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1. Dane osobowe
Imię i nazwisko: Joanna Depciuch
Nr ORCID: 0000-0003-0168-1701
2. Wykształcenie (miesiąc i rok uzyskania dyplomu, jednostka nadająca
tytuł, tytuł pracy, promotor)
02. 2013 - Uniwersytet Rzeszowski; inżynier biotechnologii; specjalność
bioinżynieria medyczna.
Tytuł pracy: „Wykorzystanie efektu wzmocnienia powierzchniowego
rozproszenia Ramana (SERS) do badania właściwości układów
zawierających enzymy skoligowane z nanocząstkami metali szlachetnych”
Promotor: Prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij
06. 2014 - Uniwersytet Rzeszowski; magister biotechnologii; specjalność
nanobiotechnologia,
Tytuł pracy: „Wykorzystanie spektroskopii Ramanowskiej i spektroskopii w
zakresie podczerwieni do identyfikacji różnic składu surowicy krwi osób
cierpiących na choroby afektywne”
Promotor: Prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij
12. 2017 - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w
Krakowie; doktor nauk fizycznych
Tytuł pracy: „Spektroskopowa identyfikacja zmian w równowadze
fosfolipidowo-białkowej podczas depresji”
Promotor: Dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan, Prof. IFJ PAN
3. Zatrudnienie i odbyte staże naukowe
3.1. Zatrudnienie:
12.2017 – obecnie – Instytut Fizyki Jądrowej in. Henryka Niewodniczańskiego
PAN w Krakowie; stanowisko adiunkt
3.2. Staże naukowe:
21.10.2019 – 04.11.2019 – The State University of New York at Binghamton,
Binghamton, Stany Zjednoczone Ameryki; staż naukowy (załącznik staz 1)
10.09.2019 – 26.09.2019 – Research Institute for Nuclear Problems of
Belarusian State University, Mińsk, Białoruś; staż naukowy (załącznik staz
2)
02.2014 - 06.2014 - Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów; stanowisko asystenta-stażysty-wolontariusza
(załącznik staz 3)
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4. Odbyte kursy naukowe:
Kurs „Podstawy biologii molekularnej” (30h)
Kurs „Wybrane problemy projektowania ergonomicznego maszyn” (30h)
Kurs ”Biologia komórki nowotworowej” (30h)
Kurs „Podstawy biotechnologii przemysłowej” (30h)
Kurs „Techniki chromatograficzne” (30h)
XXI Szkoła letnia „Postępy biologii molekularnej” w Instytucie Genetyki
Człowieka PAN (50h)
7.
Laureat w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych w
ramach pracowni dyplomowej
8.
Roczny kurs języka angielskiego w Proffesional English School
9.
Kurs obsługi specjalistycznego sprzętu: mikroskop sił atomowych (AFM)
firmy Bruker
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w
art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy
5.1. Tytuł osiągnięcia naukowego
„Wpływ rozmiaru, kształtu, metody otrzymywania oraz warunków syntezy na
właściwości optyczne i fototermiczne nanocząstek złota, platyny oraz
kompleksu platyna-złoto”
5.2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego
H1 J. Depciuch, M. Stec, M. Kandler, J. Baran, M. Parlinska-Wojtan
From spherical to bone-shaped gold nanoparticles – time factor in the formation
of Au NPs, their optical and photothermal properties
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2020, 101670
IF2019= 2.589, LM=70
H2 J. Depciuch, M. Stec, A. Maximenko, M. Pawlyta, J. Baran, M. ParlinskaWojtan
Temperature-controlled synthesis of hollow, porous gold nanoparticles with
wide range light absorption
Journal of Materials Science, 2020, 55(12), 5257-5267
IF2019= 3.442, LM=100
H3 J. Depciuch, M. Stec, A. Maximenko, M. Pawlyta J. Baran, M. ParlinskaWojtan
Control of arms of Au stars size and its dependent cytotoxicity and
photosensitizer effects in Photothermal anticancer therapy
International Journal of Molecular Sciences, 20, (2019), 5011
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IF2019= 4.138, LM=100
H4 J. Depciuch, M. Stec, A. Maximienko, J. Baran, M. Parlinska-Wojtan
Gold nanodahlias - potential nanophotosensitizer in photothermal anticancer
therapy
Journal of Materials Science, 55 (2020), 2530–2543 – PRACA
WYRÓŻNIONA OKŁADKĄ W WYDANIU 55(7) 20120
IF2019= 3.442, LM=100
H5 J. Depciuch, M. Stec, A. Maximienko, E. Drzymała, M. Pawlyta, J. Baran,
M. Parlinska-Wojtan
