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Abstract
The aim of this work was exploration and experimental measurement of luminescence of nanodiamond particles. First we introduced nanodiamonds, especially genesis and characteristics of NV centers. Further the possibilities of ND
surface terminations and its influence on the luminescence were described.
The benefit of this work is in results obtained by measurements of unique
HPHT nanodiamond particles with different chemical terminations. The impact of the technique on the condition of the material was discovered by Raman
spectroscopy. Further I found and interpret increase of NV− centers luminescence of fluorinated ND in comparison with oxidized and hydrogenated ND.
Possible applications in biomedicine were discussed in the last chapter.
Keywords HPHT nanodiamonds, luminescence centers, nanodiamond flurination, surface terminations, Raman spectroscopy

Abstrakt
Práce si klade za cíl prozkoumání a experimentální měření luminiscence nanodiamantových částic. Nejprve jsou představeny samotné nanodiamanty, speciálně pak vznik a charakteristiky NV center. Dále jsou popsány možnosti
jejich povrchových terminací a s nimi související vlivy na luminiscenci. Přínosem práce jsou výsledky získané na unikátních HPHT ND částicích s různou
chemickou terminací. Byl zjištěn vliv technologie na stav materiálu pomocí
Ramanovy spektroskopie, zjištěno a interpretováno zvýšení luminiscence NV−
center fluorovaných ND v porovnání s oxidovanými a hydrogenovanými ND.
Poslední kapitola je věnována průniku ND do buněk a využití v biomedicíně.
Klíčová slova HPHT nanodiamanty, luminiscenční centra, fluorování nanodiamantů, povrchové terminace, Ramanova spektroskopie
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Úvod
Nanodiamantové částice jsou v dnešní době velmi slibným materiálem s možnostmi použití v mnoha biomedicínských oborech především jako markery
a nosiče léčiv. Diamantové částice o velikosti řádů nanometrů byly poprvé
připraveny při laboratorní detonaci v bývalém Sovětském svazu v roce 1960.
Avšak až do začátku devadesátých let se o nich ve světě moc nemluvilo. Od
té doby však našly své uplatnění v mnoha oborech. Nanodiamantová (ND)
aditiva byla používána při pokovování povrchů po mnoho let. V poslední době
našla využití při napařování tenkých diamantových filmů, jako markery v magnetické rezonanci, v chromatografii, v proteomice, hmotnostní spektrometrii,
kompozitech, při katalýze. Nanodiamanty dopované bórem jsou vodivé a mohou proto být použity při elektroanalýze, konstrukci kondenzátorů a baterií.
Dále se uplatňují v tribologii a lubrikaci, nanokompozitech, při transportu
léčiv, v tkáňovém inženýrství a výrobě chirurgických implantátů.
Nanodiamantový prášek je slibným uhlíkovým nanomateriálem při přepravě léčiv. Tyto částice disponují velkým povrchem, se kterým je možno dále
pracovat a chemicky na něj vázat různé látky. Mají jedinečné optické, mechanické a tepelné vlastnosti. A co je nejdůležitější, jsou dokonale biokompatibilní.
Ačkoliv se o jejich potenciálu při transportu léčiv už mnohé napsalo, problematika základních mechanismů, termodynamiky a kinetiky adsorpce léčiv na
nanodiamant zůstává stále téměř neprozkoumaná. [1] K plnému využití nanodiamantů při transportu léčiv se musíme zaměřit na jejich čistotu, chemické
složení povrchu, disperzi, stejně jako teplotu, iontové složení a další parametry
prostředí, jež mohou ovlivnit adsorpci nebo desorpci léčiva z jejich povrchu.

Obrázek 0.1 – Průnik nanodiamantových nosičů léčiva do nádoru v oblasti
mozku.
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Úvod
Fluorescenční nanodiamanty kombinují výhody polovodičových kvantových teček (malá velikost, vysoká fotostabilita, jasná vícebarevná fluorescence)
s biokompatibilitou, netoxicitou a bohatou povrchovou chemií. Dále nám jejich luminiscence umožňuje konstrukci optických ND chemo-biosenzorů s velikostmi kolem 40 nm, které jsou jednoduše pozorovatelné klasickým konfokálním mikroskopem. Toto může být velmi atraktivní speciálně pro výzkum
transportu léčiv a monitorování chemických reakcí v buňkách založených na
kovalentních a nekovalentních interakcích s nabitými molekulami jako například DNA s různými povrchovými terminacemi.
V práci bude nejprve představen fenomén nanodiamantů, popisem jejich
fyzikálních i chemických vlastností, možnosti jejich výroby a problémy s těmito postupy spojenými (agregace a deagregace). Popsány budou možnosti
povrchových modifikací a funkcionalizací nanodiamantů, pomocí nichž získáváme finální částice pro aplikace v biomedicíně. Navazující kapitola dále
rozvíjí vlastnosti nanodiamantových částic. Je v ní popsána, pro tuto práci
nejdůležitější, vlastnost diamantů - vznik barevných center dusík-vakance. Ta
jsou běžně zodpovědná za rozdílné barvy diamantů, avšak v nanosvětě nám
slouží jako zdroje fotoluminiscenčního záření. Opět jsou zde popsány fyzikální
principy, vznik těchto center, jsou představeny jejich výhody i nevýhody. Podrobněji se zde věnujeme energetickým stavům a ohybům energetických pásů
při povrchu částic. K přesnější kvantifikaci NV stavů je zde také představen
používaný matematický model. Nechybí ani popis měření fotoluminiscence
částic či naopak její potlačení, které může být při některých aplikacích rovněž
výhodné. Poslední z teoretických částí představuje Ramanovu spektroskopii
za současného srovnání s infračervenou absorpční spektroskopií. Popsány jsou
molekulové vibrace, jež jsou esenciální pro tento typ spektroskopie, stejně tak
jako spektra samotná, kdy je ukázáno, jaké píky nás v případě nanodiamantů
zajímají.
Následně jsou popsána jednotlivá experimentální měření. Největší část je
věnována fluorovaným nanodiamantům, které jsou pro pozdější využití dosud
nejzajímavější. Je představena příprava vzorků samotných, jež rozhodně není
jednoduchá, a detailnější způsob navázání fluoru na atomy uhlíku v různých
konfiguracích, jež má vliv na následné vlastnosti takto připravených částic.
Poté následuje měření Ramanových spekter získaných vzorků a jejich hodnocení.
Poslední kapitola se věnuje aplikacím nanodiamantových částic v biomedicíně. Zde budou shrnuty možnosti jejich využití v mnoha oborech biomedicínského inženýrství a detailněji představeny některé aplikace, které byly hlouběji
prostudovány přímo ve Fyzikálním Ústavu Akademie Věd nebo publikovány
v některém z vědeckých periodik.
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KAPITOLA

Nanodiamantové částice
1.1

Vznik a vlastnosti částic

Ke vzniku diamantu je potřeba vysokých tlaků a teplot, při nižších teplotách
a tlacích je formován grafit. Ačkoliv je rozdíl energií mezi oběma těmito stavy
pouhých 0,02 eV na atom, jsou odděleny vysokoenergetickou bariérou 0,4 eV
na atom. Proto je k přeměně grafitu na diamant společně s katalyzátory nutná
vysoká teplota a tlak (HPHT1 metoda) (obr. 1.2). V měřítku nanometrů je
dále nutno počítat s třetím parametrem, velikostí clusterů. Protože Gibbsova
volná energie záleží na povrchové energii, což vede ke změnám ve fázovém
diagramu. (Obr. 1.1)

Obrázek 1.1 – Fázový diagram uhlíku (upraveno z [2])

Stabilita různých fází grafitu při rozměrech nanometrů byla v poslední
době tématem mnoha odborných prací [3, 4, 5, 6]. Výzkumy ukázaly, že pro
1

z anglického high-pressure high-temperature

3
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1. Nanodiamantové částice
rozměry menší jak 3-6 nm jsou tetrahedrální uhlovodíky stabilnější než polyaromatické uhlovodíky. Stabilita nanodiamantů je dána jejich morfologií, jež
ovlivňuje složení jejich povrchu a vytváření uhlíku sp2 . Zatímco čisté povrchy
kubických krystalů bez funkčních skupin mají strukturu obdobnou objemovým
diamantům, povrchy oktahedrálních, kuboktahedrálních a sférických clusterů
vykazují přechod mezi sp3 uhlíkem a sp2 uhlíkem. Přednostně se odlupují
subnanometrové vrstvy a podporují přeměnu shluku na endofuleren v případě
malých shluků (desítky atomů) nebo diamantová jádra v grafitických slupkách
v případě velkých (stovky atomů). Velké shluky (∼1-3,3 nm) různých tvarů
s grafitizací povrchu méně jak 76% se budou v diamantové struktuře chovat
stabilně, majíce tenkou (jedno nebo dvouvrstvou) uhlíkovou slupku.
Povrch diamantových clusterů je buď terminovaný funkčními skupinami,
nebo přeměněn na sp2 hybridizovaný uhlík. Proto stabilita uhlíkových nanočástic závisí kromě jejich tvaru a velikosti také na jejich povrchové terminaci.
Dosud byl dostatečně do hloubky prozkoumán pouze vliv vodíkových povrchových terminací [7, 8]. Vodíkem terminované nanodiamanty s velikostí menší
jak 1,5 nm jsou stabilní molekuly vyskytující se v oleji. Jakmile velikost diamantu dosáhne 3 nm a více začne být energeticky výhodnější tvorba takzvaných bucky-diamantů (diamantové jádro je obaleno vrstvami grafitu) [9]. První
výsledky terminace nanodiamantů funkčními skupinami obsahujícími kyslík a
dusík ukázaly jejich komplexní chování [2], kde různé skupiny upřednostňovaly různé aspekty nanodiamantů v závislosti na teplotě, prostředí, velikosti
a morfologii nanodiamantu.
Při konstrukci nanodiamantu je nezbytné brát v potaz přítomnost povrchových funkčních skupin a jejich proměnlivost, sp2 uhlík, a tvar částice.
Dobře purifikovaná zrnka nanodiamantu mohou mít téměř dokonalou krystalovou strukturu se zanedbatelnými kousky nediamantového uhlíku. Pozorování
TEM2 ukázala, že nanodiamanty obsahují diamantové jádro tvořené sp3 uhlíkem, které může být částečně překryto grafitovou slupkou či amorfním uhlíkem
s volnými vazbami terminovanými funkčními skupinami 1.5. Dalšími důležitými charakteristikami ND jsou dusíkové nečistoty (2-3 wt%), kterým bude
dále věnována celá kapitola (kap. 2).
Mokrá chemie vyžaduje v porovnání s úpravou pomocí plynů (při teplotě
400-850 ◦ C) mírnější podmínky a přináší lepší selektivitu díky znalosti velkého
množství přeměn funkčních skupin v organické chemii. (Obr. 1.5) Reaktivní
C-F a C-Cl sloučeniny vytvořené pomocí žíhání v halogenové atmosféře a fotochemické chloraci jsou také dále využívány při mnoha reakcích mokré chemie.
Silné C-C vazby mohou být vytvořeny mezi uhlíkovou slupkou a povrchovou
skupinou, zatímco techniky závislé na chemii nanodiamantových funkčních
skupin nejčastěji tvoří vazby C-X (kde X je N, O, S a jiné)
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1.2. Příprava nanodiamantů

1.2

Příprava nanodiamantů

Nanodiamanty mohou být připraveny z molekul výbušniny, která dodá vše
potřebné - je zdrojem uhlíku a dostatku energie nutné k přeměně (obr. 1.2).
Detonace je provedena v uzavřené komoře s inertním plynem nebo vodou jako
chladičem. Podle použitého chladiče se jedná o suchou, či mokrou syntézu.
Výsledným produktem jsou saze - směs diamantových částic o velikosti 45 nm (až 75%) s dalšími uhlíkovými alotropiemi a nečistotami. Výtěžnost je
asi 4-10% hmotnosti trhaviny v závislosti na chladícím médiu.

Obrázek 1.2 – Detonační syntéza diamantů: a) Při syntéze nanodiamantů je
použito výbušniny s negativní kyslíkovou rovnováhou (např. směsi 60 wt% TNT C6 H2 (NO2 )3 CH3 , a 40 wt% hexogenu - C3 H6 N6 O6 ), která je odpálena v uzavřené
kovové komoře s atmosférou N2 , CO2 a kapalné či pevné H2 O. Po detonaci jsou ze
dna a ze stěn sesbírány vzniklé saze obsahující diamanty. b) Schéma propagace
detonační vlny: (I) čelo rázové vlny vytvořené explozí; (II) oblast chemických
reakcí - rozkladu molekul výbušniny; (III) Chapman-Jougetova rovina (tlak a
teplota odpovídají bodu A na obrázku 1.1) indikující podmínky, kdy jsou reakce
a uvolnění energie v podstatě kompletní; (IV) expandující produkt detonace;
(V) formování uhlíkových nanoshluků; (VI) koagulace do tekutých nanokapiček;
(VII) krystalizace, růst a aglomerace nanodiamantů. (převzato a upraveno z [2])

Obě fáze uhlíku se taví při teplotách kolem 4500 K. Fázový diagram pro
nanodiamant je stejný, avšak kapalná fáze se nachází v oblasti nižších teplot.
Při detonaci rostou současně teplota i tlak až dosáhnou Jouguetova bodu (bod
A), který se pro většinu výbušnin nachází v oblasti kapalných uhlíkových
clusterů o velikosti 1-2 nm. [2] Při poklesu teplota a tlak sledují izotropu
(červená křivka), uhlíkové atomy kondenzují v nanoclustery, které postupně
splynou ve větší kapičky a zkrystalizují. Poté co tlak poklesne pod rovnovážnou
hranici grafitu a diamantu, vznik diamantu je nahrazen formováním grafitu.
Kromě diamantové fáze obsahují detonační saze 25-85 wt% grafitického
5
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uhlíku a 1-8 wt% nehořlavých nečistot jako například různé kovy a oxidy. Pro
další využití musí být částice čištěny. Kovové nečistoty mají původ v rozbušce
trhaviny (typicky azidy olova, stříbra a mědi) a stěně detonační komory (železo
a jiné materiály). Nečistoty mohou být uvnitř nanodiamantových shluků nebo
připojeny k jejich povrchu. Proto usilujeme o rozpad těchto shluků, aby z nich
byly odstraněny uvězněné nečistoty.
Nanodiamanty měřené v mé práci byli získány metodou HPHT [10, 11].Tlak
a teplota v Jouguetově bodě (bod A na obr. 1.1) nejsou dostatečně vysoké, aby
byl vytvořen objemový uhlík v kapalné fázi. V rozměrech nanometrů ovšem
dostatečné jsou. Oblast tekutého uhlíku je posunuta k nižším teplotám pro
nanouhlík. Oblast nanodiamantové stability je lehce posunuta k vyšším tlakům (obr. 1.1). Tudíž se předpokládá, že ND je formován homogenní nukleací
v prostoru super saturovaného uhlíkovými parami pomocí kondenzace a krystalizace kapalného uhlíku (obr. 1.2b). Tato metoda nabízí ještě menší velikosti
krystalů nežli detonační nanodiamanty.
Při průmyslové výrobě jsou odstraňovány všechny nediamantové fáze uhlíku tekutými oxidanty (HNO3 , směs H2 SO4 a HNO3 , K2 Cr2 O7 v H2 SO4 ,
KOH/KNO3 , Na2 02 , HNO3 /H2 O2 za zvýšeného tlaku nebo HClO4 ). K odstranění jiných než uhlíkových nečistot na úroveň <0,5 wt% je očištěný produkt dále vystaven působení HCl a jiným látkám. Purifikace v tekuté fázi je
nebezpečná a drahá, její podíl na ceně je zhruba 40%.
Alterantivou k tomuto postupu může být oxidace vzduchem nebo ozonem
obohaceným vzduchem za zvýšených teplot, jež jsou mnohem ohleduplnější k
životnímu prostředí. Oxidace vzduchem je velmi efektivní, spolehlivá, hospodárná a nejméně znečišťující metoda, která může zvýšit obsah diamantů z 25%
až na více jak 95%. Zároveň jsou oxidací odstraněny různé funkční skupiny z
povrchu ND, které jsou dále nahrazeny sloučeninami obsahující kyslík, typicky
anhydridy a karboxylové kyseliny. Různé třídy nanodiamantového prášku jsou
tak přeměněny na materiál s větším obsahem diamantu a jednotnou povrchovou terminací. Nanodiamanty čištěné ozónem tvoří ve vodní disperzi malé
shluky (∼160-180 nm) s podstatně větším množstvím 3-5 nm částic v porovnání s ND čištěnými kyselinami.
Ozonem čištěné hydrosoly mají velmi nízké pH (1,6-2 pro 10% hydrosol) a
elektrokinetický ζ potenciál (-50 mV pro polydisperzní vzorky a -100 mV pro
20-30 nm frakci), který je konstantní i při široké škále 2-12 pH, zřejmně díky
velmi kyselým skupinám na povrchu. Tudíž je oxidace plynem velmi slibnou
metodou pro purifikaci nanodiamantů. Byla zkoušena také povrchová redukce
v atmosféře vodíku, avšak touto metodou byl odstraněn všechen nediamantový
uhlík.
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Deagregace a povrchové modifikace

