektronową
elektronow 4f7, a różnica
energii między stanem podstawowym 8S7/2 i pierwszym stanem wzbudzonym 6P7/2 wynosi
w przybliżeniu 32000 cm-1. W 1994 Gharavi ze współpracownikami po raz pierwszy
zarejestrowali emisję w wyniku up-konwersji w obszarze UV z poziomów 6IJ i 6PJ jonów
Gd3+ [140]. Używali oni jonów Er3+ jako uczulaczy i laserów zielonych (522
(
i 546 nm),
jako źródeł pompujących. Poczynając
Poczynaj od roku 2008, Qin, Cao, Zheng,, i Chen z zespołem
opublikowali szereg prac poświęconych
poś
badaniu emisji ultrafioletowej w wyniku upup
konwersji

jonów

Gd3+

przy

pobudzeniu

laserem

pracującym
ą

w

zakresie

NIR

[141,142,143,144,145]. W eksperymentach naukowcy wykorzystali jony Yb3+-Tm3+
lub Yb3+-Er3+ jako podwójnee uczulacze do wypełnienia wysokoenergetycznych poziomów
jonów Gd3+. Przy pobudzeniu
eniu NIR (długość fali 980 nm), obserwowano up-konwersję
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promieniowania podczerwonego do UV w materiałach fluorkowych domieszkowanych
jonami Gd3+.
W przedstawionej pracy zaobserwowano up-konwersję promieniowania NIR do UV
w nanocząstkach NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+. Za emisję UV odpowiedzialne były jony Gd3+
i Er3+ pobudzane promieniowaniem 980 nm. Eksperymenty przeprowadzono wykorzystując
cząstki o rozmiarach nanometrowych w przeciwieństwie do cytowanych wyżej prac,
gdzie użyto kryształki o rozmiarach mikronowych. Przedstawione w ramach tej pracy
doktorskiej badania nad up-konwersją podczerwieni do ultrafioletu w nanomateriałach są
pionierskie w skali światowej. W badanych nanocząstkach jako uczulacze dla pobudzenia
jonów Gd3+ służyły zarówno jony Yb3+ jak i Er3+. Przy pobudzeniu 980 nm, jony Yb3+
absorbują fotony podczerwieni (IR) i przekazują energię do jonów Er3+. W jonach Er3+
następuje

up-konwersja

energii

a

następnie

jej

przekazanie

z

jonów

Er3+

do wysokoenergetycznych poziomów Gd3+, z których następuje emisja w zakresie UV.
Rys. 98 przedstawia widma up-konwersji z zakresu UV (A) i zakresu VIS (B)
proszków nanocząstek NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 20 % Gd3+/PVP przy pobudzeniu diodą
laserową 980 nm o gęstości mocy 37 W/cm2. Eksperyment został opisany w rozdziale 6.
Materiały i Metody, podrozdział. 6.2.5. Widma luminescencji up-konwersji, str. 180.
Emisja przy długości fali 256 nm może być przypisana przejściu z 6D9/2 do 8S7/2
z Gd3+ (wartość literaturowa 253,8 nm) [146]. Dwa pasma emisji w regionie 270-282 nm
pochodzą odpowiednio z przejść 6IJ → 8S7/2 i 6P7/2→8S7/2 Gd3+ [146]. Pasma emisji
przy długości fali 307 i 313 nm pochodzą odpowiednio z przejść 6P5/2 → 8S7/2 i 6P7/2 → 8S7/2
Gd3+ (wartości literaturowe wynoszą: 306 i 312 nm) [141,142,143,147]. Ponadto, emisja
przy długości fali 319 nm (wartość literaturowa: 317 nm) jest przypisana przejściu
2

P3/2 → 4I15/2 Er3+ (rys. 99) [146]. Rys. 98B przedstawia widmo luminescencji up-konwersji

w rejonie 370-700 nm, na którym są wyraźnie przedstawione dobrze znane charakterystyczne
pasma emisji Er3+ z stanów 4G11/2, 2H9/2, 2H11/2, 4S3/2 i 4F9/2, które szczegółowo zostały
omówione

w podrozdziale

5.5.2.

Charakteryzacja

luminescencyjna

nanocząstek

NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP, str. 126.
Pomiędzy stanem podstawowym (8S7/2) i pierwszym stanem wzbudzonym (6P3/2)
w jonach Gd3+ istnieje duża różnica energii (32000 cm-1). Z tego powodu absorpcja fotonów
promieniowania 980 nm jest mało prawdopodobna. Do obsadzenia wysokoenergetycznych
poziomów w jonie Gd3+ konieczny jest procesy transferu energii ze wzbudzonego jonu Er3+
dzięki obecności uczulającego jonu Yb3+. Dzięki temu mechanizmowi zachodzi up-konwersja
podczerwieni do UV w jonach Gd3+ [146].
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Rysunek 98.

Widma up-konwersji
konwersji proszku nanocząstek
nanocz
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 20 % Gd3+/PVP A:
w zakresie od 240 do 340 nm i B: w zakresie od 370 do 700 nm. Widma otrzymano
przy pobudzeniu
dzeniu 980 nm (CW) i gęstości
g
mocy 37 W/cm2. Wstawka na rys. A - powiększenie
widma luminescencji w zakresie długości
ci fali od 240 do 300 nm. Wstawka na rys. B powiększenie widma luminescencji w zakresie długości
długo ci fali od 370 nm do 500 nm.

Rys. 99 przedstawia diagram poziomów energetycznych jonów Yb3+, Gd3+ i Er3+
oraz możliwe procesy up-konwersji
konwersji [142,148]. Przy pobudzeniu
eniu 980 nm, jony Er3+
w nanocząstkach
stkach domieszkowanych jonami Er3+, Gd3+, Er3+ przejmują energię
energi z jonów Yb3+
kolejno do wypełnienia wysokoenergetycznych stanów 4G9/2 przez dwie różne
róż drogi:
4

I15/2 (ET) 4I11/2 (ET) 4F7/2 (NR) 2H11/2, 4S3/2 (ET) 2G7/2 (NR) 4G11/2 (ET) 4G9/2 (droga 1);

4

I15/2

(ET) 4

I11/2

(NR) 4

I13/2

(ET) 4

F9/2

(ET) 2

H9/2

(NR) 4

H11/2, 4S3/2

(ET) 2

G7/2

(NR 4
(NR)

G11/2

(ET) 4

G9/2

(droga 2) [149]. Dodatkowo, 4G9/2 w Er3+ może relaksować bezpromieniście do stanów 4G7/2,
2

K13/2 i 2P3/2, jak przedstawiono na rys. 99. Dla dużej różnicy
nicy energii pomiędzy
pomi
stanem

podstawowym i pierwszym stanem wzbudzonym, głównym
główny mechanizmem
mechanizm
wypełniania
stanów wzbudzonych 6IJ i 6PJ jonów Gd3+ jest transfer energii z jonów Er3+ do Gd3+.
Występują trzy procesy transferu energii między tymi jonami: 4G9/2 → 4I15/2 (Er3+): 8S7/2 → 6IJ
(Gd3+) (transferr energii 1, ET 1), 4G7/2 i 2K13/2 → 4I15/2 (Er3+): 8S7/2 → 6PJ (Gd3+) (transfer
energii 2 i 3, odpowiednio ET 2 i ET 3).
3 Istnienie procesu transfer
ransferu energii zostało
potwierdzone przez pomiary dynamiki fluorescencyjnej
fluorescencyj
przez Zheng K i współpracowników
[146]. W temperaturze pokojowej,
pokojowej prawdopodobieństwo niepromienistej relaksacji 6IJ → 6PJ
jest znacznie większe niż prawdopodobieństwo przejścia promienistego
nistego

6

I7/2 →

8

S7/2,

które przewiduje inny sposób wypełnienia poziomów 6PJ [150]. Jak pokazano na rys. 99,
ze względu na odpowiednie dopasowanie energii przejść 2F5/2 → 2F7/2 ~ (10000 cm-1),
4

I11/2 → 4I15/2 (~ 9800 cm-1), 4F9/2 → 4I13/2 (~ 9100 cm-1), 2H11/2 → 4I11/2 (~ 9200 cm-1 ),

2

H9/2 → 4F9/2 (~ 9400 cm-1), i 4G9/2 → 4G11/2 (~ 10000 cm-1) wyznaczono przybliżoną
przybli
energię
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przejścia 6PJ → 6DJ (~ 6500-8500
8500 cm-1) dla emisji up-konwersji z poziomu 6DJ jonów Gd3+
w nanocząstkach NaYF4: Yb3+, Gd3+, Er3 [146]. Ze względu na silną absorpcję
absorpcj IR przez jony
Yb3+ i wysokie stężenie jonów Yb3+ w próbce, transfer 2F5/2 → 2F7/2 (Yb3++): 6PJ → 6DJ (Gd3+)
przy zapełnianiu poziomu 6DJ powinien być dominujący.
cy. Na podstawie powyższej
powy
analizy,
można wywnioskować, że zapełnienie
za
poziomów 4G9/2, 4G7/2 i 2K13/2 Er3+ ma kluczowe
znaczenie w uzyskaniu intensywnej emisji up-konwersji światła do UV jonów Gd3+
w nanokryształach NaYF4 domieszkowanych Yb3+, Gd3+, Er3+.

Rysunek 99.

Diagram poziomów energetycznych jonów Yb3+, Gd3+, Er3+ i możliwe
żliwe procesy up-konwersji.
up
Rysunek sporządzony
ądzony na podstawie [146].

W przypadku nanocząstek
nanoczą
NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 20 % Gd3+ stany 4G11/2
i 2H9/2 emitujące
ce promieniowanie 390 i 410 nm są
s obsadzane przez trzy kolejne transfery
energii ze wzbudzanych jonów Yb3+, (ang. energy transfers ETs) dwiema alternatywnymi
drogami up-konwersji [151,,152]. Pasma luminescencji 390 nm i 410 nm pokazano
na rys. 98B we wstawce.
Rys. 100 pokazuje przykładowe pola powierzchni pod odpowiednimi pasmami
emisyjnymi up-konwersji próbek nanocząstek NaY0,68-xF4: Yb0.3GdxEr0.02 (x = 0,2; 0,3; 0,4;
0,5) w zakresie 240-340 nm,
nm które zostały zarejestrowane w tych samych warunkach.
warunkach
Ze względu na rozmiary cząstek
ąstek (rzędu 20-45 nm), efektywność up-konwersji
konwersji do UV jest
dużo niższa niż obserwowana wcześniej
wcze
dla kryształów objętościowych.
ściowych. Trudno
T
zatem jest
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rozdzielić pasma emisji up-konwersji
konwersji w zakresie długości
długo ci fal 306 nm, 313 nm (Gd3+)
i 319 nm (Er3+), ze względu
ędu na ich niską
nisk intensywność i w związku
ązku z tym nałożenie
nało
się na siebie.