Synthesis method-dependent photosensitizer effects of colloidal solutions of
platinum nanoparticles used in photothermal anticancer therapy
Applied Organomettalic Chemistry, (2020), e5401.
IF2019= 3.581, LM=100
H6 J. Depciuch, M. Stec, B. Klebowski, A. Maximenko, E. Drzymała, J. Baran,
M. Parlinska-Wojtan
Size effect of platinum nanoparticles in simulated anticancer photothermal
therapy
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 29, (2020), 101594
IF2019= 2.589, LM=70
H7 J. Depciuch, M. Stec, B. Klebowski, J. Baran, M. Parlinska-Wojtan
Platinum-gold nanoraspberries as effective photosensitizer in anticancer
photothermal therapy
Journal of Nanobiotechnology, 17, (2019), 107
IF2019= 5.345, LM=140
5.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników oraz
wykazanie
ich
potencjalnego
wykorzystania
w
terapiach
przeciwnowotworowych
5.3.1. Wstęp i motywacja
Nanotechnologia jest dziedziną badań znaną od XX wieku. Po raz pierwszy
terminu „nanotechnologia” użył laureat nagrody Nobla Richard P. Feynman
podczas swojego słynnego wykładu z 1959 r. "'There's Plenty of Room at the
Bottom" [1]. Od tamtej pory nastąpiła rewolucja naukowa w dziedzinie
nanotechnologii.
Nanotechnolodzy zajmują się tworzeniem rozmaitych materiałów w skali nano
(10-9 m). Materiały te mogą posiadać jeden, dwa lub trzy wymiary (1D, 2D, 3D).
Są również materiały charakteryzujące się ograniczeniem ruchów w trzech
wymiarach przez bariery potencjału [2]. Takie materiały to tzw. materiały 0D, do
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których zaliczane są kropki kwantowe. Obecnie najpopularniejszym
nanomateriałem są nanocząstki (NPs), których powierzchnię można
zmodyfikować innymi nanocząstkami, jonami metali, surfaktantami i polimerami,
powodując, że NPs zbudowane z tego samego metalu, będą wykazywać
odmienne właściwości [3]. Jednakże nie tylko rodzaj substancji użytej do
funkcjonalizacji NPs ma wpływ na ich właściwości fizykochemiczne. Bardzo
ważną rolę w osiągnięciu pożądanych właściwości nanocząstek, odgrywa ich
rozmiar [4], skład chemiczny [5], morfologia [6], rozpuszczalność [7], kształt [4],
tendencja do agregacji [8], a także warunki środowiskowe, w tym pH [9],
zasolenie [9] i obecność materii organicznej [10]. Wszystkie powyższe
własności NPs łącznie z ich strukturą, właściwościami optycznymi zależą
również od metody syntezy [11].
5.3.2. Cele prac
Głównym celem prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego była
weryfikacja wpływu kształtu, rozmiaru, składu chemicznego, metody syntezy
oraz jej warunków na właściwości morfologiczne, strukturalne, optyczne i
fototermiczne nanocząstek złota (Au NPs), platyny (Pt NPs) oraz
nanokompleksu złożonego z dwóch w/w pierwiastków (PtAu NPs). Biorąc pod
uwagę bardzo dobre właściwości optyczne Au- i Pt NPs oraz duże wartości
przewodności cieplnej (Au – 317 W/(m•K); Pt - 71,6 W/(m•K)), wykorzystano
w/w NPs do symulowanej terapii fototermicznej (SPTT). W tym celu
skonstruowano lasery diodowe o trzech długościach fali elektromagnetycznej o
405 nm, 650 nm oraz 808 nm, którymi naświetlano komórki nowotworowe
hodowane z otrzymanymi i wcześniej scharakteryzowanymi, nanocząstkami.
Wykorzystano dwie linie nowotworowe jelita grubego (SW480 oraz SW620),
które różnią się między sobą agresywnością.
5.3.3. Uzyskane wyniki
Pierwszym krokiem, w realizacji postawionych celów naukowych było
otrzymanie nanocząstek. Wszystkie NPs zostały zsyntetyzowane metodami
chemicznymi (metoda ziarenkowania, zielona synteza, poliolowa), które zostały
opisane poniżej. W celu ich przeprowadzenia niezbędne jest źródło jonów
metalu (sól metalu), reduktor, który zredukuje jony metalu obecne w roztworze
soli do metalicznej postaci oraz stabilizator, który otaczając zsyntetyzowane
NPs zapobiegnie ich agregacji i późniejszemu strąceniu. W niektórych
przypadkach rolę reduktora jak również stabilizatora pełni jedna substancja.
Nanodalie, nanogwiazdy, nanopatyczki, nanokostki złota oraz puste,
porowate nanocząstki złota syntetyzowane metodą „ziarenkowania”
Nanopatyczki złota (Au nanorods – AuR NPs) w ostatnich kilku latach wzbudziły
bardzo duże zainteresowanie, nie tylko ze względu na swój kształt, ale przede
8