Nanodiamanty mají průměr 4-5 nm, avšak inklinují k tvoření shluků. Proto
typicky komerční suspenze ND obsahují větší agregáty, které mohou přečkat i
rozklad ultrazvukem. Nanodiamantové prášky využívané v mnoha raných experimentech měly také sklony k agregaci, a proto výsledky těchto experimentů
jsou více relevantní pro shluky než pro jednotlivé ND částice [12]. Ačkoliv tyto
vytvořené shluky mohou být užitečné v chromatografii nebo při přepravě léčiv, při mnoha jiných aplikacích je potřeba deagregace na individuální základní
částice, aby mohl být využit plný potenciál nanodiamantů.
První možností jak toho dosáhnout je mletí ND suspenze společně s keramickými mikrokuličkami (ZrO2 nebo SiO2 ) nebo pomocí ultrazvukového
rozpadu za pomoci mikrokuliček. Tento způsob byl představen v [13], při jeho
použití byl získán koloidní roztok jednotlivých nanodiamantů o velikostech
4-5 nm v průměru. Jeho nevýhodou je kontaminace roztoku materiálem mikrokuliček a vznikem grafitických vrstev na povrchu ND [14]. Amorfní uhlík a
kovové nečistoty vzniklé během tohoto postupu musí být také odstraněny. Pokusy o vyčištění roztoků vzniklých mikrokuličkovým mletím pomocí oxidantů
vedlo k reagregaci základních částic [14]. Poslední studie ukázaly, že dostatečná purifikace a oxidace ve vzduchu umožňuje následnou izolaci stabilního
hydrosolu částic o velikosti 4-5 nm pomocí centrifugace.

Obrázek 1.3 – Deagregace suchým mletím při použití NaCl zmenší velikost
ND částic z jednotek mikrometrů na méně jak desítky nanometrů. Vytvořená
suspenze je tmavší a více transparentní. (upraveno z [2]

Deagregace shluků o velikostech mikrometrů na stabilní nanodiamantové
částice o průměru 5-20 nm bylo nedávno dosaženo pomocí suchého mletí [15],
za použití levného, hojně se vyskytujícího mlecího média - ve vodě rozpustných
solí nebo cukrů. Jejich výhodou je, že nekontaminují výsledný roztok nečistotami (obr. 1.3. Dalším představeným postupem je nanodiamantová redukce v
bóru za přítomnosti ultrazvukových vln vedoucí k zisku značně menších shluků
[16]. Povrchová grafitizace s následnou funkcionalizací dovoluje rozptýlení na
∼20 nm shluky. Zpracování vodíkem za vysokých teplot vede ke stabilním
7
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vodním jedno částicovým koloidním roztokům nanodiamantů, ze kterých byla
centrifugací (>10 000 ot.) získána frakce 2-4 nm ND částic.
Jeden problém, se kterým je nutno se potýkat je možnost zpětné agregace nanodiamantů po jejich povrchové funkcionalizaci. Sušení ND částic (při
skladování) může také vést k jejich shlukování vzhledem ke kapilárním silám táhnoucím jednotlivé nanočástice dohromady. Stejně tak přitažlivé van
der Waalsovy síly vedou k reagregaci, což zapříčiňuje obtížnější funkcionalizaci těchto nanodiamantů. Avšak ultrazvukové zpracování ND částic v roztoku
NaCl může předcházet pozdějšímu opětovnému tvoření shluků při sušení. Děje
se tomu tak proto, že ionty Na+ se naváží na povrch nanodiamantu. Toť také
vysvětluje, proč se reagregace nevyskytuje u nanodiamantů připravených mletím NaCl.
Centrifugací ND je dosaženo rozdělení jednotlivých frakcí podle jejich váhy
a velikosti. Je to postup, při kterém nejsou do vzorku vnášeny žádné nečistoty
(oproti mletí), a můžeme jím izolovat různé velikosti nanodiamantů podle
jejich aplikace. Například pouze ND agregáty o velikosti větší jak 100 nm
mohou vytvářet fotonické struktury, které způsobují difrakci světla (obr. 1.4.
Pro transport léčiv jsou třeba mnohem menší částice. Pokud vzduchem nebo
ozonem purifikované nanočástice (majíce větší obsah malých shluků než kyselinami purifikované nanodiamanty) jsou použity jako počáteční materiál,
produkce čistého vzorku malých nanodiamantů pomocí centrifugace je ekonomicky proveditelná. Oproti tomu ultracentrifugace může extrahovat nanodiamanty o velikosti jednotek nanometrů, avšak výtěžek je velmi malý. Proto
pokračuje hledání jednoduchého, neznečišťujícího a škálovatelného postupu
k rozptýlení nanodiamantů na jednotlivé částice.

Obrázek 1.4 – Fotonické struktury vytvořené centrifugací nanodiamantové
suspenze v deionizované vodě.

Zajímavou vlastností nanodiamantů v porovnání s uhlíkovými nanotrubičkami i ostatními grafitickými nanočásticemi je možnost navázání velkého
množství různých funkčních skupin na jejich povrch (obr. 1.5, 3.5, 3.6), což
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dovoluje vcelku sofistikovanou funkcionalizaci povrchu bez omezení užitečných
vlastností diamantového jádra.
Ačkoliv můžou být běžně se vyskytující funkční skupiny na povrchu komerčně dostupných nanodiamntů použity pro funkcionalizaci. Je vhodné začínat s karboxylovanými nanodiamanty, které jsou běžně vyráběny vzduchovou
nebo ozónovou purifikací, a dále těžit z výhod bohaté chemie COOH skupin
(obr. 1.5. Zpracování ve vodíkovém mikrovlnném CVD3 plazmatu při teplotách vyšších jak 700 ◦ C zcela redukuje COOH skupiny a zcela odstraňuje
kyslík z povrchu, čímž vznikají hydrogenované nanodiamanty [17].
Při porovnání s plynným zpracováním (při 400-850 ◦ C) potřebuje vlhká
chemie mírnější podmínky a poskytuje lepší selektivitu pomocí široké škály
přeměn funkčních skupin, jež jsou známé v organické chemii - 1.5. Reaktivní
C-F a C-Cl povrchové sloučeniny vzniklé halogenovým žíháním a fotochemickou chlorací jsou také využívány ve velkém množství vlhkých chemických reakcí [18, 19]. Nanodiamanty s O-H terminacemi hrají svou roli při esterifikaci
s acylchloridy za vzniku nanodiamantů terminovaných dlouhými alkylovými
řetězci [16], a také při silanizaci či deagregaci [20]. Navíc mohou být ND modifikovány pomocí chemie grafitického uhlíku, který je buď přítomen uvnitř
nebo nebo vytvořen skrz povrchovou grafitizaci. Silné C-C vazby mohou být
vytvořeny mezi grafitickou slupkou a povrchovou skupinou, zatímco postupy
závislé na chemii nanodiamantových funkčních skupin většinou produkují C-X
vazby (kde X je N, O, S atd.).
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Obrázek 1.5 – Modifikace povrchu nanodiamantů terminovaných vazbou
COOH.
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Centra dusík-vakance
Nejčastější nečistotou u přírodních i syntetických diamantů je dusík.[2, 21, 22,
23, 24, 25] Přítomnost dvojice dusík-vakance (NV4 ) - náhradní atom dusíku
nacházející se hned vedle vakance 2.1 - v nanodiamantové částici, vede k jejich velmi stabilní luminiscenci. Ta má původ v jednofotonové emisi barevných
spekter. NV centra jsou uměle vytvořena ozářením ND svazkem vysokoenergetických částic (elektronů, protonů, heliových iontů a dalších) a následným
žíháním ve vakuu při 600-800 ◦ C (obr. 4.1). [26, 27, 28] Ozáření vytvoří v diamantové struktuře vakance a během žíhání tyto vakance migrují a jsou uvězněny dusíkovými atomy, které jsou vždy přítomny v diamantu. Jsou vytvořeny
dva typy NV center podle jejich náboje - neutrální NV0 centra a záporně nabitá NV’− centra. Každý z těchto typů má odlišné emisní spektrum.

Obrázek 2.1 – Schématické zobrazení NV centra na povrchu ND částice.
Vakance - tři nespárované elektrony, dva vytvoří kvazikovalentní vazbu a jeden
zůstane nespárován. NV0 - jeden nespárovaný elektron, paramagnetické; NV− elektron se nachází na straně vakance, navázán na jeden z vakančních elektronů.
4
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NV− centra nás obzvláště zajímají, protože mají základní spinový stav
S = 1, který může být spin-polarizován optickým pumpováním a manipulací pomocí elektronové paramagnetické rezonance. [2] Navíc mají dlouhý spin
koherentní čas. Fluorescentní NV centra v izotopově čistých diamantech (obsahují pouze jeden izotop uhlíku) mají velký význam pro kvantové počítání.
NV centra v ND jsou také testována pro aplikace v magnetickém snímání s velkým rozlišením, fluorescenční rezonanční výměně energie a biomedicínských
zobrazovacích metodách.

Obrázek 2.2 – Běžný proces vytváření NV barevných center. Obrázky byly
získány měřením fotoluminiscence diamantu. (převzato z [26])

Vývoj světlých fotoluminiscenčních ND byl nejvíce prováděn na materiálech vyrobených syntézou za vysokého tlaku a vysoké teploty (obsahující
stovky částic na milion - ppm - nativního substitučního dusíku), které jsou
poté rozbity na částice o velikosti jednotek nanometrů. Ačkoliv koncentrace
fluorescentních NV defektů vytvořených ozařováním elektrony, podle prvních
odhadů, nezávisí na velikosti nanokrystalů, množství center typu NV− , vytvořených stejnou technikou, ubývá vzhledem ke zmenšování velikosti nanodiamantů. Pravděpodobně kvůli elektronovým pastem umístěným na povrchu
ND.
Nanodiamanty syntetizované z výbušnin nebyly dosud preferovaným typem částic pro využití ve zobrazovacích aplikacích založených na NV centrech.
[2] V poslední době však byla pozorována intermitentní luminiscence z NV center na jednotlivých nedotčených detonačních ND o velikostech kolem 5 nm,
vzniklých z TNT nebo hexogenu. Stabilní luminiscence byla dále pozorována
na NV centrech uvězněných na větších (>20 nm) ND vytvořených z TNT a hexogenu nebo grafitu a hexogenu. Tyto výsledky ukazují, že nejrůznější faktory,
jako obsah dusíku v původních látkách nebo podmínky chlazení, hrají důležitou roli při integraci dusíkových atomů do nanodiamantového jádra a možného
in situ tvoření NV center [29, 30]. Blízkost povrchových defektů vzhledem k
velikosti částice a přítomnost mnoha vnitřních defektů může přispívat k nízké
intenzitě fluorescence ND vyráběných z výbušnin. Tuto skutečnost dokazuje
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velmi vysoký obsah (až 1%) NV defektů v detonačních ND po jejich sintrování
při teplotě T = 800 ◦ C a tlaku P = 6 GPa [31], jež zvětšuje velikost ND částic.
Fluorescentní částice mohou být také vyrobeny spojením nebo adsorpcí
různých fluoroforů přímo na nanodiamant. ND spojený s fluoroforem může
procházet skrz buněčné kompartmenty s různým pH bez jakékoliv degradace
navázaných fluoroforů a zároveň nijak neovlivní životaschopnost buňky po
delší dobu. Před nedávnem byly vyrobeny jasně modře fluorescentní ND pomocí kovalentního spojení oktadecylaminu (ODA) s karboxylovou skupinou
navázanou na povrchu nanodiamantu. ND-ODA absorbuje a znovu emituje
světlo na širokém rozpětí vlnových délek, jak je patrné z excitačních (fialová)
a emisních (modrá) spekter na obrázku 2.3a. Navíc oproti ND bez jakékoliv
funkcionalizace, ND-ODA jsou silně modře fluorescentní po nasvícení ultrafialovým světlem - obrázek 2.3b. Takto značené nanodiamanty mohou být použity ke zobrazování biologických struktur - viz. ilustrační foto z konfokálního
mikroskopu zobrazující fluorescentní tkáň (obr. 2.3c).

Obrázek 2.3 – Kovalentně navázané ODA na ND částice: a) Spektrum excitačního a emitujícího záření ND-ODA; b) Modře fluoreskující ND-ODA částice
po nasvícení UV světlem; c) Fotografie z konfokálního mikroskopu s modrou
fluorescencí ND-ODA částic. (převzato z [2])

Chemické složení povrchu ND ovlivňuje jeho luminiscenci. Nanodiamanty
lze proto využít při monitorování chemického prostředí jako například povrchové napětí nebo pH, buněčná DNA/RNA hybridizace, interakce s buněčnými
receptory a další. Tato metoda je založena na ovládání elektrického chemického
potenciálu na povrchu ND, který ovlivňuje ohyb pásů na povrchu a vyskytuje
se na různě terminovaných diamantových površích. Tímto způsobem mění obsazení luminiscenčních NV center v neutrálním (NV0 ) nebo negativním (NV− )
nábojovém stavu s různými vlastnostmi vlnových délek bez ovlivnění fonony
(ZPL - zero phonon line) při fotoluminiscenční emisi. [22] Proto je možno ovládat vlnovou délku emise - 575 nm pro NV0 (ZPL) a 638 nm pro NV− (ZPL).
ZPL odpovídá při lineárním měření přechodu mezi základním stavem a stavem excitovaným bez interakce s vibračními systémy. [32] Ačkoliv jsou NV
centra teplotně stabilní a vykazují vysokou kvantovou účinnost až do teploty
500K, jejich optické vlastnosti jsou limitovány silným fononovým párováním.
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To má za následek širokopásmovou emisi (100 nm), ze které jsou pouze 4%
koncentrována do ZPL.
Základem této metody je nedávno prezentovaný Foersterův rezonanční přenos energie (FRPE) v nanodiamantech, kde bylo FRPE barvivo dárce nahrazeno ND částicí. Citlivost této metody je dána jako 1/r6 (kde r je v tomto
případě vzdálenost mezi ND a biomolekulou) a dovoluje indukované posuny
v luminiscenci vycházející z přenosu energie mezi ND dárcem a příjemcem ve
formě barevného činidla pro velikosti ≈5 nm. V našem případě [22], vzhledem
ke Kolumbovským interakcím, které vycházejí z řešení Poissonovy rovnice v
kombinaci s řešením Schrödingerovy rovnice pro hluboko uložená NV centra
[33], můžeme pozorovat chemicky řízené posuny v luminiscenci i na větší vzdálenosti - ≈20 nm do hloubky. Tato skutečnost umožňuje konstrukci optických
ND chemo-biosenzorů s velikostmi kolem 40 nm, které jsou jednoduše pozorovatelné klasickým konfokálním mikroskopem. Toto může být velmi atraktivní speciálně pro výzkum dopravy léčiv a monitorování chemických reakcí v
buňkách založených na kovalentních a nekovalentních interakcích s nabitými
molekulami jako například DNA s různými povrchovými terminacemi.