Z

tegoo

że wraz ze wzrostem

powodu

stężenia
ężenia

trudno
Gd3+,

jest

potwierdzić

wszystkie

emisje

wcześniejsze
śniejsze
Gd3+

obserwacje,

wzrastaj
wzrastają,

podczas

gdy intensywność emisji Er3+ spada [146],, jednak na wykresie można
moż
zaobserwować
tendencję wzrostowąą pasm pochodzących
pochodz
od jonów Gd3+ i tendencję spadkową
spadkow pasma
pochodzącego od jonów Er3+. Jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn zmienności
intensywności jest to, że wprowadzenie podwyższonej ilości domieszek Gd3+ do sieci
krystalicznej gospodarza NaYF4 zmniejsza średnią odległość międzyatomową
ędzyatomową między jonami
Er3+ i Gd3+, a tym samym ułatwia transfer energii między nimi. Dlatego też poprzez zmianę
koncentracji Er3+ i Gd3+ w sieci krystalicznej gospodarza NaYF4, można sterować
sterowa procesami
zapełniania wysokoenergetycznych stanów wzbudzonych jonów. Metoda ta pozwala
na badanie procesów transferu energii między jonami ziem rzadkich.

Rysunek 100. Widma emisji up-konwersji
konwersji nanocząstek
nanocz
NaYF4: 2 % Er, 30 % Yb, x % Gd (x = 20, 30, 40,
50 %). Wstawka - pole powierzchni pod pasmami:
pasmami: 306 nm, 312 nm i 217 nm.

Otrzymane w pracy nanokryształy domieszkowane jonami Yb3+, Gd3+ i Er3+
wykazują up-konwersjęę do światła UV przy pobudzeniu 980 nm. W procesach up-konwersji,
up
kluczową rolę odgrywa transfer energii z Er3+ do wysokoenergetycznych stanów Gd3+,
z których pochodzi emisja UV [146].
W testach biomedycznych wykorzystuje się
si głównie
ie roztwory nanocząstek.
nanocz
Z tego powodu

zbadano

wpływ

rozpuszczalnika

na

luminescencj
luminescencję

nanocząstek

domieszkowanych jonami Gd3+. Pomiary luminescencji przeprowadzono w paśmie
pa
UV (240152

340 nm) i w obszarze światła widzialnego (370-700
(370
nm), przy pobudzeniu
obudzeniu laserem 980 nm
(CW) o gęstości mocy 37 W/cm2, w roztworze DMSO o stężeniu
eniu 10 mg/ml. Przykładowe
wyniki dla próbki nanocząstek
ąstek NaYF4: 2 % Er3+, 30 % Yb3+, 20 % Gd3+ zostały
przedstawione na rys. 101.. Na rys. 101A można zauważyć pasma pochodzące
pochodzą z przejść 6P5/2
→ 8S7/2 i 6P7/2 → 8S7/2 Gd3+ przy długości fali 307 i 313 nm oraz pasmo pochodzące
pochodz
z przejścia

2

P3/2 → 4I15/2 Er3+ przy długości fali 319 nm, analogicznie do pomiarów

przeprowadzonych dla proszków nanocząstek.
nanocz
W paśmie
mie widzialnym również
równie obserwowano
charakterystyczne pasma luminescencji zielonej i czerwonej takie same, jak obserwowane
przy pomiarach proszków domieszkowanych jonami Gd3+ i bez gadolinu.

Rysunek 101. Widma

up-konwersji
konwersji
3+

3+

nanocząstek

w

stężeniu
ężeniu

10

mg/ml

3+

NaYF4: 2 % Er , 30 % Yb , 20 % Gd /PVP w DMSO A:: w zakresie od 240 do 340 nm
i B: w zakresie od 370 do 700 nm. Widma

otrzymano przy pobudzeniu
dzeniu 980 nm (CW)

i gęstości mocy 37 W/cm2. Wstawka na rys. B -

powiększenie

widma

luminescencji

w zakresie długości
ści fali od 370 nm do 500 nm.

stkach NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+
Up-konwersjęę światła IR do światła UV w nanocząstkach
można wykorzystaćć w terapii fotodynamicznej do produkcji ROS. Zaletą
Zalet tego rodzaju
nanocząstek jest to, że pobudzane są
s światłem IR, które wnika głębiej
ębiej w tkanki, dlatego
można je wykorzystać do leczenia nowotworów wewnątrz
trz organizmu bez konieczności
dołączania
czania fotouczulaczy. Fotouczulacze jako barwniki organiczne są
są niestabilne i ulegają
ulegaj
charakterystycznym dla barwników zniszczeniom (reakcje niespecyficzne, fotowygaszanie,
degradacja). Stosującc w fototerapii nanocząstki,
nanocz
dodatkowo dzięki up-konwersji
konwersji do światła
widzialnego, można śledzić trajektorię
trajektori ich ruchu w tkankach oraz obrazować
obrazowa zmiany
zachodzące
ce w nowotworach pod wpływem leczenia.
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5.7.3. Właściwości magnetyczne nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
W celu zwiększenia skuteczności leczenia nowotworów i zmniejszenia efektów
ubocznych terapii z zastosowaniem wielofunkcyjnych nanocząstek jest zalecane lepsze
ich ukierunkowanie. Narzędzia obrazowania są potrzebne do określenia lokalizacji i wielkości
guzów, a także oceny skuteczności terapeutycznej i monitorowania zachowań po terapii
[153,154,155].
Ukierunkowanie molekularne oparte jest na wiązaniu pomiędzy docelowym
ligandem i specyficznym dla danego nowotworu receptorem. Jednak kilka czynników,
w tym różnice między pacjentami, zmiany w poziomach ekspresji receptora i niespecyficzna
ekspresja receptorów w tkankach zdrowych, w dużym stopniu ogranicza aplikacje kliniczne
tej strategii w terapii antynowotworowej.
Kierowanie magnetyczne wykorzystuje pole magnetyczne w celu przyciągnięcia
w kierunku guza nanocząstek magnetycznych krążących we krwi. W odróżnieniu
od kierowania molekularnego, kierowanie magnetyczne oparte jest na oddziaływaniach
fizycznych, dzięki czemu nie jest ograniczone specyficzną ekspresją receptora i może być
wykorzystywane bardziej ogólnie w terapii antynowotworowej.
Właściwości magnetyczne nanocząstek można wykorzystać także do obrazowania
MRI jako czynniki zwiększające kontrast otrzymywanego obrazu oraz do usuwania zmian
nowotworowych poprzez hipertermię.
Otrzymane w ramach tej pracy nanocząstki NaYF4 domieszkowane 2 % Er3+,
30 % Yb3+ i różnymi ilościami Gd3+ posiadają właściwości magnetyczne, które można użyć
do obrazowania MRI oraz celowania magnetycznego, a jednocześnie dzięki up-konwersji
mogą być wykorzystane do obrazowania optycznego i terapii fotodynamicznej.
Właściwości magnetyczne były mierzone na magnetometrze typu SQUID firmy
Quantum Design MPMS-7 w zakresie pól magnetycznych od 0,0 T do ± 7,0 T
i w temperaturach od 2,0 do 300,0 K. Próbka została umieszczona w kapsułce z parafilmu
i umieszczona w uchwycie pomiarowym. Masa próbki i masa parafilmu została zmierzona
z dokładnością

do

0,01

mg.

Diamagnetyczny

wkład

parafilmu

do

mierzonego

namagnesowania został uwzględniony w analizie wyników (odjęty). Namagnesowanie
przeliczono na gram próbki (pełna procedura została opisana w rozdziale 6. Materiały
i metody, podrozdział 6.2.6. Magnetyzm, str. 180). W idealnym przypadku, gdy w każdej
komórce elementarnej jest jeden atom gadolinu o spinie S = 7/2 wynik namagnesowania
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powinien pokazywać 7 µ B (magnetonów Bohra) w nasyceniu (dla dużych pól magnetycznych
i niskich temperatur). Gdy koncentracja jonów magnetycznych jest mniejsza, albo jony
oddziałują ze sobą antyferromagnetycznie, namagnesowanie nasycenia będzie mniejsze.
W przypadku badanych próbek, oprócz Gd3+ w komórce elementarnej znajdowały
się oddziałujące magnetycznie jony Yb3+ (o spinie S = 5/2) oraz Er3+ (o spinie S = 7/2).
Ich obecność w bliskim sąsiedztwie Gd3+ sprawia, że namagnesowanie nasycenia może
się istotnie różnić od 7 µ B (zwłaszcza, gdy ustawią się one przeciwnie do spinu gadolinu).

Namagnesowanie (emu/g)
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Rysunek 102. Namagnesowanie próbek o różnej koncentracji gadolinu (w %) w funkcji pola magnetycznego
dla temperatury 2,0 K.

Na rys. 102 zaprezentowano wyniki namagnesowania dla serii próbek o różnym
składzie Gd3+. Poniżej w tabeli 18 przedstawiono zawartość domieszek w próbkach.
Wszystkie próbki są paramagnetyczne - pod wpływem zewnętrznego pola
magnetycznego ich namagnesowanie rośnie. Nie zaobserwowano histerezy magnetycznej.
Największe namagnesowanie osiągnęła próbka zawierająca sam Gd3+, bez dodatkowych
domieszek (oznaczona „100% b.d.”). Pozostałe próbki mają namagnesowanie mniejsze proporcjonalnie

do

zawartości

Gd3+.

Najmniejsze

namagnesowanie

ma

próbka

NaY0,68Er0,02Yb0,3F4 oznaczona jako 0%.
Tabela 18. Oznaczenia próbek nanocząstek w zależności od koncentracji domieszek.