wszystkim na właściwości, którymi można sterować poprzez zmianę stosunku
dłuższej krawędzi do krótszej. Najciekawszą z punktu widzenia naukowego
własnością AuR NPs jest rezonans plazmonowy powierzchni podłużnej (LSPR),
który wykazuje inne własności w zależności od współczynnika kształtu złotych
nanopatyczków, jakim jest wspomniany wyżej stosunek dłuższej krawędzi do
krótszej. Te unikalne właściwości plazmonowe sprawiają, że AuR NPs są
wykorzystywane m. in. do poprawy absorpcji w urządzeniach fotowoltaicznych
[12], jako termowrażliwe nośniki leków [13, 14], a także do obrazowania i
wykrywania nowotworów [15, 16].
Znanych jest kilka sposobów syntezy AuR NPs, np. synteza elektrochemiczna
[17] czy fotochemiczna [18, 19]. Jednak najczęściej wykorzystywaną metodą
syntezy, jest metoda ziarenkowania [20]. Jedną z zalet w/w metody jest
możliwość sterowania parametrami syntezy, co pozwala z dużą swobodą
modyfikować wartość współczynnika kształtu AuR NPs.
Otrzymywanie nanocząstek złota metodą ziarenkowania bądź inaczej tzw.
wzrostu zaszczepionego odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym
syntetyzowane są sferyczne nanocząstki złota o rozmiarze około 5 nm. Synteza
tak małych Au NPs jest możliwa tylko wówczas, gdy stężenie roztworu
prekursora nanocząstek złota jest na tyle duże, by otrzymany roztwór był
roztworem przesyconym. Tylko wówczas reakcja chemiczna zachodzi z
prędkością rzędu sekund, co prowadzi do szybkiego zarodkowania NPs. Takie
warunki zapewniają gwałtowną redukcję jonów złota, a tym samym pozwalają
na otrzymanie sferycznych, Au NPs o rozmiarze kilku nanometrów,
stanowiących ziarna, z których w drugim etapie można otrzymać nanodalie,
nanopatyczki, nanogwiazdy czy też porowate nanocząstki złota. Jednakże,
stosowany w drugim etapie reduktor jest zbyt słaby, dlatego też, po dodaniu go
do roztworu, jony złota Au3+ zostają zredukowane do jonów Au1+. Wymagana
jest zatem druga reakcja redukcji, która zostaje aktywowana po dodaniu ziaren
złota zsyntetyzowanych w pierwszym etapie oraz soli srebra. Środkiem
powierzchniowo czynnym, który jednocześnie pełni rolę stabilizatora jest
bromek cetylotrimetyloamoniowy (CTAB). Związek ten wiąże się z powierzchnią
nanocząstek zmniejszając energię powierzchniową. Dzięki temu możliwa jest
kontrola ewolucji kształtu i wzrostu cząstek. Ponadto CTAB opłaszczając Au
NPs zapobiega ich aglomeracji. Mechanizm ten opiera się najprawdopodobniej
na tworzeniu kompleksu pomiędzy jonami bromkowymi i pozostałymi
reagentami powodując tym samym zmianę reaktywności, wpływającą w ten
sposób na proces wzrostu:
[AuCl4-] + 4CTAB ↔ CTA−[AuBr4] + 4Cl- + 3CTA+