2.1

Energetické stavy

Vodíkem terminované ND částice s NV− centry mají kladný elektrostatický
povrchový potenciál. Nejvyšší obsazené molekulové orbitaly (HOMO5 ) jsou
přednostně vytvářeny atomy uhlíku a dusíku ležícími vedle vakance. V blízkosti oblasti povrchu terminovaného vodíkem jsou delokalizovány tripletní
elektrony v základním stavu NV− center na sousedících atomech uhlíku. Elektrony v excitovaném stavu rovněž obsazují přilehlé atomy uhlíku. Specifická
delokalizace excitovaných elektronů silně ovlivňuje původní podmínky NV−
fluorescence natolik, že je znatelně snížena pravděpodobnost fluorescence a
NV− centra ležící při povrchu ve vodíkem terminovaných nanodiamantových
částicích mohou být přeměněna v NV0 centra. Elektrony v tripletním stavu
jsou taženy do elektrony přitahujících oblastí. Mimo to by mělo být zmíněno,
že modifikace povrchu pomocí ovlivňování komplexních stavů NV center (energie, lokalizace, spin - obr.2.4) může způsobit blikání center uložených při povrchu.
Pro kyslíkem a vodíkem terminované ND obsahující NV− centra je vytvořena vrstva dostupná pro elektrony. HOMO orbitaly jsou většinou vytvořeny
sousedícími uhlíkovými a dusíkovými atomy, zatímco LUMO jsou lehce delokalizované na uhlíku sousedícím s vakancí a silně na povrchových atomech
kyslíku. Excitované elektrony jsou v systému relativně vhodně umístěny a
5

z anglického Highest Occupied Molecular Orbital, obdobně nejnižší neobsazený molekulový orbital - LUMO - Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Energetický rozdíl mezi
těmito orbitaly charakterizuje schopnost excitace molekuly, čím je nižší, tím je jednodušší
molekulu excitovat.
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Obrázek 2.4 – Schématický diagram energetických stavů C82 N1 H64 (vlevo) a
C82 N1 H52 O6 (vpravo) nanodiamantové částice obsahující NV− centra ležící při
povrchu.

pravděpodobnost luminiscence je vyšší než v případě hydrogenovaných nanodiamantů.
V případě neutrálně nabitých NV0 center není posun orbitalové složky
tak významný. Elektrony v doubletním stavu obsazující HOMO neutrálního
NV stavu nejsou jednoduše přitahovány určitými atomy ani centry v jejich
blízkosti. Elektrony na nejvyšších hladinách v NV0 centrech u všech typů nanodiamantových částic, jež byly modelovány, mají přibližně shodnou excitační
energii 2,18 eV pro hydrogenované i oxidované ND shluky.
Mimo to z výpočtů [21] (obr. 2.4) vychází, že pro uhlíkové shluky C82 N1 H64
elektrony přecházející ze základního tripletového stavu do excitovaného tripletového stavu a po následné relaxaci do tripletového stavu b3 A, jehož energie
byla odhadnuta, mohou spadnout do základního tripletového stavu a3 A (standartní emise) nebo do singletního základního stavu a1 A, ležícího přibližně 1 eV
pod excitovaným tripletním stavem (různé podmínky NV− luminiscence).
Jelikož singletní stav a1 A je u oxidovaných ND obsahujících NV− centra posunut na vyšší energetickou hladinu, než je excitovaný tripletní stav
b3 A, není možný přechod mezi excitovaným tripletním a základním singletním stavem. Přímé excitace ze základního tripletního stavu do singletního
excitovaného stavu nejsou povoleny (obr. 2.4). Navíc excitované elektrony nacházející se v povrchové vrstvě mají nižší pravděpodobnost přitažení atomy,
které původně fungovaly jako elektronové donory.
Kvůli povrchové oxidaci nanodiamantových částic s NV− centry se excitační energie snížila z 1,68 eV na 1,48 eV. Toto podstatné snížení excitační
energie oxidovaných ND obsahujících NV− centra je spojeno se změnami uhlíkové hybridizace.
15
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2.2

Potlačení luminiscence ND částic

Vodíkem terminované povrchy diamantů vykazují vysoký dipólový moment,
který přitahuje negativní polární ionty (adsorbující vodu), což vede k vytvoření vrstvy akumulující díry na povrchu nedopovaného diamantu vysoké
čistoty s následným ohybem pásu při povrchu. To způsobuje vytváření 2D
dírového plynu (2DHG6 ) na povrchu diamantu a přichycení Fermiho hladiny
na maximu valenčního pásu (EV BM ). Tento efekt se nazývá dopování povrchového přenosu a využívá se v mnoha 2DHG diamantových zařízeních jako
například solution gate field-effect tranzistory (FETs). Velmi podobný efekt
lze použít k indukci změny obsazení NV0 a NV− center nacházejících se v
diamantové podvrstvě. Tento efekt byl plně popsán pro jednotlivé krystaly,
polykrystaly a nanokrystalové diamanty [34, 35]. K určení přesných profilů
ohnutí pásů musíme počítat s N a NV centry nacházejícími se v diamantu,
obě fungují jako donory a proto ovlivňují oblast ohybu pásů.
Na základě řešení Schrödingerovy rovnice pomocí denzitní funkční teorie
(DFT), NV0 a NV− centra mají různé energie v základním stavu - 1,2 eV a
2,0 eV (vypočítáno [33, 36]). Energie Fermiho hladiny (EF ) bude snížena, aby
byla pod hladinou NV− (NV0 ), proto se tento stav stává nezaplněným a nemůže přispívat k luminiscenci (elektron nemůže být excitován z tohoto stavu).
Ovládáním ohybu pásů při povrchu diamantu můžeme ovlivnit nábojové stavy
NV do určité hloubky a tím pádem celá fotoluminiscenční spektra.
Obecně lze říci, že vodíková terminace nedopovaných diamantových povrchů vede k ohybu pásu směrem nahoru (tj. vrstva akumulující díry) zatímco
terminace kyslíkem (s elektrickým dipólovým momentem v opačném směru)
způsobuje opačný efekt (tj. ohyb pásů směrem dolů). Pokud jsou částice dostatečně malé (≈10 nm) dopování povrchového přenosu může ovlivnit NV
luminiscenci v celé částici vedoucí k opticky pozorovatelným luminiscenčním
posunům pomocí relativní změny NV0 /NV− úrovní vzhledem k EF (obsazení
stavů). Popsaná situace je znázorněna na obrázku 2.6.
Další možností jak omezit fotoluminiscenci NV center je jejich osvícení infračerveným laserem [37], respektive jejich zahřátí nad určitou teplotu [38]. Je
dobře známo, že fotoluminiscenční vlastnosti emitorů v pevných látkách jsou
závislé na teplotě. Závislost se projevuje spektrálním zúžením při teplotách
pod ≈200 K, avšak odezva emitorů na zahřátí nad pokojovou teplotu je více
závislá na daném materiálu. V případě diamantu byl pozorován úbytek intenzity fotoluminiscence NV− center pro teploty vyšší jak 550 K. Tento efekt
není tak výrazný pro 35 nm fND (o 70% méně) a pro objemové diamanty
(o 80% méně).Plakhotnik a Chapman ve své práci [39] ukázali, že vysokoenergetický pulzní laser o vlnové délce 532 nm excitující nanodiamanty obsahující
NV− centra je také schopen potlačení jejich luminiscence (o 60%) díky zvýšení
teploty diamantové mřížky.
6
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Obrázek 2.5 – Schématický model ohybu pásů při povrchu pro vodíkem terminované diamanty obsahující NV centra s a) nízkým obsahem dusíku. x [nm] a
y [nm] jsou oblasti, kde Fermiho hladina protíná energetické hladiny NV− a NV0
(oblasti, kde základní energetické hladiny NV− a NV0 nejsou obsazeny a proto
se nemůže vyskytnout luminiscence); b) ND s vysokým obsahem dusíku. Dusík
v atomové mřížce diamantu funguje jako elektronový donor a elektrony vykompenzují akumulované díry na povrchu diamantu. Tímto se vyredukuje ohyb pásu
při povrchu a inhibuje se vliv vodíkové terminace při fotoluminiscenci. Navíc
dusík ovlivňuje pozici Fermiho hladiny EF v mezeře mezi pásy; c) Oxidovaný
povrch diamantu s ohnutím pásů směrem dolů, NV0 a NV− jsou obsazené.

Největšího útlumu však bylo dosaženo fokusací silného pulzního infračerveného laserového svazku o vlnové délce 1064 nm [37]. Útlum až 96% byl
pozorován na fluorescenčních nanodiamantech deponovaných na skleněném
krycím sklíčku. Byla prokázána také časová závislost tohoto efektu. Ten je
nejsilnější pokud infračervený pulz a excitační pulz zeleného laseru (532 nm)
dorazí na povrch ND ve stejnou chvíli, naopak zcela chybí pokud IČ pulz dorazí před excitačním. Potlačení fotoluminiscence má původ v ohřívání ND až
na přibližně 600 K po absorbování 1064 nm svazku krystalovou mřížkou skrz
pěti-fotonový proces.
Toto lokální zahřívání by mohlo být v budoucnu využitou pro cílenou
fototermální terapii. Na povrch ND by byla navázána specifická protilátka,
která by v těle vyhledala buňky s přílišnou expresí určitého proteinu, jež by
bylo nutno zlikvidovat. Podobný postup byl používán v posledních deseti letech, kdy zlaté nanočástice spojovaly dopadající záření (800 nm) a vytvářely
plasmonické stavy. Dokonce byl testován podobný postup s detonačními nanodiamanty. Ty pod dopadem intenzivního záření o vlnové délce 532 nm prudce
zvětšují svou velikost, což vede k poškození cílových buněk [40].
17
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Obrázek 2.6 – Fotoluminiscenční rozpad NV barevných center v ND s a bez
infračerveného pulzu s různými zpožděními mezi excitačním (532 nm) a IČ
(1064 nm) pulzy; a) Pulz je zpožděn o 3.1 ns vzhledem k impulzu zeleného
laseru. Zřejmá je doba odezvy útlumu fotoluminiscence na IČ pulz - 740 ps, což
je samozřejmě odezva měřícího systému; b) Útlum fotoluminiscence NV center
jako funkce zpoždění 532-1064 nm pulzů. Kladné zpoždění je, když je 532 nm
pulz před 1064 nm pulzem. Body jsou pro názornost proloženy exponenciální
křivkou.

2.3

Měření luminiscence

Částice o velikosti od 20 do 50 nm vzniklé vysokotlakou a vysokoteplotní
syntézou Ib7 diamantů jsou velmi vhodné pro užití v biologii vzhledem k
možnosti vytvoření velkého množství stabilních NV center. Ta poskytují dostatečný luminiscenční kontrast, který je srovnatelný s ostatními biomarkery,
a zachovávají výhody spojené s velikostí v řádu nanometrů. Na prozkoumání
účinků fotoluminiscenčních posunů byly ozářeny HPHT ND částice obsahující
přibližně 200 ppm dusíku s většinou částic o velikostech ≈40 nm a 100 nm.
K ozáření za účelem vytvoření vakancí bylo použito protonového svazku o
energii 5,4 MeV a poté byly částice vyžíhány při 700 ◦ C, čímž byla vytvořena
NV centra. Naměřená Ramanova spektra ukazovala na vysokou kvalitu ND,
podobnou jedno krystalovému diamantu. Nebyly detekovány žádné pozorovatelné nediamantové sp2 struktury, které by mohly negativně ovlivnit interakce
povrchového náboje (tj. snížit citlivost povrchových terminací na povrchový
chemický potenciál, jako je tomu u detonačních ND [25])
Při měření luminiscence [22] byly použity tři druhy ND částic o velikosti
40 nm. Povrch částic byl oxidovaný, hydrogenovaný a třetí typ byl vyžíhán
ve vzduchu s následnou oxidací při teplotě 400 ◦ C. Zatímco NV0 luminiscence
se ZPL na 638 nm pro vodíkem terminované ND je stále viditelná (Obrázek
2.7c), téměř zcela byla potlačena NV− luminiscence. Ta může být ale opět
obnovena vyžíháním v atmosféře vzduchu s následnou oxidací.
7
Typ diamantu, málo častý v přírodě, obsahuje až 500 ppm atomů dusíku [24], které
jsou rovnoměrně rozptýleny.
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Na obr. (2.7a) jsou zobrazena fotoluminiscenční spektra vodíkem terminovaných ND při pokojové teplotě a dále žíhané při různých teplotách. Zahřívání způsobuje reverzní proces, kdy se NV0 luminiscence mění na dominantní
NV− luminiscenci. První změny se objevují kolem 200 ◦ C. Tato teplota odpovídá experimentálně zjištěné desorpci adsorbátů [23], což dokládá ztráta
2DHG povrchové vodivosti (ohyb pásu). Při 400 ◦ C se objevují trvalé změny v
povrchové terminaci kvůli oxidaci povrchu, která zapříčiňuje NV− dominanci
ve spektru.
Navíc byla zjištěna silná závislost intenzity fotoluminiscence obou NV0 a
−
NV center na velikosti zkoumaných vzorků. Na obrázku 2.7b je vidět vliv
velikosti ve spektrech hydrogenovaných ND v roztoku biologického pufru (pH
7). [22] Tyto různě velké vzorky byly získány centrifugací částic. NV− i NV0
centra pocházela ze stejné ozářené série a jejich fotoluminiscenční intenzita
byla normalizována Ramanovou čárou pro každý ND. NV− luminiscence může
být velmi potlačena pro velmi malé částice, naopak pro velké částice poměr
NV− /NV0 roste podle velikosti ND.

Obrázek 2.7 – Naměřená fotoluminiscenční spektra pro protony ozářené ND
dopované fluorem, kyslíkem a vodíkem.

Vhodnost užití této metody v běžné praxi byla představena na posledním obrázku (2.8). Efekt barevného posunu je pozorovatelný už při zkoumání
běžným konfokálním mikroskopem, který umožňuje využití výše zmíněných
vlastností nanodiamantů pro biomolekulární výzkum v biologických prostře19
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dích pomocí komerčně dostupných metod. Na obrázku 2.8e je luminiscence
NV0 i NV− center v oxidovaném ND jasně viditelná oproti stejným centrům
v ND s hydrogenovaným povrchem, kde je dominantní NV0 luminiscence a
NV− je téměř nerozpoznatelná.