Oznaczenie
0%
2%

Skład próbki nanocząstek
NaY0,68Er0,02Yb0,3F4
NaY0,66Er0,02Yb0,3Gd0,02F4
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5%
10%
20%
30%
40%
50%
100%
100%b.d.

NaY0,63Er0,02Yb0,3Gd0,05F4
NaY0,58Er0,02Yb0,3Gd0,1F4
NaY0,48Er0,02Yb0,3Gd0,2F4
NaY0,38Er0,02Yb0,3Gd0,3F4
NaY0,28Er0,02Yb0,3Gd0,4F4
NaY0,18Er0,02Yb0,3Gd0,5F4
NaGd0,68Er0,02Yb0,3F4
NaGdF4

W wysokich temperaturach namagnesowanie paramagnetyka szybko maleje.
Rys. 103 przedstawia wyniki namagnesowania w temperaturze 300,0 K.

7

0%
2%
5%
10%
20%
30%
40%
50%
100%
100% b.d.

Namagnesowanie (emu/g)

6

5

4

3

2

1

0

0

1

2

3
4
Pole magnetyczne (T)

5

6

7

Rysunek 103. Namagnesowanie próbek o różnej koncentracji gadolinu (w %) w funkcji pola magnetycznego
dla temperatury 300,0 K.

Widać, że chociaż namagnesowanie jest 20-krotnie mniejsze, to kolejność próbek
na rys. 103 jest taka sama jak na rys. 102 - tym silniej magnesują się próbki, im większa jest
koncentracja Gd3+.
Rys. 104 pokazuje zależność namagnesowania zmierzonego w 7,0 T w temperaturze
2,0 i 300,0 K od koncentracji gadolinu. Do ok. 50 % namagnesowanie rośnie prawie liniowo
z koncentracją Gd3+. Powyżej 50 % Gd3+ namagnesowanie rośnie dużo wolniej. Widać,
że pomimo dużej różnicy w wartości namagnesowania widocznej na rys. 104 charakter zmian
w funkcji koncentracji jest bardzo podobny.
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Rysunek 104.. Namagnesowanie w 7,0
7 T w funkcji koncentracji gadolinu dla temperatury 2,0
2 K i 300,0 K.

To, jak dobrymi paramagnetykami są
s nanocząstki
stki domieszkowane jonami gadolinu
zostało przedstawione na rys. 105.
1
Rysunek przedstawia wodnąą zawiesinę
zawiesin nanocząstek
NaGd0,68Er0,02Yb0,3F4. Po przyłożeniu
przyło eniu do zawiesiny pola magnetycznego nanocząstki
nanocz
zaczynają się układaćć wzdłużż tego pola.

Rysunek 105. Wodna zawiesina nanocząstek
nanocz
NaGd0,68Er0,02Yb0,3F4 A: bez pola magnetycznego i B: w polu
magnetycznym.

Nanokryształy NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ w temperaturze pokojowej wykazują
właściwości

paramagnetyczne
paramagnetyczne,

które

mogą

być

przypisane

do

nieoddziałującego
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zlokalizowanego charakteru momentu magnetycznego Gd3+. Dzięki tej właściwości
nanocząstki mogą być wykorzystane nie tylko do obrazowania optycznego i terapii
fotodynamicznej, ale również do obrazowania MRI i kierowania magnetycznego.

5.7.4. Podsumowanie
Utworzono

wielofunkcyjne

nanocząstki

NaYF4:

Er3+,

Yb3+,

Gd3+/PVP

o właściwościach paramagnetycznych i wielokolorowej (ultrafiolet, zielony i czerwony) upkonwersji przy pobudzeniu 980 nm. Przy pomocy pomiarów TEM i XRD określono
ich wielkość (średnia średnica wyniosła około 30 nm) oraz regularną strukturę krystaliczną.
Up-konwersję światła IR do światła VIS można wykorzystać do obrazowania zmian
nowotworowych wewnątrz organizmów żywych. Up-konwersję światła IR do światła UV
w nanocząstkach NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ można wykorzystać w terapii fotodynamicznej
do produkcji ROS. Dzięki wykorzystaniu wnikającej głęboko w tkanki podczerwieni
oraz „produkcji” ultrafioletu, otrzymane w ramach tej pracy doktorskiej nanocząstki znajdą
zastosowanie w leczeniu nowotworów wewnątrz organizmu.
Nanokryształy NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ w temperaturze pokojowej wykazują
właściwości paramagnetyczne, które są związane z momentem magnetycznym jonów Gd3+.
Dzięki temu można je wykorzystać jako czynnik zwiększający kontrast przy obrazowaniu
MRI lub stosując gradienty pola magnetycznego kierować w organizmie w wybrane miejsce
z guzem nowotworowym (kierowanie magnetyczne).
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Podsumowanie
W

pracy

zaprojektowano

i

scharakteryzowano

nowe

materiały

oparte

na nanocząstkach do zastosowań w biologii i medycynie, jako biosensory i czynniki
potencjalnie użyteczne w terapii antynowotworowej. Otrzymane w ramach tej pracy
materiały to:
1. biokompatybilne nanocząstki ZnO o rozmiarach rzędu kilku nanometrów i dobrych
właściwościach luminescencyjnych;
2. nanocząstki NaYF4 o rozmiarach rzędu 30 nanometrów domieszkowane jonami metali
ziem rzadkich wykazujące zdolność up-konwersji światła IR do światła widzialnego
(zastosowanie w obrazowaniu nowotworów) i do światła UV (zastosowanie w terapii
fotodynamicznej).

Nanocząstki

te

dzięki

domieszkowaniu

jonami

Gd3+

są paramagnetykami i dlatego można je wykorzystać, jako czynnik kontrastujący
w obrazowaniu rezonansem magnetycznym oraz w kierowaniu magnetycznym.

Opracowałam technologię otrzymywania nanocząstek ZnO oraz zbadałam kinetykę
syntezy nanokryształów ZnO w różnych alkoholach, w różnych temperaturach i przy użyciu
dwóch różnych substratów: wody i NaOH. Przedmiotem moich badań był mechanizm
wzrostu nanocząstek ZnO. Poznanie tego mechanizmu pozwoliło kontrolować właściwości
fizyczne nanocząstek i stworzyć nanomateriały, które znajdują zastosowanie w biologii
i medycynie.
Na podstawie otrzymanych wyników potwierdziłam hipotezę, że zielona
luminescencja otrzymanych przeze mnie nanocząstek ZnO pochodzi z rekombinacji
elektronów z pasma przewodnictwa z dziurami z głębokich stanów pułapkowych (widma
pobudzenia, emisji i absorpcji). Na luminescencję widzialną ma wpływ zastosowanie
do pasywacji powierzchni nanokryształów jonów Na+, indukujących dodatkowe defekty
powierzchniowe i centra akceptorowe. Zmieniając warunki reakcji w metodzie sol-żel
(substrat, temperatura, czas, rozpuszczalnik) można sterować powstawaniem defektów
powierzchniowych i strukturalnych, odpowiedzialnych za zieloną luminescencję nanocząstek
ZnO. Poznanie mechanizmów wzrostu nanocząstek ZnO pozwoliło stworzyć optymalny
fluorofor do zastosowań biologicznych.
Nanocząstki ZnO w roztworach mają tendencję do agregacji. Z tego względu
pokryłam nanocząstki ZnO cienką otoczką MgO, co zapobiegło ich dalszemu wzrostowi.
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Utworzyłam nanocząstki ZnO/MgO rdzeń/powłoka o różnych grubościach powłoki
MgO. Pokrycie nanocząstek ZnO warstwą MgO stabilizuje nanocząstki, ich właściwości
optyczne pozostały niezmienione nawet po 42 dniach przechowywania w roztworze wodnym.
Z pomiarów stabilności nanocząstek ZnO/MgO w buforach PBS o pH 7,4 i o różnym stężeniu
roztworów buforowych ustaliłam, że nanocząstki ZnO/MgO mogą być użyte w buforach
o stężeniu fosforanów 2 mM i 5 mM (stężenie fizjologiczne), gdzie rozkładają się wolno
do momentu uzyskania równowagi między nanocząstkami a solami fosforanowymi cynku
i magnezu. Natomiast, jeżeli nanocząstki ZnO/MgO mają być użyte w wyższych stężeniach,
muszą one być dodatkowo stabilizowane albo jeszcze jedną, nierozpuszczalną w buforach
warstwą nieorganiczną, albo stabilnymi związkami organicznymi.

Nanocząstki

ZnO/MgO

zastosowałam

do

skonstruowania

biosensorów,

wykorzystujących zjawisko rezonansowego transferu energii z nanocząstek ZnO/MgO
do Czerwieni Nilowej (barwnik organiczny) obecnej na powierzchni nanocząstek. W ramach
tej pracy badałam zjawisko FRET między nanocząstkami ZnO/MgO a Czerwienią
Nilową bezpośrednio w próbkach biologicznych in vivo. Pokazałam, że zjawisko FRET
inaczej przebiega wewnątrz i na zewnątrz komórki nowotworowej, co według mojej
wiedzy było pierwszym tego rodzaju eksperymentem na świecie.
Charakterystyczną cechą fluorescencji Czerwieni Nilowej oprócz właściwości
solwatochromowych, jest termochromizm. Właściwości te Czerwień Nilu zachowuje
znajdując się w otworach CMCD pokrywających nanocząstki ZnO/MgO. W badanym
zakresie temperatur (20-45

o

C), przesunięcie widma luminescencji Czerwieni Nilowej

we "FRETującym" kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu jest liniowe z temperaturą.
Wartość przesunięcia termochromowego wynosi 5,7 ± 1,5 cm-1/K. Obserwowany
termochromizm Czerwieni Nilowej w kompleksie ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu pozwala
na skonstruowanie nanotermometru do badań zmian temperatury w żywych pojedynczych
komórkach.
Kompleksy ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu wykazujące FRET wprowadziłam
do wnętrza komórek nowotworowych HeLa. Zaobserwowałam przy pobudzeniu kompleksów
laserem 355 nm oraz laserem impulsowym 705 nm przesunięcie fluorescencji Czerwieni
Nilowej w kompleksach „FRETujących” w zależności od tego, czy kompleksy znajdowały
się wewnątrz komórek, czy też na zewnątrz komórek. Stworzyłam nanobiosensor czuły
na różnice panujące w środowisku wewnątrz i na zewnątrz komórki (inne pH, inna stała
dielektryczna, inna zawartość jonów). W pracy pokazałam, że nanokompleks
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ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilu można wykorzystać w przyszłości do badań zmian
zachodzących wewnątrz komórek, pod wpływem procesów chorobotwórczych.
Jednym