(1)

Jeśli w mieszaninie reakcyjnej oprócz jonów złota obecne są inne jony
pierwiastka metalicznego, wówczas potencjał redoks zostaje obniżony, a więc
potrzeba silniejszego środka redukującego. W procesie ziarenkowania dochodzi
do tworzenia kompleksu CTA−[AuBr4]-, który jest bardziej stabilny niż jon
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[AuBr4]- i ciężko go zredukować. W ten sposób zatrzymujemy reakcję tworzenia
Au NPs do momentu dodania roztworu zaszczepiającego (ziarna Au
wytworzone w pierwszym etapie). Jony srebra natomiast Ag1+ odpowiadają za
osadzanie atomów złota w miejscu najbardziej korzystnym energetycznie [19], a
więc wzdłuż płaszczyzn {111}. Zwiększenie objętości dodanego roztworu
AgNO3 powoduje wydłużanie się Au NPs w kierunku w/w płaszczyzn
krystalograficznych [20].
Proces syntezy Au NPs metodą ziarenkowania wygląda następująco:
I etap Au3+ → Au+: CTA−[AuBr4] + C6H8O6 → CTA-AuBr2 + C6H6O6 + 2H+ +
2Br- (2)
II etap Au+ → Au0: 2CTA-AuBr2 + C6H8O6 → 2Au + C6H6O6 + 2CTA+ + 2H+ +
4Br- (3)

Rys. 1. Widmo FTIR CTAB-u (czarna linia) oraz Au NPs (niebieska linia)
opłaszczonych przez jony CTA+.
Porównując otrzymane widma FTIR czystego CTAB-u oraz Au NPs (Rys. 1)
zauważa się brak zmian w położeniu oraz wartościach absorbancji wibracji grup
funkcyjnych CH2 przy liczbach falowych 2918 cm-1 i 2850 cm-1. Oznacza to brak
interakcji pomiędzy CTAB-em, a powierzchnią Au NPs. W przypadku widma
FTIR Au NPs obserwuje się wyższą intensywność i niewielkie przesunięcie
pasm odpowiadających symetrycznym i asymetrycznym drganiom C-H-C
układu H3CN+ (1487 cm-1 i 1431 cm-1) oraz rozciągającemu drganiu grupy CN+
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(960 cm-1), w porównaniu do widma FTIR czystego CTAB-u. Zmiany te
świadczą o wiązaniu hydrofilowej części CTAB-u z powierzchnią nanocząstek.
Przesunięcie w stronę niższych wartości liczb falowych pasma
odpowiadającego za drgania kołysające grupy CH2 w widmie FTIR Au NPs
oznacza, powstałe na skutek oddziaływania CTAB-u z Au NPs, drganie w
łańcuchu alkilowym CTAB-u, co powoduje wytworzenie zwartej struktury
warstwowej wokół cząstek [21, 22].
Do tej pory zweryfikowano wpływ dodawanej objętości roztworu AgNO 3, liczby
ziaren oraz zmiany pH roztworu [23]. Zwiększanie stężenia jonów Ag+ powoduje
wzrost podłużnej krawędzi AuR NPs, a więc również wzrost współczynnika
kształtu, w przeciwieństwie do liczby ziaren złota, kiedy to obserwowany jest
rozrost poprzecznej krawędzi nanopatyczków wraz z rosnącą liczbą
nanoziaren, a tym samym zmniejszenie stosunku dłuższej do krótszej krawędzi.
Natomiast zmiana pH roztworu powoduje spłaszczenie oraz wyostrzenie
końców AuR NPs (Rys. 2). W pracach H1, H2 oraz H3 zbadano wpływ zmiany
kolejnych warunków syntezy: czas temperatura prowadzenia syntezy oraz
stężenie reduktora na właściwości morfologiczne, strukturalne, optyczne oraz
fototermiczne. Zaproponowano również mechanizmy tworzenia nanocząstek
złota zależne od zmiany w/w warunków syntezy.