Obrázek 2.8 – Změny v NV0 a NV− luminiscenci 40nm ND částic s různou
povrchovou terminací. Tyto snímky z konfokálního mikroskopu odpovídají luminiscenci měřené od 570 nm do 610 nm pro NV0 a od 630 nm do 750 nm pro NV−
centra. (převzato z [22]

2.3.1

Matematický model NV center

Pro kvantitativní analýzu obsazenosti NV− a NV0 základních stavů byl sestaven ([22] - Přílohy) přesný matematický model na základě Boltzmanovy
statistiky a řešení Schrödingerovy rovnice pro energetickou hladinu NV. Hraniční podmínky jsou následující: Nábojová rovnováha zohledňuje povrchové
akceptory ve vzdálenosti x = 0 s povrchovou hustotou 1013 cm−2 . Pro vodíkem terminované povrchy nedopovaného diamantu s povrchovou vodivostí v
řádech 10 kΩ (experimentálně změřeno [22]) můžeme předpokládat, že Fermiho hladina je přichycena k povrchu na EV BM . Pro celkovou hustotu náboje
ρ(x) závislou na hloubce (x) můžeme psát:
(EF − EV )x
ρ(x) = eNV exp −
,
(2.1)
kT
kde NV je na teplotě závislá efektivní hustota stavů na EV BM , při pokojové
teplotě platí NV = 2, 7 × 1019 cm−3 , e je elementární náboj, k je Boltzmanova
konstanta a T je termodynamická teplota. EF a EV jsou energetické hladiny
Fermiho a valenčního pásu.


d2 (EF − EV )x
e
=
ρ(x),
dx2
ε r ε0
20



(2.2)

2.3. Měření luminiscence
kde εr ε0 je permitivita materiálu a ρ(x) je celková prostorová hustota
náboje dána Boltzmanovým rozdělením 2.1.
Poissonova rovnice byla vyřešena numericky s hraničními podmínkami
NV
(EF − EV )0 = kT ln
p0






(2.3)


p0 = e NA − ND (x)(1 − ζ) − ND (x) · ζ · g ,

(2.4)

kde p0 je celkový nestíněný pozitivní náboj na x = 0 z 2.1 a NA je efektivní hustota povrchových akceptorů. Vztahy eND (x)(1 − ζ) a eND (x) · ζ · g
reprezentují původní síťovou koncentraci N a NV− center ve vzorku po žíhání. ζ je převodní účinnost N na NV centra při žíhání, která je rozdílná pro
jednokrystalový diamant (SCD8 ) a ND. g je relativní obsazenost NV− a NV0
center v objemovém diamantu a e značí jednotkový elektronový náboj. Pro
HPHT ND předpokládáme, že dusíková a NV centra jsou homogenně rozmístěny v daném vzorku a že jeho ozařování 5,4 MeV svazkem protonů je také
homogenní v celém objemu. Během žíhání je pouze část implantovaného dusíku přeměněna na NV centra, proto je do modelu zaveden parametr ζ, který
kvantifikuje míru přeměny. Tento parametr silně závisí na metodě implantace,
která může být také důvodem pozorovaných rozdílů v intenzitě NV fotoluminiscence v SCD a HPHT ND. V tomto případě [22] bylo ζ stanoveno na 0,1
pro Ib HPHT ND (0,01 pro IIa implantované a žíhané SCD). Po vyžíhání a
difuzi vakancí můžeme odhadnout, že bude N v objemovém diamantu úměrně
přeměněn v NV0 a NV− centra. Proto stanovujeme parametr g, který je v
běžných simulacích nastaven na 0,5 (počet NV− a NV0 center bude stejný,
bez povrchových ohybů). Odchylka od hodnoty 0,5 je diskutována v [41]. S
použitím těchto parametrů byl vypočítán ohyb pásů.
Pro výpočet povrchového ohybu pásů u sféricky symetrických ND byly
výše uvedené rovnice (3.2) převedeny do sférických souřadnic. Předpokládá
se, že povrchový náboj byl homogenně rozprostřen po kulovém povrchu.
d2 (EF − EV )r
e
(EF − EV )r
=
4πeNV exp −
2
dr
εr ε0
kT




,

(2.5)

kde r je poloměr kulové částice. Hraniční podmínky byly použity stejné
jako v předchozím případě.
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KAPITOLA

Ramanova spektroskopie
Dnes se ke zjišťování chemického složení a fyzické podoby vzorku využívají
různé druhy spektroskopií, které jsou nejčastěji založeny na infračervené absorpci nebo Ramanově rozptylu. Metody umožní rozpoznat látku pomocí charakteristických spektrálních vzorů a určit tak kvantitativně nebo polokvantitativně množství dané látky ve vzorku. Vzorky mohou být zkoumány v pevném
stavu, jako kapaliny, horké i studené plyny, objemné vzorky stejně jako mikročástice nebo pouze povrchové vrstvy.
Ramanův rozptyl byl méně využíván nežli infračervená absorpce převážně
kvůli nežádoucí degradaci (obr. 4.3) a fluorescenci vzorku. Vývoj této metody
však pokročil a značně zjednodušil celou měřící soustavu a snížil nežádoucí
vlivy. Tato zlepšení společně s možností zkoumat vodní roztoky, vzorky uvnitř
kádinek a vzorky bez jakékoliv přípravy vedou ke stále větší oblibě této metody. [42]

3.1

Základní teorie

Při interakci světla s hmotou může dojít buď k rozptylu dopadajícího svazku
fotonů, k jeho absorpci, nebo nedojde k žádné interakci a světlo jednoduše
projde skrz. Pokud energie dopadajícího fotonu koresponduje s rozdílem energií mezi základním stavem molekuly a jejím excitovaným stavem, foton může
být absorbován a molekula přeskočí na vyšší energetickou hladinu. Právě tato
změna je měřena v absorpční spektroskopii detekcí energie, o kterou svazek
fotonů při interakci přišel. Avšak foton může také s molekulou interagovat, a
pak se rozptýlit. V tomto případě může mít libovolnou energii.
Záření je obecně charakterizováno pomocí jeho vlnové délky (λ). Avšak
protože se zajímáme o interakci záření s různými stavy molekuly, středem
zájmu je pro nás tedy energie. Používáme proto častěji frekvenci (ν) nebo vl23
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nočet (ν̄), které jsou lineárně úměrné energii [42]. Vztah mezi těmito veličinami
je uveden níže:
λ = c/ν

(3.1)

ν = ∆E/h

(3.2)

ν̄ = ν/c = 1/λ

(3.3)

Z rovnic 3.1 - 3.3 je patrné, že energie je přímo úměrná převrácené hodnotě
vlnové délky. Rozdíl mezi ν a ν̄ je již zřejmý. Jednotkou je potom (1/s)/(cm/s)
= cm−1 . Ačkoliv jsou frekvence ν a vlnočet ν̄ rozdílné parametry, můžeme se
běžně setkat s jejich zaměňováním. (”posun frekvence o 30 cm−1 ”)
Pokud molekula interaguje s elektromagnetickým polem (fotonem), může
dojít k výměně energie pouze při splnění Bohrovy frekvenční podmínky.
∆E = hν = h

c
= hcν̄,
λ

(3.4)

kde ∆ E je rozdíl energií dvou kvantizačních stavů, h je Plankova konstanta
(6, 626 × 10−34 J.s) a c je rychlost světla ve vakuu. Tedy ν̄ je přímo úměrný
energii přechodu. Pokud
∆E = E2 − E1 ,

(3.5)

kde E2 a E1 jsou po řadě energie excitovaného a základního stavu, potom
molekula absorbuje ∆E, pokud je excitována z E1 na E2 , a emituje ∆E,
pokud se vrací z E2 do E1 . Vezme-li v potaz rovnice 3.4 a 3.5, kde h a c jsou
konstanty, potom je 1 cm− 1 ekvivalentem
∆E = 1, 24 × 10−4 ev/molekulu.
Způsob jakým je záření využito při infračervené spektroskopii se liší od
užití při Ramanově spektroskopii. Frekvence vysílaných infračervených světelných svazků pokrývají celé své spektrum a jsou vedeny přímo na vzorek.
Absopbce nastane tehdy, jestliže je frekvence dopadajícího záření shodná s
vibrační energií molekuly, ta je při shodě excitována. Systém detekuje, jaké
frekvence ve svazku chybí po průchodu vzorkem. Naproti tomu Ramanova
spektroskopie využívá pouze jednu frekvenci k ozáření vzorku. Systém poté
detekuje rozptýlené záření, které se liší o jednu vibrační jednotku od záření
původního. 3.1
Na rozdíl od infračervené absorpce, Ramanova spektroskopie nevyžaduje
shodu mezi energií dopadajícího záření a rozdílu energií mezi základním (E1 )
a excitovaným stavem molekuly (E2 ). Světlo interaguje s molekulou a ovlivní
(zpolarizuje) elektronový mrak kolem jádra. Vytvoří se tak tzv. virtuální stav.
24

3.1. Základní teorie

Obrázek 3.1 – Rozdíl mezi infračervenou absorpcí a Ramanovým rozptylem.

Ten však nemá dlouhého trvání, protože není příliš stabilní. Krátce po vzniku
je vyzářen foton a molekula se vrací zpět to svého základního stavu.
Energie, jež detekujeme při vibrační spektroskopii, jsou natolik velké, že
mohou zapříčinit pohyb jádra. Pokud dojde při interakci pouze ke změně
v elektronovém mraku, fotony budou rozptýleny pouze s minimální změnou
frekvence. Tento proces je při rozptylu světla dominantní a nazývá se elastický
nebo také Rayleighův rozptyl. Avšak pokud dojde během interakce k pohybu
jádra, energie bude přenesena buď z dopadajícího fotonu na molekulu, nebo
z molekuly na rozptýlený foton. V tomto případě se jedná o neelastický (Ramanův) rozptyl a energie vyzářeného fotonu se liší od energie dopadajícího
fotonu o jednu vibrační jednotku.
Tento proces je mnohem méně častý, pouze jeden z 106 − 108 interagujících fotonů projde Ramanovým rozptylem. Tato skutečnost však nijak nesnižuje přesnost detekce, neboť s dnešními moderními lasery a mikroskopy jsme
schopni zacílit paprsek o vysoké energetické hustotě na velmi malý vzorek.
V těchto případech si ale již musíme dávat pozor na degradaci vzorku nebo
jeho flourescenci. Na obrázku 3.2 vidíme základní jev, který se objeví při jedné
vibraci. Při pokojové teplotě se většina molekul nachází na nejnižší energetické
vibrační hladině. Jelikož virtuální stavy nejsou reálnými stavy molekuly, nýbrž jsou vytvořeny během interakce laseru s elektrony způsobující polarizaci,
energie těchto stavů je dána frekvencí použitého zdroje světla. (rovnice 3.4)
Rayleighův rozptyl bude ze zobrazených dějů nejčastější. Nijak se při něm
nemění energie, a tudíž se světlo vrací zpět do stejného energetického stavu.
Proces Ramanova rozptylu ze základního stavu m vede k absorpci energie
molekulou a jejímu excitování na vyšší energetický vibrační stav n. Toto je
nazýváno Stokesovým rozptylem. Nicméně některé molekuly již mohou být
přítomny v excitovaném stavu n díky jejich tepelné energii. Rozptyl z těchto
hladin zpět do základního stavu m se nazývá anti-Stokesův rozptyl a obnáší
předání energie rozptýlenému fotonu. (Obrázek 3.2)
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Obrázek 3.2 – Diagram Rayleighova a Ramanova rozptylu v porovnání s infračervenou absorbcí. Nejnižší energetický vibrační stav m je u paty obrázku, nad
ním jsou vyšší energetické stavy. Infračervená absorpce způsobí přímou excitaci
molekuly ze stavu m do stavu n fotonem s energií odpovídající rozdílu těchto
dvou stavů. Zatímco Ramanův rozptyl využívá mnohem vyšších energií záření
a rozdíl mezi n a m je změřen pomocí odečtení energie rozptýleného fotonu od
energie dopadajícího svazku (šipky tam i zpět).

3.2

Molekulové vibrace

Představme si vibraci dvouatomové molekuly, dva atomy jsou spojeny pomocí
chemické vazby. (Obr. 3.3)

Obrázek 3.3 – Ilustrace umístění těžiště dvou molekul.

Kde, m1 a m2 jsou hmotnosti atomu 1 a 2, a r1 a r2 jsou vzdálenosti od
těžiště. Tudíž r1 + r2 je rovnovážná vzdálenost, a x1 a x2 jsou posuny atomů
z jejich rovnovážných poloh. Potom pro zachování polohy těžiště platí vztah:
m1 r1 = m2 r2 ,

(3.6)

m1 (r1 + x1 ) = m2 (r2 + x2 ).

(3.7)

Kombinací předchozích dvou rovnic získáme vztahy pro posuny atomů


x1 =
26

m2
x2
m1




nebo x2 =

m1
x1 .
m2


(3.8)

3.3. Interpretace Ramanových spekter
V klasickém pojetí je chemická vazba brána jako pružina, která podléhá
Hookovu zákonu, kde síla působící proti pohybu atomů je dána jako
f = −K(x1 + x2 ).

(3.9)

Zde K je silová konstanta úměrnosti a minus nám říká, že směr síly a
posun mají opačný směr. Z rovnic 3.8 a 3.9, dosazením Newtonova pohybového
zákona (f = ma) a dalšími úpravami [43] dostáváme
m1 m2
m1 + m2

d2 x1 d2 x2
+
dt2
dt2

!

= −K(x1 + x2 ).

(3.10)

Při dosazení redukované hmotnosti µ a posunu q můžeme rovnici 3.10
přepsat jako:
µ

d2 q
= −Kq.
dt2

(3.11)

Řešením této diferenciální rovnice dostáváme vztah pro změnu polohy
atomu, jež má tvar klasické rovnice oscilátoru
q = q0 sin(2πν0 t + ϕ),

(3.12)

kde q0 je maximální výchylka a ϕ je fázová konstanta, která závisí na
počátečních podmínkách, ν0 je klasická vibrační frekvence definovaná vztahem
níže
1
ν0 =
2π

s

K
.
µ

(3.13)

Z výše uvedených rovnic je hned patrné, že vibrující atomy molekuly nejsou
ničím jiným než harmonickým oscilátorem.

3.3

Interpretace Ramanových spekter

Obecně lze říci, že Ramanova spektra nám nepřináší kvantitativní, nýbrž kvalitativní analýzu vzorku. Pro nejčastěji používané chemické skupinu můžeme
v literatuře (např. [42]) nalézt rozpětí jejich charakteristických frekvencí (obr.
3.4). Některé skupiny mají v těchto pásmech silnější odezvu při infračerveném
a jiné při Ramanově rozptylu. Například karbonylové skupiny >C=O, které
jsou asymetrické a iontové, mají dipólový moment měnící se podle toho, jestli
se molekula natahuje směrem ke kyslíku či nikoliv. Mají silnou odezvu v infračerveném spektru, ale slabší v Ramanově. Oproti tomu symetrické skupiny,
jako například nesaturované vazby (-C=C-) a disulfidické vazby (-S-S-), jen
slabě absorbují v infračervené oblasti, ale vykazují silný Ramanův rozptyl.
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Obrázek 3.4 – Tabulka různých funkčních skupin a jejich typický vlnočet při
Ramanově spektroskopii. Délka elipsy vyznačuje vlnočíslové rozpětí v cm−1 , ve
kterém se nejčastěji daná skupina na spektru projeví. Barva značí, s jak silnou
intenzitou se na spektru projeví - škála vpravo dole.
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Nejvíce náchylná na okolní podmínky jsou pásma široká se slabou odezvou. Naopak pásy ostře ohraničené se silnou odezvou jsou základní strukturou spektra. Důsledkem pak je možnost využití vody jako rozpouštědla při
měření Ramanova spektra organických molekul. To je umožněno díky jejich
relativně silným pásům uvnitř molekul oproti slabým vazbám s vodíkem, jako
například pásy OH ve vodě. A právě velká selektivita vede k mnohem jednoduššímu použití Ramanova spektra oproti infračervenému spektru. Tedy Ramanova spektra relativně velkých molekul vykazují jednoznačné pásy. Silné
pásy v Ramanově spektru jsou nejčastěji způsobeny aromatickými skupinami.
Pás na 2900 cm−1 (obr. 3.4) způsobený CH2 skupinou je zakryt silným pásem
OH v infračerveném spektru, ale je jednoznačně pozorovatelný v Ramanově
spektru.