z

kierunków

walki

z

chorobą

nowotworową

jest

stosowanie

wielofunkcyjnych nanocząstek, pozwalających na optyczne i magnetyczne obrazowanie
nowotworów a następnie, na poziomie komórkowym, leczenie przy pomocy terapii
fotodynamicznej. Tworząc podstawy takiej terapii zsyntetyzowałam nanocząstki NaYF4
domieszkowane różnymi ilościami jonów metali ziem rzadkich Er3+ i Yb3+ o właściwościach
up-konwertujących. W pracy pokazałam, że pokryte PVP, rozpuszczalne w wodzie
nanocząsteczki up-konwertujące NaYF4 można wprowadzić do komórek przez endocytozę.
Opracowałam

efektywne

procedury

wprowadzania

nanocząstek

do

komórek

i wykazałam, że inkubacja z liposomami zwiększa efektywność endocytozy.
Obrazy

pojedynczych

komórek

uzyskane

po

różnych

czasach

inkubacji

i w obecności lub przy braku obecności liposomów pozwalają na prześledzenie zmian drogi
wnikania i gromadzenia się nanocząstek wewnątrz komórki w wyniku aktywności
wewnątrzkomórkowej. Nie obserwowałam endocytozy dla krótkich czasów inkubacji
bez transporterów. Dodanie liposomów powoduje radykalne zwiększenie efektywności
wprowadzania nanocząstek do wnętrza komórek i pozwala na stwierdzenie, że lokują się one
głównie w okolicy jądra komórkowego. Wyniki te pokazują na możliwość zastosowania
nanocząstek NaYF4 do statycznego i dynamicznego obrazowania biologicznego. Zbadałam
też wpływ stężenia nanocząstek na endocytozę w obecności i pod nieobecność transportera.
Wybór optymalnego stężenia nanocząstek i czasu inkubacji jest ważny w badaniach
dynamicznego obrazowania i ma decydujący wpływ na żywotności komórek.

Aby uzyskać cząstki paramagnetyczne opracowałam technologię otrzymywania
wielofunkcyjnych nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+ z pokryciem PVP, domieszkowanych
dodatkowo jonami Gd3+, które oprócz namagnesowania mają zdolność do wielokolorowej
(ultrafiolet, zielony i czerwony) up-konwersji przy pobudzeniu 980 nm. Up-konwersję światła
IR do światła VIS można wykorzystać do obrazowania zmian nowotworowych wewnątrz
organizmów żywych. Up-konwersję światła IR do światła UV w nanocząstkach
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ można wykorzystać w terapii fotodynamicznej do produkcji ROS.
Nanokryształy NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ w temperaturze pokojowej wykazują właściwości
paramagnetyczne, związane z momentem magnetycznym jonu Gd3+, co pozwala wykorzystać
je także do obrazowania MRI oraz skierować za pomocą pola magnetycznego w docelowe
miejsce z guzem nowotworowym.
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W

celu

modyfikacji

ładunku

na

powierzchni,

poprawienia

stabilności

oraz późniejszego dołączania do nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+ molekuł biologicznie
aktywnych opracowałam technologię pokrywania nanocząstek warstwą SiO2. Pokrycie
to poprawia fotostabilność i biokompatybilność nanokryształów oraz powoduje lepsze
ich rozpuszczanie w roztworach wodnych. Do tak pokrytych nanocząstek można przyłączać
różnego rodzaju fotouczulacze w celu ich zastosowania w terapii nowotworowej.
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Rozdział 6.
Materiały i metody
6.1. Materiały
6.1.1. Synteza nanocząstek ZnO
Zawiesinę nanokrystalicznych cząstek ZnO otrzymano przez rozpuszczenie
0,01 mmol Zn(CH3COO)2 x 2H2O (Chempur, pure p.a.) w 10 ml bezwodnego
rozpuszczalnika: etanol (Chempur, min 99.8%, pure p. a), izopropanol (Chempur, min 99.7%,
pure p. a), 2-butanol (Chempur, min 99.5%, pure p. a) pentanol (Chempur, min 98.5%, pure
p. a) i heksanol (Fluka, min 98%). Do 3 ml roztworu soli (końcowe stężenie 1 mM)
zawieszonej w odpowiednim alkoholu umieszczanej w 3 ml kuwecie kwarcowej, przy stałym
mieszaniu,

wstrzyknięto

albo

22

µl

świeżo

przygotowanej

wody dejonizowanej

i destylowanej o pH 7 (końcowe stężenie 400 mM), albo 0,84 ml 5,7 mM roztworu NaOH
(końcowe stężenie 1,6 mM). Syntezę i pomiary widm absorpcji i emisji prowadzono
w temperaturze: 25, 35, 45, 55, i 65 °C przez okres do 101 min, co 10 min [1,2].
Widma były monitorowane i rejestrowane za pomocą spektrofotometru Cary 50 Scan
UV-Vis i spektrofluorymetru Fluorolog III Phosphorimeter z lampą ksenonową 550 W.
Oba instrumenty zostały wyposażone w termostaty. Próbki mierzono w 1 x 1 x 4 cm kuwecie
kwarcowej (szerokość x grubość x wysokość). Długość fali pobudzenia wynosiła 325 nm
(prostokątny kształt wiązki z 1 cm wysokości i około 1 mm szerokości). Widma odniesienia
zebrano dla wszystkich stosowanych rozpuszczalników w temperaturach odpowiadających
temperaturom syntezy nanocząstek (w czasie pomiaru temperatura była stabilizowana
z dokładnością ± 0,25 °C). Zazwyczaj jedno skanowanie trwało mniej niż 2 min.
Do charakteryzacji nanocząstek użyto transmisyjnego mikroskopu elektronowego
(TEM) JEOL JEM200EX pracującego z 200 kV w celu sprawdzenia struktury krystalicznej
i rozmiarów wybranych cząsteczek. Szczegółowa charakteryzacja nanocząstek została
opisana w rozdziale 2. Nanocząstki ZnO, str. 10.

6.1.2. Pokrywanie nanocząstek ZnO warstwą MgO
Nanocząstki ZnO otrzymano z octanu cynku i NaOH [2,3,4]. Do syntezy użyto
0,5 mmol (0,11 g) Zn(CH3COO)2 x 2H2O (Chempur, pure p.a.) w 90 ml etanolu i 3 mmol
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(0,12 g) NaOH w 45 ml etanolu. Roztwory sonikowano w temperaturze pokojowej
do momentu rozpuszczenia się. Reakcja była inicjowana przez dodanie roztworu NaOH
do roztworu Zn(CH3COO)2 x 2H2O w około 10 °C z intensywnym mieszaniem. Roztwór
trzymano przez 15 min w tej temperaturze. Następnie doprowadzono mieszaninę
do temperatury 35 °C i pozostawiono na 17 h.
Po 17 h syntezy nanocząstek ZnO, do roztworu dodano, w zależności od próbki:
0,5 mmol (0,11 g) Mg(CH3COO)2 x 2H2O (Chempur, pure p.a.) w 15 ml etanolu (próbka
Mg :Zn = 1 :1); 0,25 mmol (0,054 g) octanu magnezu w 15 ml etanolu (próbka
Mg :Zn = 1 :2); 0,75 mmol (0,164 g) octanu magnezu w 15 ml etanolu (próbka Mg :Zn = 3:2).
Syntezę prowadzono w 35 °C przez 6,5 h. Zsyntetyzowane nanocząstki ZnO/MgO
rdzeń/powłoka były odwirowane (3000 rpm, 15 min, 20 °C) a następnie oczyszczone trzy
razy mieszaniną etanol/heptan w stosunki 1:3 w celu pozbycia się jonów CH3COO- i Na+.
Następnie nanocząstki były suszone w temperaturze pokojowej.
Widma absorpcyjne i emisyjne były monitorowane i rejestrowane za pomocą
spektrofotometru Cary 50 Scan UV-Vis i spektrofluorymetru Fluorolog III Phosphorimeter
z lampą ksenonową 550 W. Oba instrumenty zostały wyposażone w termostaty. Próbki
mierzono w 1 x 1 x 4 cm kuwecie kwarcowej (szerokość x grubość x wysokość). Długość fali
pobudzenia wynosiła 325 nm (prostokątny kształt wiązki z 1 cm wysokości i około 1 mm
szerokości). Zazwyczaj jedno skanowanie trwało mniej niż 2 min.
Nanocząstki zostały scharakteryzowane za pomocą dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego (XRD) i transmisyjnym mikroskopem elektronowym (TEM). Została
przeprowadzona analiza składu pierwiastkowego na podstawie wyników spektroskopii
dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDX). Szczegółowa charakteryzacja
nanocząstek została opisana w rozdziale 3. Nanocząstki ZnO pokryte MgO, str. 40.

6.1.3. `Synteza nanocząstek ZnO/MgO
Nanocząstki ZnO otrzymano z octanu cynku i NaOH [2,3,4]. 5 mmol
(1,1 g) Zn(CH3COO)2 x 2H2O (Chempur, pure p.a.) dodano do 570 ml etanolu a 15 mmol
(0,6 g) NaOH do 500 ml etanolu i sonikowano w temperaturze pokojowej do momentu
rozpuszczenia się substancji. Reakcja była inicjowana przez dodanie roztworu NaOH
do roztworu Zn(CH3COO)2 x 2H2O w około 10 °C z intensywnym mieszaniem. Miksturę
trzymano przez 15 min w tej temperaturze. Następnie doprowadzono mieszaninę
do temperatury 45 °C i pozostawiono na 2 h.
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Po 2 h syntezy nanocząstek ZnO do roztworu dodano 0,84 mmol (0,18 g) octanu
magnezu (Chempur, pure p.a.) w 130 ml etanolu (próbka Mg :Zn = 0,17) i 2,1 mmol
(0,084 g) NaOH. Syntezę prowadzono w 45 °C przez 17 h. Zsyntetyzowane nanocząstki
ZnO/MgO rdzeń/powłoka były odwirowane (3000 rpm, 15 min, 20 °C) a następnie
oczyszczone trzy razy mieszaniną etanol/heptan w stosunki 1:3 w celu pozbycia się jonów
CH3COO- i Na+. Następnie nanocząstki były suszone w temperaturze pokojowej do dalszych
pomiarów. Rozmiary nanocząstek wynoszą około 5 nm (pomiary TEM). Nanocząstki zostały
wykorzystane do badań agregacji i stabilności w roztworach wodnych i buforowych o pH 7,4
w zależności od stężenia jonów fosforanowych (podrozdział 3.2.2. Właściwości absorpcyjne
i emisyjne nanocząstek ZnO/MgO oraz ich agregacja i stabilność, str. 46).