Rys. 2. Wpływ zmiany parametrów prowadzonej syntezy na kształt nanocząstek
złota.
5.3.3.1. Identyfikacja parametru kierującego kształtem
podczas syntezy – proponowany mechanizm [H1]

Au

NPs

Czas jest parametrem, który niejednokrotnie pełni kluczową rolę w otrzymaniu
nanocząstek o pożądanych właściwościach. Dlatego też, w celu oceny wpływu
w/w parametru na właściwości fizyczne nanocząstek złota, wykonano szereg
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syntez, których czas trwania wynosił 1 min., 15 min., 30 min., 60 min. Oraz 120
min. Dzięki tak dobranym parametrom, oprócz oceny zmian właściwości
morfologicznych, strukturalnych, optycznych i fototermicznych, zaproponowano
mechanizm ewolucji kształtu nanocząstek od sferycznych do kościopodobnych,
w funkcji czasu. Wyniki uzyskane w zaprojektowanym eksperymencie opisano
w pracy H1.
Morfologię otrzymanych Au NPs syntetyzowanych w zmiennych warunkach
czasu syntezy analizowano za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej.
Rysunek 3, oprócz zdjęć poglądowych i lokalnych Au NPs (Rys. 3a,1,2-e1,2),
zawiera również obrazy SAED pozwalające określić strukturę krystalograficzną
zsyntetyzowanych Au NPs.

Rys. 3. Obraz poglądowy STEM (górna kolumna), lokalny STEM (środkowa
kolumna) oraz dyfrakcja elektronowa (dolna kolumna) Au NPs syntetyzowanych
w czasie: 1 min. (Au1 NPs), 15 min. (Au2 NPs), 30 min. (Au3 NPs), 60 min.
(Au4 NPs) i 120 min. (Au5 NPs).
Zgodnie z oczekiwaniami, czas syntezy wpływa na kształt i morfologię Au NPs.
Nanocząstki, które pobrano po minucie trwania syntezy miały kształt sferyczny.
Wydłużając czas syntezy do 15 minut zauważono, że sferyczne nanocząstki
uległy ewolucji do nanocząstek o kształcie sześcianu. Prowadzenie syntezy
przez 30 minut spowodowało, że otrzymane Au3 NPs mają wydłużony kształt
pręta z półokrągłymi końcami. Synteza trwająca 60 minut nie wpływała na
kształt otrzymanych Au4 NPs. Zauważono jedynie, że końce otrzymanych
nanoprętów miały ostre zakończenia. Dalsze wydłużenie czasu syntezy
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prowadziło do zmiany kształtu końców krawędzi pręta, prowadząc tym samym
do otrzymania Au5 NP o kształcie kościopodobnym.
Strukturę krystalograficzną zsyntetyzowanych nanocząstek określono poprzez
uzyskanie wybranych wzorców dyfrakcji elektronowej. Uzyskane wyniki
pokazują, że wszystkie zsyntetyzowane nanocząstki mają strukturę
krystaliczną. Ponadto obrazy SAED wykazały, że losowo zorientowanym
kryształom
Au1-Au5
NPs
można
przypisać
parametry
sieciowe
charakterystyczne dla złota [24]. Otrzymane obrazy SAED dla każdej z pięciu
analizowanych próbek Au NPs składały się z pierścieni, które różniły się
„ostrością”. Różnice te świadczą o rozbieżnościach w rozmiarach
zsyntetyzowanych Au NPs. Tendencja ta zaobserwowana została tylko dla
nanocząstek od Au1 NPs do Au4 NPs. Najbardziej rozmyte pierścienie na
obrazach SAED zaobserwowano dla Au1 NPs, co jest spójne z faktem, że
nanocząstki w w/w próbce mają najmniejszy rozmiar. Zgodnie z oczekiwaniami
pierścienie we wzorach SAED Au2 NPs są ostrzejsze niż dla poprzedniej
próbki, co jest związane ze wzrostem średniej wielkości i zmianą kształtu
nanocząstek. Wraz ze wzrostem czasu prowadzenia syntezy, pierścienie
widoczne na obrazach SAED otrzymane dla Au3 NPs i Au4 NP były
najostrzejsze. Zaskakującym było, że pierścienie na SAED otrzymane dla Au5
NPs, podobne były do tych otrzymanych dla nanocząstek o najmniejszym
rozmiarze, pomimo że nanocząstki syntetyzowane przez 120 minut
charakteryzowały się największym rozmiarem. Najprawdopodobniej jest to
związane z półokrągłymi zakończeniami kościopodobnych Au5 NPs, w których
średnica owych półokręgów ma podobny rozmiar jak Au1 NPs.
Wykonane eksperymenty pokazują, że kształt Au NPs zależy od długości
prowadzenia syntezy. W metodzie ziarenkowania wykorzystano roztwory
CTAB-u i AgNO3. Reakcja chemiczna między cząsteczkami AgNO3 i CTAB
prowadzi do powstania jonów AgBr-, które blokują wzrost Au NPs w kierunku
{110}. Dlatego podczas prowadzenia syntezy oczekiwano, że nanocząstki będą
rosły w kierunku równoległym do płaszczyzn {001} tworzących wydłużone
struktury. Ponadto długość nanocząstek o kształcie prętów zależy od stężenia
AgNO3 i CTAB w roztworze [25]. CTAB jest również odpowiedzialny za
zapobieganie aglomeracji i stabilizacji pojedynczych zarodków złota. Z
wykonanych badań wynika, że jedna minuta nie jest wystarczającym czasem na
zajście reakcji między AgNO3 i CTAB, i dlatego też w roztworze nadal
obserwowano tylko sferyczne Au NPs. Przeprowadzone badania pokazują
jednak, że już 15 minut jest wystarczającym czasem, aby w roztworze pojawiły
się jony AgBr-, ponieważ kuliste Au NPs zmieniły swój kształt na sześcienny.
Wraz z wydłużeniem czasu syntezy do 30 minut, a następnie 60 minut, złote
kostki rosły tylko w jednym, podłużnym kierunku. Jednak, jak widać na
zdjęciach TEM nanocząstek Au3 i Au4, ich długość była taka sama, natomiast
kształt ich końców różnił się. W nanocząstkach Au3 były półokrągłe, a w
nanocząstkach Au4 były ostre. Zauważono jednak, że dalszy wzrost czasu
syntezy spowodował, że końce zaczęły rosnąć w kierunku {110}, co
13