3.4

Vibrační spektroskopie ND částic

Ramanova spektroskopie a FTIR9 nám nabízejí cenné informace o fázovém složení a povrchových terminacích nanodiamantů. FTIR může detekovat funkční
skupiny a adsorbované molekuly na povrchu, stejně tak jako změny v chemii povrchu funkcionalizovaných nanodiamantů. Dusíkové defekty v ND se ve
spektru projevují jako dvě široká pásma v oblasti 1100-2500 cm−1 , která se překrývá s píky některých funkčních skupin na povrchu. Po oxidativní purifikaci se
ND vyznačují O-H natažením (3200-3600 cm−1 ) a ohnutím (1630-1640 cm−1 ).
Tyto pásy vznikly obou adsorbovaných prvků a zároveň od O-H skupin navázaných na povrch ND kovalentní vazbou. Dále po purifikaci rozeznáváme
C=O natažení (1700-1800 cm−1 ), kde skupina C=O může být částí ketonu,
aldehydu, karboxylové kyseliny, esteru, anhydridu, cyklického ketonu, laktonu
nebo laktamu. A posledním specifikem je C-H natažení (2850-3000 cm−1 )
s pásy původem od asymetrických a symetrických C-H pružných vibrací v
CH2 a CH3 skupinách.
Ramanova spektroskopie naproti tomu přináší informaci o struktuře, kompozici a homogenitě materiálu a také o povrchových skupinách. Avšak interpretace spekter pro ND není zcela jednoznačná. Například pík na ∼1640 cm−1
ve spektru HPHT ND byl teprve nedávno asociován s O-H vibracemi. [44] Ramanova spektra závisí na struktuře, čistotě, podílu sp3 /sp2 , velikosti krystalu
a povrchové chemii.
Ve spektrech vzorků (obr. 3.5) s vysokým obsahem sp2 uhlíku dominují
pásy D a G grafitického uhlíku a diamantový pík je velmi slabý nebo zcela
chybí. Se zvyšujícím se podílem sp3 uhlíku se intenzita diamantového píku
zvyšuje, zatímco pás D slábne. Kvůli malému průřezu Ramanova rozptylu
u diamantu a stínícímu efektu grafitického a amorfního uhlíku okolo diamantového jádra jsou potřeba ultrafialové lasery s excitační energií blízkou
mezeře mezi pásy (bandgap) diamantu (5,5 eV) pro zesílení Ramanova sig9

Fourier transform infrared spectroscopy
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Obrázek 3.5 – Ramanova spektra různých fází ND. Na spektru uhlíkových
sazí je patrné, že ND jádra jsou zcela pokryta grafitickými slupkami, což také
dokazuje jejich Ramanovo spektrum - černá křivka. Dominuje jí pás G grafitického uhlíku na 1590 cm−1 a zcela postrádá pík diamantu. Očištěné ND jsou
částečně pokryté tenkou vrstvou grafitu, tudíž můžeme pozorovat pík diamantu
na 1328 cm−1 - modrá křivka. Tato tenká vrstva je zcela odstraněna oxidací na
vzduchu, proto je diamantový pík ve spektru ještě mohutnější.

nálu a potlačení pásu D grafitického uhlíku. Právě ten by mohl překrývat
slabý pík diamantu. Pás ND píku je protáhnut (FWHM10 >30 cm−1 ) a posunuty níže (∼1,326 cm−1 ) vzhledem k běžnému diamantu, s malým píkem
na ∼1,250 cm−1 , které má původ v menších ND částicích nebo menších koherentních rozptylových domén oddělených od sebe různými defekty ve větších
ND částicích. Tyto faktory byly brány na zřetel při konstrukci omezeného
fononového modelu. [2] (obr. 3.6a)
Další vlastností Ramanova spektra ND je široký asymetrický pík mezi 1500
a 1800 cm−1 , který je superpozicí pásu grafitického uhlíku na 1590 cm−1 , O-H
ohybu na 1640 cm−1 a malého rozpínajícího se píku C=O (1740-1760 cm−1 )
pocházejících z povrchových funkčních skupin. (obr. 3.6b) Není však dosud
jasné, jestli příspěvek O-H skupiny pochází z ND funkčních skupin nebo z
adsorbované vody. Interference O-H ohybu s pásem G grafitického uhlíku by
měla být brána v potaz, pokud bylo použito vodní chlazení ND vzorků během
akvizice Ramanova spektra.

10

30
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Obrázek 3.6 – Ramanova spektra při excitacích ultrafialovým laserem 325 nm:
a) Diamantový pík čištěného a na vzduchu oxidovaného ND je kombinací píků
velké (I) a malé (II) rozptylové domény koherence. Omezený fononový model
(modrá křivka) dobře nafitoval naměřená data (prázdné kroužky); b) Průběh
spektra na vzduchu oxidovaných ND. Detailně popsáno v textu. (převzato z [2])
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KAPITOLA

Měření Ramanových spekter
fluorovaných HPHT ND
4.1

Příprava vzorků

Pro toto měření byly využity komerčně dostupné nanodiamanty HPHT typu
Ib o velikosti 40-50 nm od firmy Microdiamant AG, ze Švýcarska. Jednalo
se o komerční produkt MSY 0-0,05 GAF obsahující přibližně 100-120 ppm
nitrogenof. ND byly nejprve lyofilizovány a zahřívány na vzduchu na teplotu 425 ◦ C po dobu 5ti hodin, aby byl odstraněn sp2 uhlík z jejich povrchu.
Dále byly částice ozařovány protonovým svazkem z izochronního cyklotronu
U-120M. Úhel dopadu svazku vzhledem k podložce byl 10◦ . Jeho plynulost
byla 9.2 · 1015 cm−2 , energie 5,4 MeV a proud svazku 0,6 µA.
Ozářené ND byly dále žíhány ve vakuu při 710 ◦ C po dobu dvou hodin.
Těmito kroky byla, kromě některých defektů, vytvořena uvězněním vakance
vedle atomu dusíku centra dusík-vakance, a to buď neutrální (NV0 ) nebo
záporně nabitá (NV− ).
ND byly dále oxidovány ve směsi koncentrované H2 SO4 -HNO3 v poměru
jejich objemů 9:1, při teplotě 80 ◦ C po dobu 7mi dnů. Reakční směs byla zředěna deionizovanou vodou. ND byly od směsi odděleny centrifugací a dále
promyty 0.1 M roztokem NaOh, 0.1 M roztokem HCl a na závěr třikrát promyty vodou. Roztok byl poté lyofilizován za vzniku vysoce fluorescenčních
nanodiamantových částic ve formě stabilní koloidní monodisperze ve vodě.
Takto zhotovené finální částice měly podle AFM a DLS velikost 20-25 nm.
Tato koloidní disperze byla stabilní i po 2 měsících bez znatelné sedimentace. [22] Po měření byla křemíková destička, na níž byly ND částice, vystavena
mikrovlnami excitovanému vodíkovému plasmatu po dobu 30 minut při teplotě 500 ◦ C a tlaku 1 mbar. Tímto postupem byl povrch částic terminován
vodíkem.
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4. Měření Ramanových spekter fluorovaných HPHT ND
Nakonec byly vodíkem terminované vzorky vystaveny iontové fluoraci působením směsi vodního roztoku fluorovodíku a plynného fluoru. Po saturaci
roztoku se suspenze nechala reagovat po dobu 2 dnů. ND byly poté oxidovány
a lyofilizovány za vzniku vysoce fluorescentních nanodiamantových částic o velikosti 20-35 nm. Pro zjištění podstaty vazeb mezi uhlíkem a fluorem (C-F)
ve flourovaných ND byla využita pevnofázová F-NMR11 a XPS12 spektroskopie. Závěry ohledně vazební struktury fluorovaných ND vytvořené na základě
těchto dvou technik byly dále porovnány s jejich strukturou zjištěnou z jejich
FTIR a Ramanových spekter.
Tento postup výroby fluorovaných nanodiamantových částic je značně složitější nežli běžně užívaný postup fluorování za vysoké teploty v atmosféře
plynného fluoru po dobu několika hodin. [47, 48] Při běžném postupu jsou
vazby C-F tvořeny převážně substitucí C-OH vazeb, méně často pak z CH
skupin. Na výsledných spektrech je však dále viditelný pík C-H skupin, zatímco při našem postupu je navázáno větší množství fluoru, avšak vždy jsou na
povrchu přítomny zbytky sp2 uhlíku, vazby C-H a C-O. Jelikož se při běžném
postupu [47] nachází na povrchu velké množství amorfního uhlíku, výsledné
navázání fluoru je dvojího druhu. Vytvoří se vazby C-F na sp3 atomy uhlíku
a zároveň fluor navázaný na amorfní uhlíky.
Při našem postupu byla vytvořena zcela jiná vazebná struktura. Ta se závisí na tom, zdali je vzorek vyžíhán či nikoliv a dále pak při jaké teplotě je
žíhán. Na povrchu ND se tvoří rozdílné formy uhlíku s různými typy vazeb,
které dále hrají svou roli při navazování fluoru. Například žíhání při 750 ◦ C
vytvoří velké množství izolovaných dvojných vazeb, nicméně se také vytvoří určité množství polyaromatických oblastí. Při zvýšení teploty na 900 ◦ C se zvýší
počet polayromatických struktur typu grafenu na úkor izolovaných dvojných
vazeb. Výsledný fluor se tedy navazuje na místo dvojných vazeb a poalyaromatických systémů.

4.2

Měření luminiscence vzorků

Při měření [49] luminiscence byly použity ND částice, kterým byl odstraněn
grafit z jejich povrchu a dále pak byly oxygenovány, fluorovány a hydrogenovány. (viz. předchozí kapitola 4.1) U všech třech typů byla patrná luminiscence NV0 a NV− center na vlnových délkách 575 nm a 637 nm (obr. 4.1).
Fluorovaný povrch vykazoval ze všech vzorků nejsilnější odezvu při NV− luminiscenci. Naopak u hydrogenovaných ND byla obě luminiscenční centra téměř
11

F-NMR je zkratkou pro fluorine-nuclear magnetic resonance, tedy analytickou metodu
magnetické rezonance umožňující identifikování sloučenin obsahujících fluor. 19 F je jedním
z nejdůležitějších jader pro NMR spektroskopii. [45]
12
XPS je zkratkou pro X-ray photoelektron spectroscopy, je to povrchově citlivá kvantitativní spektroskopická metoda měřící elementární složení, chemické složení, chemický a
energetický stav prvků, jež jsou v materiálu obsaženy. [46]
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nepatrná. Nejvyšší poměr NV0 /NV− je proto pro fluorované ND a nejnižší
pro hydrogenované.

Obrázek 4.1 – Fotoluminiscenční spektra protony ozářených ND s oxidovaným,
fluorovaným a hydrogenovaným povrchem. Luminiscence NV0 a NV− center byly
pozorovány na 575 nm a 637 nm pro fluorované, oxidované a fluorované/oxidované
ND částice. Nízká NV− luminiscence byla pozorována v případě hydrogenovaných ND.

Fluor je prvkem s nejvyšší elektronegativitou ze všech známých prvků.
Proto je energie polární vazby C-F (≈840 kJ/mol) mnohem větší nežli energie
nepolární vazby C-H (≈413 kJ/mol) nebo C-C (≈350 kJ/mol). Polární C-F
vazba na povrchu ND umožňuje lepší funkčnost NV center. Aktivní je vyšší
množství NV− než NV0 center oproti kyslíkem terminovaným ND. Elektron
v NV− centrech je v nich stabilizován a tím je udržena původní rovnováha
NV− center. Proto vykazuje nejlepší NV− luminiscenci ze všech měřených
vzorků.
U oxidovaných nanodiamantů převažují ketony jakožto dominantní funkční
skupiny, hned po primárních hydroxylech a karboxylových skupinách. A právě
ketony jsou přednostně fluorovány. Výsledkem jsou geminální difluoridy navázané na sp3 uhlíku.
Zcela jiná vazebná struktura vzniká při fluoraci vyžíhaných nanodiamantů.
Výsledkem žíhání je podstatná reorganizace povrchu. V závislosti na teplotě žíhání se na povrchu vytváří různé strukturní elementy, jako například izolované
dvojné vazby nebo polyaromatické oblasti. Je obecně uvažováno, že žíhání při
750 ◦ C vede přednostně k tvorbě izolovaných dvojných vazeb. Nicméně se při
těchto podmínkách tvoří i určité množství polyaromatických oblastí [50, 51].
Při zvyšování teploty žíhání ze 750 ◦ C na 900 ◦ C můžeme předpokládat
tvorbu většího množství grafenových polyaromatických oblastí na úkor izolovaných dvojných vazeb. Proto probíhá fluorace žíhaných ND na izolovaných
dvojných vazbách nebo na polyaromatických systémech.
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4.3

Měření Ramanových spekter vzorků

4.3.1

První sada vzorků

Nejprve byly na Ramanově spektroskopu zkoumány vzorky z Tabulky 4.1. Ty
byly připraveny Ústavem organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR.
Měřící aparát byl od firmy Renishaw, model InVia Raman. Použitý excitační
laser měl vlnovou délku 785 nm, tedy infračervené spektrum. Výsledky získané
z analýzy vzniklých spekter byly zaneseny do Tabulky 4.1 Vzorky byly dodány
v plastových kapslích ve formě jemného prášku - shluky nanočástic. Při měření
bylo několik shluků umístěno na podložní sklo a vloženo do měřící soustavy.
(obrázek 4.3a). Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1, při neadekvátním nastavení
síly laserového svazku došlo k trvalému poškození povrchu ND částic, při vyšší
intenzitě či delší expozici byla poškozena i samotná ND jádra (obrázky 4.3b,c).
Na výsledných spektrech můžeme pozorovat píky okolo 1360 cm− 1. Tato
hodnota odpovídá uhlíku ve fázi diamantu při užití laseru o vlnové délce
785nm. Jak je z obrázku patrné, výšky píků se postupně zmenšují podle typu
obrábění vzorku. Největší množství čistého sp3 diamantu pozorujeme u prvního vzorku, protože při jeho úpravách byl povrch změněn nejméně. U dalších
vzorků je již povrch pokryt jinými formami uhlíku či fluorovými skupinami,
tudíž nevykazují ve spektrech tak vysoký obsah čistého diamantu.
Látka
JM-125
JM-126
JM-127
JM-128
JM-129
JM-130

Popis
žíhané ND při 750 ◦ C
žíhané ND při 900 ◦ C
fluorované ND fluorovodíkem /
plynným fluorem
fluorované ND fluorovodíkem /
plynným fluorem
fluorované ND plynným fluorem
fluorované ND plynným fluorem

Vyrobeno z
JM-122
JM-122
JM-126

Intenzita
125 476
41 618
29 961

JM-125

34 322

JM-126
JM-125

25 786
46 792

Tabulka 4.1 – První sada vzorků měřená na Ramanově spektroskopu.

Na obr. 4.2 vidíme, že žíhání při teplotě 750 ◦ C zanechá na povrchu více
sp3 uhlíku nežli žíhání při teplotě 900 ◦ C. (vzorky JM-125 a JM-126) Žíhání
při vyšší teplotě tedy evidentně vytváří na povrchu ND vrstvu sp2 uhlíku.
Toto pokrytí je stejně tak patrné u fluorovaných vzorků a to u obou typů
fluorování. Vzorky vyrobené z ND žíhaných při 750 ◦ C (JM-128 a JM-130)
vykazují větší obsah sp3 uhlíku na povrchu nežli ty vycházející z ND žíhaných
při vyšší teplotě (JM-127 a JM-129), neboť i po funkcionalizaci fluorem je
na povrchu stále větší množství sp3 uhlíku. Dále pak je dobré si povšimnout
rozdílu ve fluorování vzorků. Funkcionalizace povrchu fluorem byla méně efektivní při použití pouze jeho plynné fáze. Zelený pík JM-130 je značně vyšší
nežli žlutý pík JM-128. Na povrchu tedy zůstalo větší množství sp3 uhlíku
a tím pádem bylo navázáno menší množství atomů fluoru. Z našeho měření
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Obrázek 4.2 – Ramanova spektra všech vzorků z Tabulky 4.1.

tedy vyplývá, že pro výrobu nanodiamantových částic s povrchem terminovaným fluorem je lepší využít metody fluorování fluorovodíkem probublávaným
plynným fluorem.