6.1.3.1. Roztwory buforowe
W celu sprawdzenia stabilności nanocząstek ZnO/MgO rdzeń/powłoka sporządzono
roztwory buforów fosforanowych (tabela 19). Odpowiednie ilości NaCl, KCl, Na2HPO4
i KH2PO4 rozpuszczono w wodzie destylowanej. Następnie rozpuszczono w danym buforze
nanocząstki w stężeniu 0,115 mg/ml i monitorowano widma absorpcji i luminescencji
(długość fali pobudzenia 325 nm) w zależności od czasu przechowywania (podrozdział 3.2.2.
Właściwości absorpcyjne i emisyjne nanocząstek ZnO/MgO oraz ich agregacja i stabilność,
str. 46)

Tabela 19. Stężenia związków w roztworach buforowych o pH około 7,4.

CNaCl [mM]

CKCl [mM]

CNa2HPO4 [mM]

CKH2PO4 [mM]

2 mM PBS

54,8

1,08

1,72

0,56

5 mM PBS

137

2,7

4,3

1,4

10 mM PBS

274

5,4

8,6

2,8

25 mM PBS

685

13,5

21,5

7

6.1.4. Pokrywanie nanocząstek ZnO/MgO
karboksymetylo-β-cyklodekstryną
Nanocząstki ZnO/MgO rdzeń/powłoka zostały pokryte CMCD. Do roztworu
nanocząstek ZnO/MgO (0,423 mmol, 0,032 g) w 40 ml DMSO dodano 3 razy więcej CMCD
(1,3 mmol, 2 g) rozpuszczonej w 10 ml wody, tak jak zostało to opisane wcześniej [5].
170

Reakcja była prowadzona przez 6 h w 50 °C. Następnie roztwór ochłodzono do temperatury
pokojowej i dodano nadmiar acetonitrylu (150 ml) w celu wytrącenia białego proszku.
Proszek izolowano przez wirowanie (3000 rpm, 15 min, 20 °C) a następnie wyczyszczono
dodając roztwór 3:1 woda:DMSO i 3:1 woda:aceton. Proszek wysuszono i przygotowano
do dalszej analizy. Charakterystyka i wykorzystanie nanocząstek ZnO/MgO/CMCD została
opisana w podrozdziale 4.2. Pokrywanie nanocząstek ZnO/MgO warstwą karboksymetylo-βcyklodekstryną (CMCD), str. 59.

6.1.5. Pomiary FRET w roztworze wodnym
Przy pomiarach FRET między nanocząstkami ZnO/MgO/CMCD a Czerwienią Nilu,
stężenie donora (nanocząstek ZnO/MgO/CMCD) było stałe, podczas gdy zmieniano stężenie
akceptora (Czerwieni Nilu) [5]. Roztwór donora przygotowano przez rozpuszczenie
2 g nanocząstek ZnO/MgO pokrytych CMCD w 100 ml wody destylowanej. Otrzymano
roztwory Czerwieni Nilowej o stężeniach w zakresie od 0,005 do 1,5 mM w acetonie. W celu
pomiarów zjawiska FRET, 0,1 ml roztworu Czerwieni Nilowej o danym stężeniu dodawano
do 3 ml roztworu donora ZnO/MgO/CMCD w kuwecie kwarcowej i monitorowano widma
luminescencji w zależności od stężenia barwnika organicznego przy pobudzaniu 356 nm.
Eksperyment kontrolny polegał na powtórzeniu dokładnie tej samej procedury
z tą różnicą, że zamiast nanocząstek pokrytych CMCD użyto nanocząstek ZnO/MgO
bez pokrycia, otrzymanych metodą opisaną w podrozdziale 7.1.3. Roztwór nanocząstek
przygotowano przez rozpuszczenie 6 mg nanocząstek ZnO/MgO w 100 ml wody
destylowanej. Otrzymano roztwory Czerwieni Nilowej o stężeniach w zakresie od 0,005
do 1,5 mM w acetonie. W celu pomiarów zjawiska FRET, 0,1 ml roztworu Czerwieni
Nilowej o danym stężeniu dodawano do 3 ml roztworu donora ZnO/MgO w kuwecie
kwarcowej

i

monitorowano

widma

luminescencji.

Wyniki

eksperymentu

opisano

w podrozdziale 4.3.1. FRET między nanocząstkami ZnO/MgO a Czerwienią Nilu w zależności
od stężenia Czerwieni, str. 61.

6.1.6. Pomiary

wpływu

temperatury

na

FRET

w roztworze wodnym
Rozpuszczono 2 g nanocząstek ZnO/MgO/CMCD (donor) w 100 ml wody
destylowanej. Pobrano 3 ml roztworu do kuwety kwarcowej i dodano do niego
0,1 ml roztworu Czerwieni Nilu o stężeniu 0,6 mM. Roztwór doprowadzono do odpowiedniej
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temperatury i zmierzono widmo luminescencji FRET. Pomiary wykonano dla każdej
temperatury oddzielnie (długość fali pobudzenia 356 nm) (podrozdział 4.3.3. Wpływ
temperatury na FRET między nanocząstkami ZnO/MgO a Czerwienią Nilu, str. 66).
W przypadku pomiarów odwracalności zmian FRET przy zmianie temperatury,
rozpuszczono 0,25 g ZnO/MgO/CMCD w 12,5 ml wody destylowanej. Naastępnie
0,1 ml roztworu Czerwieni Nilu o stężeniu 0,6 mM dodano do 3 ml roztworu cząstek
w kuwecie kwarcowej. Mierzono widma luminescencji FRET zmieniając temperaturę z 20 °C
na 45 °C. Cykl powtórzono kilkakrotnie. Ten sam eksperyment powtórzono dla nanocząstek
ZnO/MgO, ZnO/MgO/CMCD i samej Czerwieni Nilowej (podrozdział 4.3.3. Wpływ
temperatury na FRET między nanocząstkami ZnO/MgO a Czerwienią Nilu, str. 66).

6.1.7. Wprowadzanie ZnO/MgO/CMCD do wnętrza
komórek nowotworowych HeLa
Komórki użyte w tej pracy to standardowa, wzorcowa, wielokrotnie opisywana linia
HeLa, wyprowadzona z nowotworu szyjki macicy. Komórki były hodowane na podłożu
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), z dodatkiem 10 % surowicy cielęcej
oraz 100 U/ml penicyliny i 100 μg/ml streptomycyny. Hodowle komórkowe były
przechowywane w temperaturze 37 °C w wilgotnej atmosferze zawierającej 5 % CO2.
W celu umieszczenia nanocząstek ZnO/MgO/CMCD z Czerwienią Nilową
w komórkach zastosowano czynnik transfekcyjny Lipofektaminę 2000. Komórki były
hodowane na szalkach 6 dołkowych (6 x 10 cm2), przy gęstości 100 tyś./dołek.
Bazując na informacjach dostarczonych przez producenta opracowano następujący
protokół transfekcji:
1) Sporządzenie 10 ml wodnego roztworu zawierającego 0,2 g nanocząstek
ZnO/MgO/CMCD (stężenie 20 mg/ml) i 0,33 ml 0,6 mM roztworu Czerwieni Nilowej
(stężenie 16 µM). W przypadku badań kontrolnych zastosowano sam rozwór
nanocząstek ZnO/MgO o stężeniu 10 mg/ml oraz sam roztwór Czerwieni Nilowej
o stężeniu 16 µM.
2) Rozpuszczenie 10 μl roztworu nanocząstek o danym stężeniu w 500 μl miliR H2O.
3) Rozpuszczenie 20 μl Lipofektaminy 2000 w 500 μl miliR H2O.
4) Inkubowanie 15 minut.
5) Zmieszanie obydwóch roztworów i inkubowanie 20 minut.
6) Dodanie po 250 μl do szalki 10 cm2.
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7) Inkubowanie 2 h.
8) Zamiana medium na DMEM.

6.1.8. Synteza nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
Wszystkie odczynniki chemiczne zostały nabyte z firmy Sigma-Aldrich. Nanocząstki
NaYF4: Er3+, Yb3+, zsyntetyzowano poprzez rozpuszczenie 1-x mmol Y2O3, x mmol Yb2O3
(gdzie x = 0,1; 0,18; 0,2; 0,3 mmol i 0,02 mmol Er2O3) w 10 ml 10 % HNO3, a następnie
roztwór ogrzewano w celu odparowania wody i otrzymania azotanów ziem rzadkich.
W kolejnym etapie dodano 10 ml glikolu etylenowego w celu rozpuszczenia otrzymanych
azotanów. Następnie dodano do roztworu 0,556 g poliwinylopirolidon - PVP40
i 1 mmol NaCl i ogrzano do 80 °C aż do uzyskania jednorodnego roztworu. W osobnym
naczyniu rozpuszczono 4 mmol NH4F w 10 ml glikolu etylenowego w temperaturze 80 °C,
a następnie wkroplono otrzymany roztwór do roztworu azotanów. Następnie roztwór
ogrzewano w 160 °C przez 2 godziny. Po tym czasie mieszaninę ochłodzono do temperatury
pokojowej. Produkt końcowy otrzymano przez odwirowanie (3000 rpm, 15 min, 20 °C)
i przemycie dwukrotnie etanolem [6,7].
Otrzymane
promieniowania

nanocząstki

zostały

rentgenowskiego

scharakteryzowane

(podrozdział

5.5.1.1.

za

pomocą

Dyfrakcja

dyfrakcji

promieniowania

rentgenowskiego nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP, str. 120); spektroskopii dyspersji
energii promieniowania rentgenowskiego EDX (podrozdział 5.5.1.2. Analiza ilościowa składu
nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP przy użyciu spektroskopii dyspersji energii
promieniowania
elektronowym

rentgenowskiego
TEM

(podrozdział

EDX,

str.

5.5.1.3.
3+

122);
Pomiary

transmisyjnym

mikroskopem

transmisyjnym

mikroskopem

3+

elektronowym nanocząstek NaYF4: Er , Yb /PVP, str. 124); skaningowym mikroskopem
elektronowym SEM (podrozdział 5.5.1.4. Pomiary skaningowym mikroskopem elektronowym
nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP, str. 126) i zbadane zostały właściwości luminescencyjne
nanocząstek

(podrozdział

5.5.2.

Charakteryzacja

luminescencyjna

nanocząstek

NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP, str. 126).

6.1.9. Wprowadzanie nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
do wnętrza komórek nowotworowych HeLa
Komórki użyte w tej pracy to standardowa, wzorcowa, wielokrotnie opisywana linia
HeLa, wyprowadzona z nowotworu szyjki macicy. Komórki były hodowane na podłożu
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DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), z dodatkiem 10 % surowicy cielęcej
oraz 100 U/ml penicyliny i 100 μg/ml streptomycyny. Hodowle komórkowe były
przechowywane w temperaturze 37 °C w wilgotnej atmosferze zawierającej 5 % CO2. W celu
umieszczenia nanocząstek NaYF4: 2% Er3+, 30 % Yb3+/PVP wewnątrz komórek zastosowano
czynnik transfekcyjny Lipofektaminę 2000. Komórki były hodowane na szalkach
6 dołkowych (6 x 10 cm2), przy gęstości 100 tyś./dołek. Komórki inkubowano z samymi
nanocząstkami NaYF4: 2% Er3+, 30 % Yb3+/PVP i z nanocząstkami wraz z czynnikiem
transfekcyjnym Lipofektaminą 2000.
1) Sporządzono roztwory nanocząstek NaYF4: 2% Er3+, 30 % Yb3+/PVP w wodzie
o stężeniach: 10-4 g/ml, 2x10-4 g/ml, 10-3 g/ml, 2x10-3 g/ml, 10-2 g/ml, 2x10-2 g/ml
i sonikowano przez 30 minut.
2) 10 ul wybranego stężenia nanocząstek dodano do 500 μl miliR H2O.
3) 20 μl Lipofektaminy 2000 rozpuszczono w 500 μl miliR H2O i inkubowano przez
15 minut.
4) Te dwa roztwory zmieszano i inkubowano przez 20 minut.
5) 500 μl tego roztworu dodano do naczynia 10 cm² z komórkami HeLa i inkubowano
w różnych czasach.
6) Następnie zmieniono pożywkę na DMEM.
7) W celu zbadania możliwości zastosowania nanocząstek
NaYF4: 2% Er3+, 30 % Yb3+/PVP do testowania aktywności wewnątrzkomórkowej
zbadano różne czasy inkubacji: 3 h, 6 h, 12 h i 24 h i różne stężenia nanocząstek
0,2 μM, 0,4 μM, 2,0 μM, 4,0 μM, 20 μM i 40 μM.

6.1.10. Pokrywanie nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
warstwą SiO2
0,05 mmol NaYF4: 2% Er3+, 30 % Yb3+/PVP rozpuszczono w 20 ml etanolu.
Do roztworu dodano 4 ml wody i 0,5 ml 30 % amoniaku. Do 10 ml etanolu dodano
0,06 ml tetraetoksysilanu (TEOS). Następnie roztwór TEOSu dodano kroplami do roztworu
nanocząstek ciągle mieszając. Roztwór pozostawiono na 15 h w temperaturze pokojowej.
Otrzymany produkt izolowano przez wirowanie (3000 rpm, 15 min, 20 °C) a następnie
przemywano go dwa razy wodą destylowaną. Po przemyciu otrzymane cząstki suszono
w suszarce w 80 °C.
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Nanocząstki zostały scharakteryzowane transmisyjnym mikroskopem elektronowym
(podrozdział 5.6.1. Charakteryzacja strukturalna nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP/SiO2,
str. 139) oraz zmierzono ich właściwości luminescencyjne (podrozdział 5.6.2. Właściwości
luminescencyjne nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP/SiO2, str. 140).

6.1.11. Synteza nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
Wszystkie odczynniki chemiczne zostały nabyte z firmy Sigma-Aldrich. Nanocząstki
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP, zsyntetyzowano poprzez rozpuszczenie 0,68-x mmol
Y(NO3)3x6H2O; 0,02 mmol Er(NO3)3x5H2O; 0,3 mmol Yb(NO3)3x5H2O oraz x mmol
Gd(NO3)3x6H2O (gdzie x = 0; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 05; 0,68 mmol). W kolejnym
etapie dodano 10 ml glikolu etylenowego w celu rozpuszczenia otrzymanych azotanów.
Następnie dodano do roztworu 0,556 g poliwinylopirolidon - PVP40 i 1 mmol NaCl i ogrzano
do 80 °C aż do uzyskania jednorodnego roztworu. W osobnym naczyniu rozpuszczono
4 mmol NH4F w 10 ml glikolu etylenowego w temperaturze 80 °C, a następnie wkroplono
otrzymany roztwór do roztworu azotanów. Następnie roztwór ogrzewano w 160 °C
przez 2 godziny. Po tym czasie mieszaninę ochłodzono do temperatury pokojowej. Produkt
końcowy otrzymano przez odwirowanie (3000 rpm, 15 min, 20 °C) i przemycie dwukrotnie
etanolem [8,9].
Otrzymane
promieniowania

nanocząstki

zostały

rentgenowskiego

scharakteryzowane

(podrozdział

5.7.1.1.

za

pomocą

Dyfrakcja

dyfrakcji

promieniowania

rentgenowskiego nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP, str. 141); spektroskopii
dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego EDX (podrozdział 5.7.1.2. Analiza
ilościowa pierwiastków nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP przy użyciu spektroskopii
dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego EDX, str. 142); transmisyjnego
mikroskopu elektronowego TEM (podrozdział 5.7.1.3. Pomiary transmisyjnym mikroskopem
elektronowym nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP, str. 144); skaningowego
mikroskopu elektronowego SEM (podrozdział 5.7.1.4. Pomiary skaningowym mikroskopem
elektronowym nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP, str. 146). Zbadano także
właściwości

luminescencyjne

nanocząstek

(podrozdział

5.7.2.1

Charakteryzacja

luminescencyjna nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP w zależności od czasu
oddziaływania lasera str. 148).
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6.2. Metody
6.2.1. Transmisyjny mikroskop elektronowy
Transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) JEOL JEM200EX pracujący
przy napięciu przyspieszającym 200 kV, został zastosowany w celu sprawdzenia struktury
krystalicznej i rozmiarów wybranych cząsteczek ZnO (podrozdział 2.2.1. Porównanie
rozmiarów nanocząstek ZnO na str. 14); nanocząstek ZnO/MgO (podrozdział 3.2.1.
Właściwości
3+

strukturalne
3+

NaYF4: Er , Yb /PVP
elektronowym

nanocząstek

(podrozdział

nanocząstek

NaYF4:

ZnO/MgO,

5.5.1.3.
3+

Er ,

Pomiary

str.

41);

nanocząstek

transmisyjnym

mikroskopem

3+

Yb /PVP,

str.

124),

nanocząstek

NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP/SiO2 (podrozdział 5.6.1. Charakteryzacja strukturalna nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP/SiO2, str. 139) oraz nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
(podrozdział 5.7.1.3. Pomiary transmisyjnym mikroskopem elektronowym nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP, str. 144). Próbki do obserwacji TEM zostały przygotowane
przez nakroplenie sonifikowanego roztworu cząstek w metanolu na film węglowy naniesiony
na siatkę miedzianą.
Transmisyjny

mikroskop

elektronowy

(ang.

Transmission

Electron

Microscope, TEM) rejestruje elektrony przechodzące przez próbkę.
Najważniejszym

elementem

transmisyjnego

mikroskopu

elektronowego

jest kolumna mikroskopu, która zawiera działo elektronowe wytwarzające wiązkę elektronów.
Elektrony emitowane z katody są przyspieszane na skutek różnicy potencjałów pomiędzy
katoda a anodą. Aby elektrony mogły przebyć drogę od działa elektronowego do ekranu
konieczne jest utrzymywanie w kolumnie bardzo wysokiej próżni.
Mikroskop może pracować w trybie obrazu, wówczas wiązka tworzy obraz preparatu
na detektorze. Mikroskop może także pracować w trybie dyfrakcji, wtedy obraz tworzą
elektrony w wyniku zjawiska dyfrakcji na strukturze próbki.
Zdolność rozdzielcza mikroskopu TEM jest ograniczona przez zjawisko uginania
się fali elektronowej i jest tym lepsza, im ta fala jest krótsza. Długości fal de Broglie΄a
dla elektronów przy stosowanych napięciach przyspieszających są nawet 105 razy mniejsze
od długości fal świetlnych. Fakt ten powoduje znacznie lepszą punktową zdolność rozdzielczą
transmisyjnego mikroskopu elektronowego (dochodzącą do 4 Å). Taka zdolność rozdzielcza
jest około 500 razy większa niż zdolność rozdzielcza mikroskopu świetlnego.
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6.2.2. Skaningowy mikroskop elektronowy
Morfologia powierzchni nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP oraz nanocząstek
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP była analizowana za pomocą skaningowego mikroskopu
elektronowego wyposażonego w katodę z emisją polową (ang. field emission scanning
electron microscopy, FE-SEM) Carl Zeiss (podrozdział 5.5.1.4. Pomiary skaningowym
mikroskopem

elektronowym

podrozdział 5.7.1.4.

Pomiary

Er3+,

nanocząstek

NaYF4:

skaningowym

mikroskopem

Yb3+/PVP,

elektronowym

str.

126;

nanocząstek

NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP, str. 146).
Skaningowy mikroskop elektronowy - to rodzaj mikroskopu elektronowego
umożliwiający

obserwację

topografii

badanego

materiału.