4.3.2

Měření druhé sady vzorků

Měření druhé sady vzorků probíhalo obdobným způsobem jako té první. Tentokrát byl k měření použit modrý laser o vlnové délce 488 nm. Na prvním
obrázku 4.4 jsou vidět všechny vzorky při nastavení kratšího akumulačního
času. Výsledná spektra byla vztažena na baseline a dále byl použit offset. Při
tomto měření jsme měli k dispozici také základní materiál JM-122, který je
komerčně zakoupen.
Látka
JM-64
JM-111
JM-122
JM-127
JM-128
JM-129
JM-130

Popis
žíhané ND při 750 ◦ C
žíhané ND při 900 ◦ C
oxidované
fluorované ND fluorovodíkem /
plynným fluorem
fluorované ND fluorovodíkem /
plynným fluorem
fluorované ND plynným fluorem
fluorované ND plynným fluorem

Vyrobeno z
JM-122
JM-122
zakoupeny
JM-126

Intenzita13

JM-125
JM-126
JM-125

Tabulka 4.2 – Druhá a třetí sada vzorků měřená na Ramanově spektroskopu.
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Obrázek 4.3 – Nanodiamantové částice během měření pod konfokálním mikroskopem; a - malé shluky ND; b, c - shluky ND poškozené přílišnou intenzitou
dopadajícího laserového svazku.

Ve spektru na obr. 4.4 je opět jasný ostrý pík uhlíku sp3 kolem 1360 cm−1 ,
stejně jako tupý pík uhlíku sp2 kolem 1600 cm−1 . Ostatní vlny ve spektru jsou
způsobeny přítomností jiných funkčních skupin, které v tuto chvíli nebyly objektem našeho zájmu. Nejvýraznější je spektrum vzorku JM-130 (fluorovaný
JM-125 plynným fluorem). Je tedy opět patrné, že povrch nebyl příliš terminován fluorem a zůstalo na něm odkryto velké množství sp3 i sp2 uhlíku.
Výsledky pro vzorky 127 až 130 jsou obdobné jako pro první sérii. Nejlepšího navázání fluoru bylo dosaženo opět kombinací fluorovodíku s plynným
fluorem, ukazuje na to nejnižší množství sp2 a sp3 uhlíku v těchto vzorcích.
Zajímavé je také spektrum dvojice vzorků 64 a 111, které byly žíhány stejně
jako v předchozí sadě při 750 ◦ C respektive 900 ◦ C, avšak vykazují velmi nízký
obsah obou sledovaných forem uhlíku. Jejich obsah je dokonce nižší než u
komerčně dostupné verze nanodiamantů JM-122. Dokonce ani zvlnění mimo
sledované oblasti zde dosahuje téměř zanedbatelné úrovně. Tyto vzorky měly
tedy minimálně funkcionalizovaný povrch.
Druhý soubor spekter (4.5) byl pořízen pro delší akumulační čas. Při delší
době měření ovšem silná fluorescence některých vzorků zabránila v získání
jejich spekter.
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Obrázek 4.4 – Ramanova spektra všech vzorků z Tabulky 4.2.

Jsou zde ještě patrnější píky obou forem uhlíku. Zajímavé je, že množství
a sp3 uhlíku u vzorků JM-127 a JM-128 je velmi podobné, ačkoliv u částic,
ze kterých byly vyrobeny (JM-125 a JM-126), se toto množství znatelně lišilo
(viz. předchozí měření) Z tohoto faktu by se dalo usuzovat, že fluor byl navázán
v obou případech na všechna místa, kam jen to bylo možné a více ho již
navázat nešlo. V obou případech zbyla na povrchu zhruba stejně velká část
nefunkcionalizovaného sp2 a sp3 uhlíku.

sp2

Obrázek 4.5 – Ramanova spektra všech vzorků z Tabulky 4.2 s delším časem
akvizice.
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4.3.3

Měření třetí sady vzorků

Při měření třetí sady vzorků byl použit zelený laser o vlnové délce 514 nm.
Vzorky obsahovaly stejné typy nanodiamantových částic jako druhá sada - viz.
tabulka 4.2. Získaná spektra byla dále zpracována pomocí metody klouzavého
průměru, neboť obsahovala velké množství šumu a výsledné porovnání spekter bylo dosti nepřehledné. K vyhlazení spekter byla použita okna od 4 do
11 vzorků podle úrovně šumu v daném signálu. Výsledné intenzity píku diamantu byly ve všech případech velmi výrazné a jejich absolutní velikosti bych
nepřipisoval takovou důležitost jako mohutnosti píku jako celku.

Obrázek 4.6 – Ramanova spektra všech vzorků z Tabulky 4.2.

Hodnocení poslední sady vzorků je poněkud obtížnější nežli těch předešlých. Spektra některých typů vzorků zůstala obdobná a některá se naopak
zcela změnila. Překvapivě u oxidovaných ND není příliš výrazný pík pro sp2
uhlík. Ten rovněž zcela chybí u vzorku JM-130. Naopak žíhané ND při 900 ◦ C
vykazují velké množství sp3 uhlíku, což rovněž nebylo běžné v předchozích
případech. Rovněž se velmi liší spektra obou vzorků fluorovaných plynným
fluorem a kapalným fluorovodíkem. Ty byly při předchozím měření téměř
identická, nyní jsou velmi odlišná. Tyto neočekávané hodnoty mohou být způsobeny horší kvalitou vzorků, kdy s nimi již před měřením bylo manipulováno
a došlo tak k jejich znečištění. Jiná vlnová délka excitačního laseru rovněž
hraje svou roli a v neposlední řadě mohlo jít o méně povedenou sérii vzorků z
hlediska jejich přípravy na ÚOCHB.
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Aplikace v biomedicíně
Nanodiamantová aditiva byla používána při elektrolytickém nebo neelektrickém pokovování po mnoho let [11]. V nedávné době se ovšem ND začaly
využívat i k jiným účelům, jako například při depozici z plynné fáze [52],
při zobrazování pomocí magnetické rezonance [53], chromatografii [54, 55] ,
hmotnostní spektrometrii a v proteomice [56]. Nanodiamanty zabalené do uhlíkových slupek (carbon „onions“) jsou zkoumány pro svůj potenciál při ukládání energie [57], v kompozitních materiálech [58, 59] a katalýze [60]. Borem
dopované ND mohou být využity v elektroanalýze, dvouvrstvých elektrochemických kondenzátorech a článcích. Navíc nedopované nevodivé nanočástice
vykazují redoxní aktivitu v elektrochemických systémech [61]. Mezi nejzajímavější aplikace patří využití v tribologii a lubrikaci, nanokompozitech, dopravě
léčiv, nápodobě proteinů, tkáňovém inženýrství a chirurgických implantátech.
Poslední tři aplikace vychází z vlastnosti nanodiamantů, že se dokáží sami
uskupovat [62] a zároveň na svůj povrch umí navázat celou řadu drobných
molekul, proteinů, protilátek, terapeutik a nukleových kyselin. Z tohoto dlouhého výčtu oborů a aplikací, kde by mohly nanodiamantové částice v budoucnu najít své uplatnění jsem pro ilustraci vybral některé, z mého pohledu,
zajímavé a podrobněji je představil. Na výzkumu první z nich pracují kolegové
z Fyzikálního ústavu AVČR.

5.1

Luminiscenční buněčné senzory

Biosenzory založené na bázi nanodiamantů mají schopnost prostoupit buněčnou membránou na místo jejich určení a v reálném čase nám podávat informace o jejich okolí. Právě touto problematikou se nyní zabývá pracoviště
Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. K této aplikaci využívají již dříve popsané HPHT nanodiamanty obsahující NV− a NV0 centra. (viz. 4)
41

5

5. Aplikace v biomedicíně
Jedním z možných způsobů diagnostiky rakoviny je sledování růstu buněk.
Tento fundamentální proces je řízen pomocí transdukce. Větší odchylky od
normálního regulovaného stavu mohou vést právě k rakovinnému bujení. Toto
abnormální chování buňky může být zjištěno například pomocí změn koncentrace specifického růstového hormonu, cytoplazmické tyrosinkinázy, genů
zodpovědných za buněčný cyklus a regulaci replikace DNA, změny transkripčního aparátu a další. Doposud byl výzkum v této oblasti limitován pouze na
nepřímá pozorování in vitro, převážně pomocí optických technik. Nanodiamantové částice jako části komplexů optických markerů mohou interagovat s
buňkou bez narušení normálních buněčných funkcí.
Díky nový pokrokům v produkci, purifikaci a funkcionalizaci mají dnes
ND širokou škálu využití. Silná adsorpční schopnost diamantu způsobená
hydrofilickými a hydrofobickými interakcemi umožňuje velmi účinné navázání proteinů jako například cytochromu c, myoglobinu a albuminu. Některé
studie také využívají ND pro in vivo molekulární zobrazování a biolabelling
[63, 50, 64, 65]. Dále nám ND nabízejí možnosti zobrazování bez užití labelů
pomocí vnitřní fluorescence z center dusík-vakance. Řízené dopování nanodiamantů a produkce NV center dle daných požadavků nám otevírá zcela novou
oblast fotoluminiscenčních sond.
Jako luminiscenční buněčné senzory jsou používány stejné ND částice, jaké
byly zkoumány v předchozí kapitole (kap. 4). Postup jejich přípravy je zcela
identický. Na fluorovaných ND byly také měřeny změny ve fotoluminiscenčním
spektru při interakci s nabitými polymery (kladně nabité molekuly: poly dialil
dimetyl chlorid amonný a poly alil amin; negativně nabité molekuly: sodná
sůl kyseliny polyakrylátové a sodná sůl kyseliny polystyren sulfonické). Při
interakci s kladně nabitými molekulami se luminiscence NV− center snížila,
neboť kladný náboj přitahuje volné elektrony z NV− center. Naopak navázáním záporně nabitých polymerů byla obnovena luminiscence v původním
rozsahu.

5.1.1

In-vivo zobrazovací metoda v embryích kuřat a živých
buňkách

Pro tyto metody byly užity kyslíkem terminované ND. Výsledky poukázaly
na důležitou skutečnost a to, že intenzita luminiscence z fluorovaných ND je
dostatečně silná na to, aby byla pozorovatelná komerčně dostupnými konfokálními mikroskopy užívanými pro standartní luminiscenční zobrazování. Metoda je vhodná pro opticky sledovatelné systémy pro transport léčiv14 (obr.
5.2). Luminiscence kyslíkem terminovaných ND částic byla rovněž viditelná
při sledování živých buněk konfokálním mikroskopem - obrázek 5.1.
14
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Obrázek 5.1 – Opticky sledovatelné vnitrobuněčné nanodiamantové senzory luminiscence karbonylem terminovaných ND v živé buňce pozorované konfokálním mikroskopem.

Obrázek 5.2 – Obrázek z konfokálního mikroskopu - luminiscence fluorovaných
ND v cévním systému embrya kuřete. ND jsou viditelné jako zelené tečky.

5.2

ND-doxorubicin: lék proti plicním metastázím

Jedním z nejčastějších příčin smrti při onemocnění rakovinou je následné podlehnutí druhotně se šířícím metastázím do ostatních částí organismu. Účinná
léčba metastází je proto dnes primárním cílem všech diagnostických i terapeutických pracovišť. Jejich malá velikost, vysoký počet a rozptýlení po celém
organismu je činí velmi obtížně zjistitelnými i léčitelnými. Stejně tak je velmi
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složité předcházet jejich šíření a růstu. Žádný z provedených výzkumů však
dosud nepřinesl žádnou dostatečně účinnou metodu při léčbě metastází. Nanodiamantové částice by mohly být součástí systémů molekulárně vektorovaných
na rakovinné metastáze.
Jak již bylo představeno dříve, ND mohou sloužit k doručování malých molekul, proteinů a nukleových kyselin, buď jejich chemickou modifikací, nebo
fyzickým navázáním na nanodiamanty. Navíc bylo zjištěno, že komplex NDdoxorubicin (NDX) je účinný při potlačení transportérem způsobené vícelékové rezistence a zvyšování terapeutického efektu. [66, 67] Avšak hlavním úskalím, které brání aplikaci v biomedicíně, stále zůstává formování ND shluků.
[2]
V práci [68] byl představen ND systém na dopravu léčiv s výbornou disperzibilitou, dlouhou dobou oběhu a vysokou stabilitou. Ten byl připraven fyzickou adsorpcí doxorubicinu (DOX) na povrch nanodiamantových částic (NDX)
a dále pak pokrytím 1,2-disteraoyl-sn-glycero-3-fosfoethanolamin-N-[metoxy
(polyethylene glycol)-2000] (DSPE-PEG 2K). Takto pokryté ND budeme dále
označovat jako DNX. Jak bylo později zjištěno, toto pokrytí zmenšuje tvorbu
shluků.
Nejprve byla zkoumána schopnost tohoto systému potlačit tvorbu metastází v plicích při rakovině prsu. Jejich cytotoxicita a schopnost doručení
DOX do jádra rakovinné buňky byla hodnocena na 4T115 buňkách. Dále pak
byly prozkoumány biodistribuce a potenciál k zabránění vzniku metastází.
Bylo předpokládáno, že DNX by mohlo znatelně omezit metastáze v plicích
při rakovině prsu, stejně tak jako snížit systémovou toxicitu.

5.2.1

Lokalizace uvnitř buňky

Terapeutický efekt DOX je závislý na jeho schopnosti inhibitovat syntézu nukleové kyseliny interkalací po vniknutí do buněčného jádra. Lokalizace DOX
uvnitř 4T1 buňky byla prováděna konfokálním mikroskopem. Výsledky ukázaly, že volné DOX, NDX a DNX mohou být všechny rychle internalizovány
4T1 buňkami. Po desetiminutové inkubační době byla jasně patrná červená fluorescence z deoxorubicinu v buňkách vystavených působení samotného DOX,
NDX a DNX, ale většina DOX byla lokalizována v lysozomech (Obrázek 5.3a)
Po 30-ti minutové inkubaci stále zůstávaly samotný DOX a NDX v lysozomech, zatímco DNX opustil lysozomy a vniknul do jádra (Obrázek 5.3b). Při
prodloužení inkubační doby na 2 hodiny již všechny formy DOX pronikly do
jádra a DNX vykazovalo nejvyšší akumulaci DOX v jádře (Obrázek 5.3c).
Bylo zjištěno, že ND se dostávají do nitra buňky velmi rychle a jsou
schopny účinně dopravit léčivou látku. DNX s malou velikostí částic a dobrou
disperzibilitou by mohly mít stejně dobrou schopnost přechodu přes buněčnou membránu vedoucí k vysoké akumulaci DOX v jádře. Avšak NDX nebyly
15
4T1 je transplantabilní, silně invazivní nádorová buněčná linie prsního nádoru s vysokou
pravděpodobností vzniku metastází. Více zde [69].
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Obrázek 5.3 – Záběry z konfokálního mikroskopu, 4T1 buňky inkubované s
DOX, NDX a DNX po dobu a) 10 minut, b) 30 minut a c) 2 hodiny. Po inkubaci byly buňky barveny činidle Hoechst 33342 a LysoTracker Green po dobu 30
minut ve tmě při 37 ◦ C. Poté byly dvakrát umyty PBS a fixovány 4% paraformaldehydem. Modrá - jádra buněk, zelená - lysozomy, červená - DOX. (převzato z
[68])
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stabilní a nebyly náchylné k agregaci, což mohlo vést k jejich nízkému vstřebávání uvnitř buňky. Navíc v lehce kyselém prostředí lysozomů, DOX v NDX
mohou být protonovány, což nejspíš zapříčinilo jejich hydrofilicitu a následně
snížilo jejich schopnost přechodu skrz membránu. Tato skutečnost vedla ke
sníženému množství DOX v jádře.
Červený signál značící DOX z DNX částic byl z počátku (při inkubaci
10 min) velmi tmavý. Toto bylo nejspíše způsobeno nanodiamanty, které omezují část fluorescence, když je jejich povrch zaplněn DOX. V pozdním stádiu
inkubace (2h) přestal být DOX vázán v DNX a červená fluorescence DOX
molekul se mnohem zjasnila.