Służy

do

obserwacji

i charakteryzacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej
do mikrometrycznej. Wiązką pierwotną w tej metodzie badawczej jest wiązka elektronów.
Wiązka elektronów jest wytwarzana przez działo elektronowe na szczycie kolumny
mikroskopu. Następnie elektrony są przyspieszane w kolumnie mikroskopu, w kierunku
próbki, z energią od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy elektronowoltów. Elektrony
wydostające się z działa elektronowego tworzą wiązkę rozbieżną. Wiązka ta zyskuje
zbieżność i zostaje zogniskowana przez zestaw soczewek magnetycznych i apertur
w kolumnie. Zestaw cewek skanujących u podnóża kolumny odpowiada za przemieszczanie
wiązki w obszarze skanowania. Soczewka obiektywu ogniskuje wiązkę w możliwie małą
plamkę na powierzchni próbki. Komora próbki jest wyposażona w ruchomy stolik
umożliwiający przesuwanie próbki w trzech prostopadłych kierunkach, jej obrót wokół osi
pionowej i odchylanie od pionu. Specjalna śluza pozwala na umieszczanie próbki wewnątrz
mikroskopu bez utraty próżni w komorze pomiarowej. Elektrony wiązki oddziałując z próbką
powodują emisję energii pod różnymi postaciami. Każdy rodzaj emitowanej energii jest
potencjalnym sygnałem do przetworzenia na obraz.
Obrazowanie polega na skanowaniu powierzchni próbki zogniskowaną wiązką
elektronów, wytwarzaną

w dziale elektronowym. W wyniku oddziaływania wiązki

pierwotnej z powierzchnią próbki wybijane są niskoenergetyczne elektrony wtórne (energia
kinetyczna do 50 eV), które rejestrowane są przez detektor i przetwarzane na obraz
powierzchni próbki.
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6.2.3. Spektroskopia dyspersji energii promieniowania
rentgenowskiego
Analizę składu pierwiastkowego nanocząstek ZnO/MgO (podrozdział 3.2.1.
Właściwości strukturalne nanocząstek ZnO/MgO, str. 41); NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
(podrozdział 5.5.1.2. Analiza ilościowa składu nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP
przy użyciu spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego EDX, str. 122);
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP (podrozdział 5.7.1.2. Analiza ilościowa pierwiastków
nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP przy użyciu spektroskopii dyspersji energii
promieniowania rentgenowskiego EDX, str. 142) wykonano przy użyciu spektroskopii
dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego przy użyciu (EDX)-system QUANTAX
400 Bruker przyłączonym do mikroskopu FE-SEM Carl Zeiss. Dodatkowo za pomocą
techniki EDX analizowano nanocząstki ZnO/MgO rdzeń/powłoka w wysokorozdzielczym
mikroskopie HRTEM (TITAN CUBED 80-300), w celu sprawdzenia zawartości magnezu
w otoczce MgO (podrozdział 3.2.1. Właściwości strukturalne nanocząstek ZnO/MgO, str. 41).
W metodzie spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego
(ang. X-ray energy dispersive spectroscopy - EDS, EDX) analizowane jest wzbudzane
promieniowanie rentgenowskie podczas skanowania próbki wiązką elektronów. Wybijane
są elektrony z wewnętrznej powłoki atomów badanej próbki. Na wolne miejsca przeskakują
elektrony z poziomów o wyższej energii, czemu towarzyszy emisja nadmiaru energii.
Wartość energii promieniowania rentgenowskiego jest charakterystyczna dla określonych
pierwiastków. EDX umożliwia równoczesną analizę wszystkich pierwiastków chemicznych,
powyżej liczby atomowej 5.
Widmo EDX może być zbierane punktowo, gdy wiązka pierwotna jest nieruchoma,
lub z wyznaczonego obszaru, gdy wiązką elektronów skanuje powierzchnię próbki.
Ten ostatni tryb pracy pozwala na wygenerowanie rozkładu pierwiastków w badanym
obszarze.

6.2.4. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
Informacje o strukturze krystalicznej i rozmiarach nanocząstek otrzymano z dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego (XRD) otrzymanej w dyfraktometrze Philips X'Pert Pro
Alpha1 MPD (Panalytical) w zakresie kątów 2θ od 10 ° do 150 ° przez 15 godz. Tą metodą
została określona struktura krystaliczna nanocząstek ZnO/MgO (podrozdział 3.2.1.
Właściwości strukturalne nanocząstek ZnO/MgO, str. 41); nanocząstek up-konwertujących
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NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP (podrozdział
podrozdział 5.5.1.1. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP, str. 120) oraz nanocząstek up-konwertujących
NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP
PVP

(
(podrozdział

5.7.1.1.

Dyfrakcja

promieniowania

rentgenowskiego nanocząstek
ąstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP, str. 141).
Rozmiary kryształów określono z szerokości połówkowej (ang.
ang. full width half
maximum FWHM) odpowiednich refleksów i wzoru Scherrera [10]. Szczegółowa
Szczegółow analiza
wyników pomiarowych została wykonana przy użyciu programu Fullprof [11].
Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (ang. X-ray
ray diffraction - XRD)
jest techniką stosowaną do określania
okre lania struktury krystalicznej materiałów. T
Tąą techniką można
wyznaczyć wartości parametrów sieci krystalicznej, typ komórki
omórki elementarnej, rozmiary
i orientację

kryształów.

Metoda

ta

wykorzystuje

oddziaływanie
wanie

promieniowania

rentgenowskiego z materią.. Rozpraszanie promieni rentgenowskich na elektronach atomów
danego kryształu występuje
puje we wszystkich kierunkach. Niektóre promienie ulegają
wzmocnieniu a inne osłabieniu, w zależności
zale
od kąta padania wiązki
zki pierwotnej oraz budowy
krystalicznej materiału. Aby zaobserwować
zaobserwowa wzmocnienie interferencyjne fali wtórnej
(ugiętej) musi zostać spełniony
ny warunek Bragga:
2d sin θ = nλ

(24)

gdzie: α - długość fali promieniowania rentgenowskiego;

θ - kąt, jaki tworzy promień padający z płaszczyzną atomową;
d - odległość między
ędzy równoległymi płaszczyznami atomowymi;
n - rządd widma (odbicia) (liczba całkowita).

Wzmocnienie wyst
występuje,
ępuje, gdy różnica dróg optycznych dla promieni ugiętych
na kolejnych płaszczyznach sieciowych hkl (o odległości międzypłaszczyznowej dhkl) równa
będzie
dzie całkowitej wielokrotności n długości fali λ. Warunek ten przedstawiony został
na rys. 106.

Rysunek 106. Odbicie promieniowania rentgenowskiego od płaszczyzn kryształu.
kryształu
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6.2.5. Widma luminescencji up-konwersji
Widma

luminescencji

up-konwersji

nanocząstek

Er3+,

NaYF4:

Yb3+/PVP

(podrozdział 5.5.2. Charakteryzacja luminescencyjna nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP,
str. 126) oraz nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP/SiO2 (podrozdział 5.6.2. Właściwości
luminescencyjne

nanocząstek

NaYF4:

Er3+,

Yb3+/PVP/SiO2,

str.

140)

zmierzono

z zastosowaniem diody laserowej o pracy ciągłej z długością fali 960 nm (ThorLabs LDC
220C) i o mocy 194 mW. Do detekcji widm zastosowano układ optyczny ze spektrometrem
Spex (270M) wyposażonym w detektor CCD. Widma luminescencji w zależności od czasu
naświetlania laserem nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP (podrozdział 5.7.2.1
Charakteryzacja luminescencyjna nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP w zależności
od czasu oddziaływania lasera, str. 148) oraz widma up-konwersji do światła widzialnego i
światła ultrafioletowego (podrozdział 5.7.2.2. Up-konwersja do światła UV w nanocząstkach
NaYF4: Er, Yb, Gd/PVP, str. 148) zmierzono z zastosowaniem diody laserowej o pracy ciągłej
z długością fali 980 nm (Lumix) i o mocy 2,1 W (gęstości mocy 37 W/cm2). Do detekcji
zastosowano spektrometr trójsiatkowy Horiba Jobin Yvon iHR 320 o ogniskowej 320 mm
(apertura wejściowa f/4,1) wyposażony w siatki dyfrakcyjne 2400, 600 oraz 300 linii/mm,
blazowane odpowiednio na 400, 500 oraz 600 nm pozwalającym na detekcje światła
o długościach fali z zakresu 200-1000 nm dzięki dwóm sprzężonym z nim detektorom:
kamerze CCD (Synapse - Horiba Jobin Yvon) oraz fotokatodzie R928 firmy Hamamatsu.

6.2.6. Magnetyzm
Właściwości

magnetyczne

nanocząstek

NaYF4:

Er3+,

Yb3+,

Gd3+/PVP

(podrozdział 5.7.3. Właściwości magnetyczne nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+/PVP,
str. 154) były mierzone na magnetometrze typu SQUID firmy Quantum Design MPMS-7
w zakresie pól magnetycznych od 0,0 T do ± 7,0 T i w temperaturach od 2,0 do 300,0 K.
Próbka została umieszczona w kapsułce z parafilmu i zamontowana w uchwycie
pomiarowym. Masa próbki i masa parafilmu została zmierzona z dokładnością do 0,01 mg.
Diamagnetyczny wkład parafilmu do mierzonego namagnesowania został uwzględniony
w analizie wyników (odjęty). Namagnesowanie przeliczono na gram próbki.
Nadprzewodzący

interferometr

kwantowy

(ang.

Superconducting

Quantum

Interference Device - SQUID) jest najbardziej czułym (10-14 T), dostępnym urządzeniem
pozwalającym wykrywać najmniejsze zmiany pola magnetycznego. Zasada działania
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SQUIDu wykorzystuje dwa zjawiska: kwantowanie strumienia magnetycznego i zjawisko
Josephsona.
Kwantowanie

strumienia

magnetycznego

dotyczy

nadprzewodnika,

który po przejściu do stanu nadprzewodzącego całkowicie „wypycha” pole magnetyczne
ze swojego wnętrza. Okazuje się, że chłodząc nadprzewodnik w zewnętrznym polu
magnetycznym, możemy w nim zamrozić tylko strumień, będący wielokrotnością kwantu
strumienia magnetycznego. Uwięziony w pierścieniu strumień istnieje nawet po usunięciu
zewnętrznego pola magnetycznego, gdyż podtrzymuje go prąd nadprzewodzący.
Zjawisko Josephsona jest obserwowane dla złącza dwóch nadprzewodników
rozdzielonych cienką warstwą wykonaną z dielektryka (izolatora). Efekt ten polega
na tunelowaniu elektronów między dwoma nadprzewodnikami na granicy nadprzewodnik izolator - nadprzewodnik.