5.2.2

Účinnost proti metastázím in vivo

Jak již bylo dříve zmíněno, do ocasních žil myší byly vstříknuty 4T1 rakovinné
buňky, které byly použity jako zvířecí model s pokročilými metastázemi rakoviny prsu (Obrázek 5.4). Po třech týdnech od vstříknutí byly plíce u myší
léčených fyziologickým roztokem a samotnými ND téměř celé obsazeny metastazujícími nádory. Naproti tomu vykazovaly DOX, NDX a DNX inhibitující
efekt na rakovinné metastáze in vivo. DNX dokonce vykazovaly vynikající výsledky, kdy nebyly v plicích patrny žádné rakovinné metastáze. Navíc při histopatologickém zkoumání pomocí H&E barvení vykazovaly všechny metody
obdobné výsledky. Skupina léčená fyziologickým roztokem nebo samotnými
ND byla postižena největším množstvím nádorovými metastázemi na plicích
s největší velikostí, zatímco léčba samotným DOX a NDX vyústila v onemocnění menším počtem metastází s menší velikostí. Nejzajímavější byly opět
výsledky skupiny léčené DNX, jejichž plíce nevykazovaly jasně detekovatelné
známky ložisek rakovinných metastází.

Obrázek 5.4 – Snímky plic a jejich histologického vyšetření s H&E barvením
od myší léčených fyziologickým roztokem, ND, DOX, NDX a DNX. Bílé šipky
označují rakovinná ložiska. (převzato z [68])

Nízká účinnost při omezení tvorby metastází u DOX nejspíše pramení z
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krátké doby oběhu v krvi a špatné distribuci do ložisek metastází. Kdežto
DNX vykazuje vysokou stabilitu při oběhu v krevním řečišti, vylepšenou akumulaci v místech metastází a zvýšenou schopnost doručit DOX přímo do jádra
rakovinných buněk, což vede ke značné inhibici jejich šíření (v krevním oběhu
a plicích) a také k vyvolání apoptózy těchto buněk, čímž předchází tvoření
metastáz při rakovině prsu.
V práci byla řešena také systémová toxicita použitých látek pomocí měření
váhy testovaných myší. Výsledkem byla zjištění, že ND částice samotné jsou
zcela biokompatibilní bez vedlejších účinků na organismus. Myši léčené DOX a
NDX vykazovaly jistou ztrátu hmotnosti, což jasně ukazovalo na určitou míru
systémové toxicity. V případě DOX se nejspíše jedna o jeho akumulaci v srdci
a následná poškození tohoto orgánu. U NDX se jednalo o sklony k agregaci
částic vedoucí k jejich nižšímu vylučování organismem zapříčiňující vzrůstající
toxicitu systému. Myši léčené DNX také vykazovaly ztrátu hmotnosti, avšak
mnohem menší než u předchozích dvou. Tato skutečnost ukazuje na jejich nižší
toxicitu. Jejich lepší biokompatibilita pramení ze skutečnosti, že odevzdávají
méně DOX v oběhovém systému a proto se ho méně hromadí v srdci. Tyto
skutečnosti byly dále podloženy histologickým zkoumáním některých tkání
(srdce, játra, slezina, plíce, ledviny) testovaných myší. [68]
DNX částice tedy nadchly svými vlastnostmi - vysoké množství navázaného léčiva na jejich povrch, prodloužená doba jejich oběhu v krevním řečišti,
vylepšená akumulace v metastázemi postižených plicích a zvýšená schopnost
dopravit DOX přímo do jádra rakovinných buněk. Výsledkem je podstatně
zvýšená cytotoxicita DOX, indukovaná apoptóza buněk a inhibice nádorových metastáz v plicích při rakovině prsu společně se sníženou systémovou
toxicitou. Všechny tyto demonstrované skutečnosti dokazují, že DNX by mohl
v budoucnosti sloužit jako účinný klinicky aplikovatelný lék na léčbu metastazujících nádorů.

5.3

ND-daunorubicin: léčba leukémie u
chemoterapie resistentních buněk

Zatímco některé častější druhy rakoviny, jako například rakovina plic nebo
rakovina prostaty, zaznamenaly za poslední desetiletí značné snížení úmrtnosti, léčba leukémie bohužel tento trend nesleduje. Největším problémem při
léčbě leukémie zůstává skutečnost, že si buňky po čase vytvoří rezistenci vůči
používaným chemoterapeutickým látkám. Standartní léčebné metody pomocí
chemoterapeutických léčiv, inhibitorů tyrozin kinázy a imunosupresorů jsou
efektivní při léčbě leukémie, avšak pacientova odezva se může velmi lišit při
projevu takzvané multirezistence (MDR16 ). Ta je povětšinou důvodem náhlého relapsu pacienta, u kterého se z počátku vyvíjela léčba velmi nadějně.
16

Multi-drug resistance
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MDR je typem rezistence vůči širokému spektru léků proti rakovině, která
vznikne po vystavení pacienta pouze jednomu druhu léčiva. Tento základní typ
rezistence je často způsoben nadměrnou expresí ATP pumpy čerpající širokou
škálu xenobiotik, lipidů a metabolitů ven z buňky. Pokusy o neutralizaci tohoto efektu nepřinesly v posledních dvou dekádách žádné uspokojivé výsledky.
Nejnovější výsledky však ukázaly, že nanočástice jako nositelé léčiva mohou
účinně čelit chemorezistenci u mnoha typů rakoviny.[70] Do buňky se dostanou pomocí endocytózy a jelikož jsou imunní vůči pumpám čerpající stejná
léčiva ven, zvyšuje se jejich koncentrace uvnitř a zlepšuje se tak účinnost léčby
(obr. 5.5) Mezi další výhody ND transportu léčiv patří jejich ochrana před biotransformací a rychlým odstraněním z těla (clearance).

Obrázek 5.5 – Znázornění dějů v rakovinné buňce při její léčbě DNR a NDR. Vlevo vidíme ABC transmembránové proteiny vylučující samotné DNR ven
z buňky. Zatímco vpravo pronikají nanodiamantové částice buňkou až k jádru,
v jehož blízkosti uvolňují DNR, které vstupuje do jádra a zapříčiní apoptózu
buňky. (převzato z [70])

Pro testování takto upravených ND bylo použito buněčné linie K562, jež
byly kultivovány s narůstající dávkou daunorubicinu (DNR) až do dosažení
resistence při 150 nM. [70] Testování účinnosti daunorubicinu navázaného na
nanodiamanty (ND-R) bylo provedeno pomocí hodnoty IC5 017 . V tomto případě šlo o množství, které způsobí smrt 50% buněk. Jak je patrné z obrázku 5.6
K562+DNR (kultivované rezistentní buňky) vykazovaly až 4x větší odolnost
vůči DNR (51.7 ± 7.4 oproti 12.1 ± 1.8 mM) oproti běžným K562 buňkám.
Důležité je, že ND-R sloučeniny byly schopny snížit hodnotu IC-50 u K562+DNR
buněk téměř třikrát (51,7 ± 7,4 ku 17,6± 0,9 mM) oproti samotnému DNR.
17
Half maximal inhibitory concentration - hodnota, která odpovídá koncentraci inhibitoru
potřebného k inhibici 50% daného biologického procesu.
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Obrázek 5.6 – Porovnání účinnosti léčby pomocí samotného DNR a ND-R
buněk s rezistencí a bez ní. První dva sloupce zobrazují množství látky potřebné k
zabití 50% rakovinných buněk bez vytvořené rezistence, druhé dva k zabití buněk
s vypracovanou rezistencí. Při použití nanodiamantových nosičů léčiva bylo třeba
mnohem menší množství chemoterapeutika (ND-R) k dosažení stejného výsledku
jako se samotným chemoterapeutikem (DNR). (převzato z [70])

Jejich účinnost při eliminaci rezistentních buněk byla téměř shodná s účinností při použití samotného DNR na léčbu nerezistentních buněk (17,6 oproti
12,1 mM). Tento fakt jasně poukazuje na mnohem lepší odolnost ND-R proti
vylučování léčivé látky buňkou. Při porovnání účinnosti ND-R a samotného
DNR při léčbě nerezistentní buňky zjistíme, že ND-R vykazuje jen mírně lepší
výsledky (8,1 oproti 12,1 mM).
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Závěr
Práce shrnuje nejnovější poznatky v oblasti nanodiamantů, od jejich samotné
výroby až po nedávné aplikace v buněčném výzkumu a medicíně. Byly představeny fyzikální principy, vlastnosti a nejrůznější postupy s touto tématikou
spjaté. Čtenáři byl takto předložen teoretický základ pro další práci či výzkum
nanodiamantových částic.
V práci jsem se zaměřil na luminiscenční vlastnosti NV center společně
s postupy jejich tvorby a následného využití. Celá práce se opírala o právě probíhající výzkum prováděný v Fyzikálním Ústavu Akademie Věd ČR a Ústavu
organické chemie a biochemie AVČR. Tématika center dusík-vakance byla rozpracována z hlediska teoretického, dále byly popsány praktické a dobře funkční
matody zesílení i zeslabení fotoluminiscence nanodiamantových částic, resp.
NV0 a NV− center, a to především pomocí povrchové terminace (chemické
úpravy povrchu). Podrobně jsem se tedy věnoval postupu přípravy luminiscenčních nanodamantových částic a dále pak analýze jejich strukturních i luminiscenčních vlastností.
Intenzita luminiscence byla testována na vodíkem, kyslíkem a fluorem terminovaných nanodiamantech. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u fluorovaných částic, kde byla naměřena nejvyšší intenzita luminiscence NV0 i NV−
center. Nejslabší fotoluminiscenci vykazovaly vodíkem terminované částice.
Bylo tedy dokázáno, že největší množství neutrálních čí záporně nabitých
center dusík-vakance je u fluorovaných nanodiamantů, a zároveň, že fotoluminiscence nanodiamantů může být silně ovlivněna i samotnou přítomností
nabitých molekul na povrchu diamantové nanočástice.
Příprava fluorovaných HPHT nanodiamantů se liší dle pracoviště, kde je
prováděna. Náš postup vytvořil zcela odlišnou vazebnou strukturu. Ta záleží
z velké části na žíhání částic před samotným navázáním. Bylo zjištěno, že
při vyšší teplotě žíhání se povrch z větší části pokryje grafenovou vrstvou,
která umožňuje mnohem výhodnější navázání fluoru (pro ilustraci vazebného
principu byly vytvořeny 3D modely těchto struktur). Na grafen navázaný fluor
může být snadněji substituován jinou funkční skupinou, speciálně pak různými
aminokyselinami či proteiny. Proto je tento postup jistě velkým přínosem pro
všechny biomedicínské aplikace, kde je využíváno právě navázání různých biologických markerů na povrch nanodiamantu.
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Závěr
Dále byla měřena Ramanova spektra nanodiamantů připravených na Ústavu
Organické Chemie a Biochemie AV ČR. Z našich měření vyplývá, že žíháním
při vyšších teplotách je značně snížen poddíl sp3 uhlíku na povrchu částic. Ten
je nahrazen uhlíkem sp2 či jinými skupinami. Byla prokázána vyšší úspěšnost
fluorování pomocí směsi plynného fluoru a fluorovodíku oproti fluoraci samotným plynem. Podle získaných spekter můžeme dále usuzovat, že tímto
postupem bylo dosaženo nejlepšího poměru navázaného fluoru na povrch nanodiamantů. Měření ukázala, že při fluorování směsí F2 /HF nehraje téměř
žádnou roli teplota žíhání částic. Po fluoraci bylo množství sp2 a sp3 uhlíku
téměř stejné. Nejlepších výsledků bylo dosaženo pro měření při použití modrého (488 nm) a infračerveného (785 nm) excitačního laseru.
V poslední kapitole pak byly představeny možné aplikace nanodiamantů.
Bližší popis byl pak proveden u těch, které využívají průnik nanodiamantů skrz
buněčnou membránu. Opět především proto, že tyto postupy jsou aktuálně
zkoumány na FZÚ AV ČR.
Nanodiamanty umožňují velké množství povrchových terminací, avšak výsledek je velmi závislý na čistotě a uniformitě povrchové chemie počátečního
materiálu. Různé druhy chemické funkcionalizace diamantových nanočástic
vytvářejí specifické podmínky pro navázání dalších systémů-léčiv, resp. buněčných vektorů. Další výzkum v této oblasti se tedy bude soustředit na nalezení
způsobu kvantitativní anylýzy různých povrchových skupin nanodiamantů a
jejich aplikace těchto metod zejména v oblasti transportu léčiv a markerů.
Dnes je většina získaných dat (včetně těch našich) pouze kvalitativního charakteru.
Přínosem této práce jsou výsledky získané na unikátních HPHT nanodiamantových částicích s různou chemickou terminací (F, O, H), připravených
v ÚOCHB (RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.). Byl zjištěn vliv technologie na
stav materiálu pomocí Ramanovy spektroskopie. Dobrá znalost stavu povrchu
umožní nanodiamant modifikovat (chemicky terminovat) žádoucím způsobem
pro použití v biomedicíně. Dále jsem zjistil a interpretoval zvýšení luminiscence NV− center fluorovaných ND v porovnání s oxidovanými a hydrogenovanými ND. flurace na luminiscenční vlastnosti NV center v ND. správnou
terminaci pomocí fluoru, kyslíku a vodíku.

52

Literatura
[1]

Yury Gogotsi. Nanodiamonds for drug delivery applications @ONLINE,
říjen 2013.

[2]

The properties and applications of nanodiamonds. Nat Nano, 7:11–23,
2012.

[3]

NicolasW. Winter and FrancisH. Ree. Carbon particle phase stability
as a function of size. Journal of Computer-Aided Materials Design, 5(23):279–294, 1998.

[4]

J. E. Lowther. Relative stability of some possible phases of graphitic
carbon nitride. Phys. Rev. B, 59:11683–11686, May 1999.

[5]

Michael Zaiser and Florian Banhart. Radiation-induced transformation
of graphite to diamond. Phys. Rev. Lett., 79:3680–3683, Nov 1997.

[6]

W. Ellis W. Greiner N. Badziag, P. Verwoerd. Nanometre-sized diamonds
are more stable than graphite. Nature, 344:244–245, Jan 1990.

[7]

Shi Su, Jiangling Li, Vojtěch Kundrát, Andrew M. Abbot, and Haitao Ye.
Hydrogen-terminated detonation nanodiamond: Impedance spectroscopy
and thermal stability studies. Journal of Applied Physics, 113(2):–, 2013.

[8]

S. P. Russo, A. S. Barnard, and I. K. Snook. Hydrogenation of nanodiamond surfaces: Structure and effects on crystalline stability. Surface
Review and Letters, 10(02n03):233–239, 2003.

[9]

Giulia Galli. Structure, stability and electronic properties of nanodiamonds. In Luciano Colombo and Annalisa Fasolino, editors, ComputerBased Modeling of Novel Carbon Systems and Their Properties, volume 3
of Carbon Materials: Chemistry and Physics, pages 37–56. Springer Netherlands, 2010.

[10] O.A. Shenderova and D.M. Gruen. Ultrananocrystalline Diamond: Synthesis, Properties, and Applications. Materials science and process technology series. Elsevier Science, 2006.
53

Literatura
[11] Valerii Yu Dolmatov. Detonation synthesis ultradispersed diamonds: properties and applications. Russian Chemical Reviews, 70(7):607, 2001.
[12] Eiji Osawa Dean Ho Houjin Huang, Erik Pierstorff. Active nanodiamond
hydrogels for chemotherapeutic delivery., 2007.
[13] M. Ozawa, M. Inaguma, M. Takahashi, F. Kataoka, A. Kruger, and
E. Osawa. Preparation and behavior of brownish, clear nanodiamond
colloids. Advanced Materials, 19(9):1201–1206, 2007.
[14] Eiji Osawa. Recent progress and perspectives in single-digit nanodiamond, 2007.
[15] Vadym Mochalin Isabel Knoke Yury Gogotsi Amanda Pentecost,
Shruti Gour. Deaggregation of nanodiamond powders using salt- and
sugar-assisted milling., 2010.
[16] Stegk J. Liang Y. J. Lu L. Jarre G. Krueger, A. Biotinylated nanodiamond: Simple and efficient functionalization of detonation diamond,
2008.
[17] Thomas Meinhardt, Daniel Lang, Holger Dill, and Anke Krueger. Pushing
the functionality of diamond nanoparticles to new horizons: Orthogonally
functionalized nanodiamond using click chemistry. Advanced Functional
Materials, 21(3):494–500, 2011.
[18] John L. Margrave Valery N. Khabashesku Yu Liu, Zhenning Gu. Functionalization of nanoscale diamond powder: Fluoro-, alkyl-, amino-, and
amino acid-nanodiamond derivatives, 2004.
[19] G. V. Lisichkin, V. V. Korol’kov, B. N. Tarasevich, I. I. Kulakova, and
A. V. Karpukhin. Photochemical chlorination of nanodiamond and interaction of its modified surface with c-nucleophiles. Russian Chemical
Bulletin, 2006.
[20] Anke Krueger Yuejiang Liang, Masaki Ozawa. A general procedure
to functionalize agglomerating nanoparticles demonstrated on nanodiamond., 2009.
[21] Kratochvilova Irena, Kovalenko Alexander, Fendrych Frantisek, Petrakova Vladimira, Zalis Stanislav, and Nesladek Milos. Tuning of nanodiamond particles optical properties by structural defects and surface
modifications: Dft modelling. J. Mater. Chem., 21:18248–18255, 2011.
[22] Petráková V., Taylor A., Kratochvílová I., Fendrych F., Vacík J., Kučka
J., Štursa J., Cígler P., Ledvina M., Fišerová A., Kneppo P., and M. Nesládek. Luminescence of nanodiamond driven by atomic functionalization:
54

Literatura
Towards novel detection principles. Advanced Functional Materials, 22:1–
8, 2011.
[23] M. Nesládek, K. Meykens, K. Haenen, J. Navrátil, C. Quaeyhaegens,
L.M. Stals, A. Stesmans, K. Iakoubovskij, G.J Adriaenssens, J. Rosa,
and M. Vaněček. Characteristic defects in {CVD} diamond: optical and
electron paramagnetic resonance study. Diamond and Related Materials,
8(8–9):1480 – 1484, 1999.
[24] Alan T. Collins. The characterisation of point defects in diamond by
luminescence spectroscopy. Diamond and Related Materials, I:457–469,
1992.
[25] Oliver A. Williams, Jakob Hees, Christel Dieker, Wolfgang Jäger, Lutz
Kirste, and Christoph E. Nebel. Size-dependent reactivity of diamond
nanoparticles. ACS Nano, 4(8):4824–4830, 2010.
[26] Dingwei Zheng. Study and Manipulation of Photoluminescent NV Color
Center in Diamond. PhD thesis, of École Normal Supérieure de Cachan
and East China Normal University, China, 2010.
[27] Yi-Ren Chang, Hsu-Yang Lee, Kowa Chen, Chun-Chieh Chang, DungSheng Tsai, Chi-Cheng Fu, Tsong-Shin Lim, Yan-Kai Tzeng, Chia-Yi
Fang, Chau-Chung Han, Huan-Cheng Chang, and Wunshain Fann. Mass
production and dynamic imaging of fluorescent nanodiamonds. Nature
Nanotechnology, 3(5):284–288, 2008.
[28] A. Slablab F. Grosshans F. Treussart P. Bergonzo S. Perruchas T. Gacoin M. Chaigneau H.-C. Chang L. Rondin, G. Dantelle. Surface-induced
charge state conversion of nitrogen-vacancy defects in nanodiamonds,
2010.
[29] C. Bradac, T. Gaebel, N. Naidoo, M. J. Sellars, J. Twamley, L. J. Brown,
A. S. Barnard, T. Plakhotnik, A. V. Zvyagin, and J. R. Rabeau. Observation and control of blinking nitrogen-vacancy centres in discrete nanodiamonds. Nature Nanotechnology, 5(5):345–349, 2010.
[30] O. Shenderova. Nitrogen control in nanodiamond produced by detonation
shock-wave-assisted synthesis, 2011.
[31] Pavel G. Baranov, Alexandra A. Soltamova, Daniel O. Tolmachev, Nikolay G. Romanov, Roman A. Babunts, Fedor M. Shakhov, Sergey V.
Kidalov, Alexandr Y. Vul’, Georgy V. Mamin, Sergei B. Orlinskii, and
Nikolai I. Silkin. Enormously high concentrations of fluorescent nitrogen vacancy centers fabricated by sintering of detonation nanodiamonds.
Small, 7(11):1533–1537, 2011.
55

Literatura
[32] V. M. Huxter, T. A. A. Oliver, D. Budker, and G. R. Fleming. Vibrational
and electronic dynamics of nitrogen-vacancy centres in diamond revealed
by two-dimensional ultrafast spectroscopy. Nature Physics, (11):744–749,
2013.
[33] J. P. Goss, P. R. Briddon, M. J. Rayson, S. J. Sque, and R. Jones.
Vacancy-impurity complexes and limitations for implantation doping of
diamond. Phys. Rev. B, 72:035214, Jul 2005.
[34] Andreas Härtl, Evelyn Schmich, Jose A. Garrido, Jorge Hernando, Silvia C. R. Catharino, Stefan Walter, Peter Feulner, Alexander Kromka,
Doris Steinmüller, and Martin Stutzmann. Protein-modified nanocrystalline diamond thin films for biosensor applications. Nature Materials,
3(10):736–742, 2004.
[35] Bohuslav Rezek, Marie Krátká, Alexander Kromka, and Marie Kalbacova.
Effects of protein inter-layers on cell–diamond {FET}
characteristics.
Biosensors and Bioelectronics, 26(4):1307 – 1312,
2010. <ce:title>Selected Papers from the World Congress on Biosensors,Glasgow, Scotland, {UK} May 26-28, 2010</ce:title>.
[36] J.P. Goss, P.R. Briddon, R. Jones, and S. Sque. Donor and acceptor
states in diamond. Diamond and Related Materials, 13(4–8):684 – 690,
2004. <ce:title>14th European Conference on Diamond, Diamond-Like
Materials, Carbon Nanotubes, Nitrides and Silicon Carbide</ce:title>.
[37] N D Lai, O Faklaris, D Zheng, V Jacques, H-C Chang, J-F Roch, and
F Treussart. Quenching nitrogen–vacancy center photoluminescence with
an infrared pulsed laser. New Journal of Physics, 15(3):033030, 2013.
[38] Taras Plakhotnik and Daniel Gruber. Luminescence of nitrogen-vacancy
centers in nanodiamonds at temperatures between 300 and 700 k: perspectives on nanothermometry. Phys. Chem. Chem. Phys., 12:9751–9756,
2010.
[39] Taras Plakhotnik and Robert Chapman. Nitrogen-vacancy centers in
nano-diamond reversibly decrease the luminescence quantum yield under
strong pulsed-laser irradiation. New Journal of Physics, 13(4):045001,
2011.
[40] Chia-Ching Chang, Pei-Hsin Chen, Hsueh-Liang Chu, Tzu-Cheng Lee,
Ching-Chung Chou, Jui-I Chao, Chien-Ying Su, Jyh Shin Chen, JinSheng Tsai, Chuan-Mei Tsai, Yen-Peng Ho, Kien Wen Sun, Chia-Liang
Cheng, and Fu-Rong Chen. Laser induced popcornlike conformational transition of nanodiamond as a nanoknife. Applied Physics Letters,
93(3):–, 2008.
56

Literatura
[41] V. M. Acosta, E. Bauch, M. P. Ledbetter, C. Santori, K.-M. C. Fu, P. E.
Barclay, R. G. Beausoleil, H. Linget, J. F. Roch, F. Treussart, S. Chemerisov, W. Gawlik, and D. Budker. Diamonds with a high density of
nitrogen-vacancy centers for magnetometry applications. Phys. Rev. B,
80:115202, Sep 2009.
[42] E. Smith and G. Dent. Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach. Wiley, 2005.
[43] Ferraro J.R., Nakamoto K., and Brown C.W.
Spectroscopy. Academic Press, 2003.

Introductory Raman

[44] Osswald S. Gogotsi Y. Mochalin, V. Contribution of functional groups
to the raman spectrum of nanodiamond powders, 2009.
[45] JT Gerig. Fluorine nmr. Biophysics Textbook Online, pages 1–35, 2001.
[46] Brucker C. F. Electron spectroscopy: Theory, techniques and applications,
vol. 4. C. R. Brundle and A. D. Baker (Editors). Academic Press London,
1982, volume 4. Heyden & Son Ltd., 1982.
[47] Marc Dubois, Katia Guérin, Nicolas Batisse, Elodie Petit, André Hamwi,
Naoki Komatsu, Hayat Kharbache, Pascal Pirotte, and Francis Masin.
Solid state {NMR} study of nanodiamond surface chemistry. Solid State
Nuclear Magnetic Resonance, 40(4):144 – 154, 2011.
[48] E.M. Zagrebina, A.V. Generalov, K.A. Simonov, N. Mårtensson A.B. Preobrajenski N.A. Vinogradov, M. Dubois, and A.S.Vinogradov. Nexafs
study of surface fluorinated nanodiamonds. 2013.
[49] Petr Ascheulov Filip Mravec Dmitrij Zverev Miloš Nesládek Dean Ho
Stanislav Záliš Irena Kratochvílová Miroslav Ledvina, Julia Míčová. Fluorinated hpht nanodiamonds: theoretical and experimental study of magnetooptical properties. Ještě nepublikováno, 2013.
[50] K Iakoubovskii, G J Adriaenssens, and M Nesladek. Photochromism
of vacancy-related centres in diamond. Journal of Physics: Condensed
Matter, 12(2):189, 2000.
[51] Carlo Bradac, Torsten Gaebel, Nishen Naidoo, James R. Rabeau, and
Amanda. S. Barnard. Prediction and measurement of the size-dependent
stability of fluorescence in diamond over the entire nanoscale. Nano Letters, 9(10):3555–3564, 2009. PMID: 19705805.
[52] G. McGuire O. Shenderova, S. Hens. Seeding slurries based on detonation
nanodiamond in dmso, 2010.
57

Literatura
[53] L. M. Manus. Gd(iii)-nanodiamond conjugates for mri contrast enhancement, 2010.
[54] Nesterenko P. N. Fedyanina, O. N. Regularities of chromatographic retention of phenols on microdispersed sintered detonation nanodiamond
in aqueous-organic solvents, 2010.
[55] G. Saini. Core-shell diamond as a support for solid-phase extraction and
high-performance liquid chromatography, 2010.
[56] Chih-Che Wu, Chau-Chung Han, and Huan-Cheng Chang. Applications
of surface-functionalized diamond nanoparticles for mass-spectrometrybased proteomics. J. Chin. Chem. Soc, 57:583–594, 2010.
[57] David Pech, Magali Brunet, Hugo Durou, Peihua Huang, Vadym Mochalin, Yury Gogotsi, Pierre Louis Taberna, and Patrice Simon. Ultrahighpower micrometre-sized supercapacitors based on onion-like carbon. Nature Nanotechnology, 5(9):651–654, 2010.
[58] O. Shenderova, C. Jones, V. Borjanovic, S. Hens, G. Cunningham,
S. Moseenkov, V. Kuznetsov, and G. McGuire. Detonation nanodiamond
and onion like carbon: applications in composites. physica status solidi
(a), 205(9):2245–2251, 2008.
[59] O. Shenderova. Nanodiamond and onion-like carbon polymer nanocomposites, 2007.
[60] Gerhard Mestl Vladimir L. Kuznetsov Valerie Keller Robert Schlagl Nicolas Keller Dangsheng Su, Nadezhda I. Maksimova. Oxidative dehydrogenation of ethylbenzene to styrene over ultra-dispersed diamond and
onion-like carbon, 2007.
[61] K. B. Holt. Diamond at the nanoscale: Applications of diamond nanoparticles from cellular biomarkers to quantum computing, 2007.
[62] Dai L. Wang D. H. Tan L-S. Osawa E. Huang, H. Large-scale selfassembly of dispersed nanodiamonds, 2008.
[63] Shu-Jung Yu, Ming-Wei Kang, Huan-Cheng Chang, Kuan-Ming Chen,
and Yueh-Chung Yu. Bright fluorescent nanodiamonds no photobleaching and low cytotoxicity. Journal of the American Chemical Society,
127(50):17604–17605, 2005. PMID: 16351080.
[64] Nesladek M Waligórski MP Kerremans Y Marczewska B, Olko P. Cvd
diamonds as thermoluminescent detectors for medical applications. Radiation protection dosimetry, 101(1-4):485–488, 2002.
58

Literatura
[65] Minoru Tachiki, Yu Kaibara, Yu Sumikawa, Masatsugu Shigeno, Hirohumi Kanazawa, Tokishige Banno, Kwang Soup Song, Hitoshi Umezawa,
and Hiroshi Kawarada. Characterization of locally modified diamond surface using kelvin probe force microscope. Surface Science, 581(2–3):207
– 212, 2005.
[66] Edward K. Chow, Xue-Qing Zhang, Mark Chen, Robert Lam, Erik Robinson, Houjin Huang, Daniel Schaffer, Eiji Osawa, Andrei Goga, and Dean
Ho. Nanodiamond therapeutic delivery agents mediate enhanced chemoresistant tumor treatment. Science Translational Medicine, 3(73):73ra21,
2011.
[67] Xixuan Li, Jianqun Shao, Ying Qin, Chen Shao, Tingting Zheng, and
Ling Ye. Tat-conjugated nanodiamond for the enhanced delivery of doxorubicin. J. Mater. Chem., 21:7966–7973, 2011.
[68] Jisheng Xiao, Xiaopin Duan, Qi Yin, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, and Yaping Li. Nanodiamonds-mediated doxorubicin nuclear delivery to inhibit
lung metastasis of breast cancer. Biomaterials, 34(37):9648 – 9656, 2013.
[69] Shengyu Yang, J. Jillian Zhang, and Xin-Yun Huang.
[70] Han B. Man, Hansung Kim, Ho-Joong Kim, Erik Robinson, Wing Kam
Liu, Edward Kai-Hua Chow, and Dean Ho. Synthesis of nanodiamond–daunorubicin conjugates to overcome multidrug chemoresistance
in leukemia. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, (0):–
, 2013.

59

PŘÍLOHA

Seznam zkratek
2DHG
CVD
DFT
DNR
DNX
DOX
FETs
fND
F-NMR
FRPE
FTIR
FWHM
FZÚ
HOMO
HPHT
IČ
IC_50
LUMO
MDR
ND
ND-R
NDX
NV
ODA
SCD
TEM
TNT
ÚOCHB
XPS
ZPL

2D Hole Gas
Chemical Vapor Deposition
Density Functional Theory
Daunorubicin
NDX pokryté DSPE-PEG 2K (viz. 5.2)
Doxorubicin
Solution gate Field-Effect Transistor
Fotoluminiscenční nanodiamanty
Fluorine-Nuclear Magnetic Resonance
Foersterův rezonanční přenos energie
Fourier Transform Infrared Spectroscopy
Full Width at Half Maximum
Fyzikální ústav
Highest Occupied Molecular Orbital
High-pressure high-temperature
Infračervený
Half maximal Inhibitory Concentration
Lowest Unoccupied Molecular Orbital
Multi-Drug resistance
nanodiamant
ND-DNR, daunorubicin navázaný na nanodiamanty
Nanodiamant-doxorubicin
Nitrogen-vacancy
Oktadecylamin
Single Crystal Diamond
Transmission electron microscopy
Trinitrotoluen
Ústav organické chemie a biochemie
X-ray Photoelectron Spectroscopy
Zero phonon line
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