6.2.7. Mikroskop konfokalny
Próbki mikroskopowe były utrwalane według następującego protokołu:
Bufory:
PBS-A (0,2 g KCl, 0,2 g KH2PO4, 8,0 g NaCl, 2,2 g Na2HPO4x7 H2O w 1l H2O);
PBS-G (0,75 g glicyny w 100 ml PBS-A);
Fix (3,70 g paraformaldehydu w 100ml PBS-A) - rozpuszczenie mieszając
i podgrzewając do 50 °C, odfiltrowanie nierozpuszczonego formaldehydu filtrem
0,22 μm.
Procedura:
1) podgrzanie wszystkich buforów do 37 °C przed użyciem;
2) utrwalanie na podgrzewaczu ustawionym na 37 °C;
3) odciągnięcie pożywki (przez całą procedurę nie można dopuścić do wyschnięcia
próbek);
4) utrwalenie buforem Fix przez 15 min w 37 °C;
5) przepłukanie 1 x buforem PBS-G przez 5 min w 37 °C;
6) przepłukanie 2 x buforem PBS-A przez 5 min w 37 °C.
Komórki były analizowane przy użyciu mikroskopu konfokalnego Zeiss 710 NLO
wyposażonego w podczerwony laser femtosekundowy (Coherent, Chameleon) oraz przy
użyciu mikroskopu konfokalnego Carl Zeiss LSM780 Spectral Confocal wyposażonego
w ciągły laser ultrafioletowy 355 nm.
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W eksperymentach obrazowania kompleksów FRET nanocząstek ZnO/MgO/CMCD
z Czerwienią Nilu wewnątrz komórek nowotworowych HeLa obserwowano dwa kanały:
pierwszy przy pobudzeniu długością fali 488 nm (całkowita moc lasera: 30 mW) i detekcji
od 520 do 560 nm i drugi przy pobudzeniu długością fali 355 nm (całkowita moc lasera:
20 mW) i detekcji od 560 do 700 nm. W eksperymentach obrazowania wielofotonowego
kompleksów FRET zaobserwowano dwa kanały: pierwszy przy pobudzeniu długością fali
488 nm (całkowita moc lasera: 30 mW) i detekcji od 511 do 583 nm i drugi przy pobudzeniu
długością fali 705 nm (całkowita moc lasera: 2016 mW) i detekcji od 601 do 693 nm
(podrozdział

4.4.2.

Wprowadzanie

kompleksów

ZnO/MgO/CMCD/Czerwień

Nilowa

do wnętrza komórek HeLa, str. 72).
Widma

luminescencji

nanocząstek

ZnO/MgO/CMCD/Czerwień

Nilowa

w zależności od miejsca ich ulokowania wewnątrz/na zewnątrz komórek HeLa zebrano
przy użyciu mikroskopu konfokalnego z pobudzeniem UV i mikroskopu konfokalnego
z pobudzeniem NIR przy użyciu modu lambda scan (podrozdział 4.4.3. Widma
luminescencyjne kompleksów ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilowa we wnętrzu komórek HeLa,
str. 80). Procedura polega na utworzeniu zbiorczego obrazu z zebranych obrazów
konfokalnych dla kilku emitowanych długości fali jednocześnie, a następnie wygenerowaniu
dla wybranego punktu na tym obrazie widm luminescencyjnych za pomocą odpowiedniego
oprogramowania.
Aby udowodnić, że obserwujemy zjawisko FRET przy długości fali pobudzenia
705 nm w kompleksach ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilowa we wnętrzu komórek HeLa
wykonano

eksperyment

fotowygaszania

akceptora

(podrozdział

4.4.3.

Widma

luminescencyjne kompleksów ZnO/MgO/CMCD/Czerwień Nilowa we wnętrzu komórek HeLa,
str. 80). Eksperyment polega na naświetlaniu wybranego miejsca laserem o długości fali
odpowiadającej maksimum absorpcji akceptora (w naszym przypadku Czerwieni Nilowej;
długość fali 561 nm o mocy 10 % mocy lasera) w czasie kilkunastu minut. W tym czasie
rejestruje się inensywność emisji w kanale donora (nanocząstek ZnO/MgO/CMCD)
i w kanale akceptora (Czerwieni Nilowej). Kanał akceptora został zarejestrowany
przy długości fali pobudzania 561 nm w zakresie 629-650 nm (moc lasera: 0,015 %). Kanał
donora został zarejestrowany przy długości fali pobudzania 705 nm (moc: 1,5 %) w zakresie
530-560 nm.
W eksperymentach obrazowania nanocząstek NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP wykorzystano
mikroskop wyposażony w laser femtosekundowy NIR. Obserwowano dwa kanały: pierwszy
przy pobudzeniu długością fali 980 nm (laser femtosekundowy) i detekcji od 515 do 671 nm;
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drugi przy pobudzeniu długością fali 488 nm (laser ciągły CW) i detekcji od 508 do 585 nm.
Stosunek powierzchni nanocząstek do powierzchni komórek dla różnych stężeń nanocząstek
i przy różnych czasach inkubacji w obecności i przy braku obecności czynnika
transfekcyjnego

Lipofektaminy

2000

analizowano

w

programie

CellProfiler

[12]

(podrozdział 5.5.3. Wybarwianie komórek HeLa nanocząstkami NaYF4: Er3+, Yb3+/PVP,
str. 124).
Mikroskop konfokalny jest najczęściej wyposażony w 3-5 systemów laserowych,
kontrolowanych przez akustooptyczne filtry tunelujące, umożliwiające precyzyjną regulację
długości fali i intensywności pobudzania. W połączeniu z fotopowielaczem, który posiada
wysoką efektywność kwantową dla bliskiego ultrafioletu, dla światła widzialnym i w bliskiej
podczerwieni możliwa jest analiza fluorescencyjna w zakresie 400 do 800 nanometrów.
Wielkość punktu konfokalnego jest determinowana budową mikroskopu, długością
fali wiązki pobudzającej, budowy obiektywu, ustawieniem elementu skanującego, i próbką.
Koherentne światło laserowe (źródło pobudzania) przechodzi przez przesłonę aperturową,
ustawioną w płaszczyźnie konfokalnej z punktem skanującym na próbce oraz drugą przesłoną
aperturową umieszczoną na wejściu do detektora. Promień laserowy jest odbijany od lustra
dichroicznego i skanuje próbkę w zdefiniowanej płaszczyźnie ogniskowej. Wtórna
fluorescencja, emitowana z punktów na próbce (w tej samej płaszczyźnie ogniskowej)
przechodzi przez lustro dichroiczne i jest ogniskowana jako punkt konfokalny na przesłonie
aperturowej detektora. Znacząca ilość fluorescencji z punktów poniżej i powyżej płaszczyzny
ogniskowania nie jest konfokalna z przesłoną i formuje tzw. dyski Airy. Emisja fluorescencji
jest zbierana przez obiektyw i powraca poprzez optyczny system konfokalny. Prędkość
zwierciadeł skanujących jest bardzo wolna, relatywnie do prędkości światła, dlatego emisja
wtórna przechodzi drogę świetlną wzdłuż osi optycznej identycznej z oryginalną wiązką
pobudzającą.

6.2.8. Pomiary czasu zaniku luminescencji
Pomiary czasu zaniku luminescencji nanocząstek ZnO/MgO/CMCD w roztworze
wodnym wykonano w urządzeniu pomiarowym firmy PICOQUANT przyłączonym
do mikroskopu konfokalnego Zeiss 710 NLO. Próbki przygotowano poprzez sporządzenie
10 ml wodnego roztworu zawierającego 20 mg/ml nanocząstek ZnO/MgO/CMCD. Następnie
przeniesiono 1 ml roztworu do naczynia mikroskopowego sporządzonego z ependorfa
i mierzono czasy zaniku przy pobudzeniu laserem femtosekundowym o długość fali 705 nm
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(0,2-0,4

%

mocy

lasera

2016

mW)

z

zastosowaniem

filtra

580

±

35

nm

(podrozdział 4.5.1. Czasy zaniku luminescencji nanocząstek ZnO/MgO/CMCD w wodzie
i w komórkach HeLa, str. 88).
Pomiary czasowego zaniku luminescencji nanocząstek ZnO/MgO/CMCD wewnątrz
komórek nowotworowych HeLa także wykonano w urządzeniu pomiarowym firmy
PICOQUANT przyłączonym do mikroskopu konfokalnego Zeiss 710 NLO. Próbki
przygotowano tak, jak zostało to opisane w podrozdziale 6.2.7. Mikroskop konfokalny,
a wyniki zostały opisane w podrozdziale 4.5.1. Czasy zaniku luminescencji nanocząstek
ZnO/MgO/CMCD w wodzie i w komórkach HeLa, str. 88.
Przy pomiarach czasów zaniku luminescencji donora ZnO/MgO/CMCD w FRET
między nanocząstkami ZnO/MgO/CMCD a Czerwienią Nilu, stężenie donora (nanocząstek
ZnO/MgO/CMCD) było stałe, podczas gdy zmieniano stężenie akceptora (Czerwieni Nilu).
Roztwór donora przygotowano przez rozpuszczenie 2 g nanocząstek ZnO/MgO pokrytych
CMCD w 100 ml wody destylowanej (stężenie 20 mg/ml). Sporządzono roztwory Czerwieni
Nilowej o stężeniach: 0,025; 0,1; 0,4 i 0,7 mM w acetonie. Następnie 0,1 ml roztworu
Czerwieni Nilowej o danym stężeniu dodawano do 3 ml roztworu donora ZnO/MgO/CMCD.
1 ml takiego roztworu przeniesiono do naczynia mikroskopowego zrobionego z ependorfa
i monitorowano czasy zaniku luminescencji donora (nanocząstek ZnO/MgO/CMCD)
w obecności akceptora Czerwieni Nilowej (0,81 µM, 3,2 µM, 13 µM, 23 µM). Długość fali
pobudzania 705 nm (0,2-0,4 % mocy lasera 2016 mW). Filtr 580 ± 35 nm. Wyniki opisano w
podrozdziale 4.5.2. Czasy zaniku luminescencji kompleksów ZnO/MgO/CMCD/Czerwień
Nilu, str. 91.
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