najprawdopodobniej było spowodowane wyczerpaniem cząsteczek CTABu i
AgNO3 w roztworze. Mechanizm wpływu czasu syntezy na ewolucję kształtu
nanocząstek złota przedstawia rys. 4.

Rys. 4. Mechanizm wpływu czasu syntezy na ewolucję kształtu nanocząstek
złota.
Spektroskopia w zakresie światła widzialnego i ultrafioletu (UV-Vis) posłużyła
do zbadania zmiany właściwości optycznych otrzymanych Au NPs, zależnych
od czasu prowadzenia syntezy. Widma UV–Vis, przedstawione na rys. 5a,
pokazały, że pozycja maximum przypisywanego zlokalizowanemu rezonansowi
plazmonowemu (SPR) otrzymanych Au NPs zależy od kształtu nanocząstek.
Ponadto zaobserwowano przesunięcie maximum w stronę wyższych wartości
długości fali, które jest skorelowane z wydłużeniem czasu prowadzenia syntezy.
Dla sferycznych A1 NPs maksimum absorbancji zaobserwowano przy długości
fali 540 nm. Ta pozycja jest typowa dla sferycznych nanocząstek złota [26, 27].
Sześcienne nanocząstki Au2 NPs mają maksimum absorbancji przy długości
fali 725 nm, podczas gdy w próbce Au3 NPs zaobserwowano przesunięcie do
długości fali 750 nm. Na widmach UV–Vis nanocząstek Au4 NPs i Au5 NPs, pik
SP jest zlokalizowany przy fali o długości około 800 nm. Ponadto, w próbkach
zawierających nanocząstki Au2 NPs - Au5 NPs zauważono dodatkowe
maximum absorbancji przy długości fali 540 nm. Maximum to przypisano
sferycznym zarodkom Au NPs, które wykorzystano w II etapie syntezy [28].
Przesunięcie początkowego położenia maximum absorbancji można przypisać
obecności tzw. podłużnego rezonansu plazmonowego, który występuje wzdłuż
podłużnych osi nanocząstek. Przesunięcie to wskazuje na zmianę kształtu
nanocząstek i wzrost ich długości [25].
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Rys. 5. (a) Widma UV-Vis Au NPs oraz (b) wykres zmiany temperatury w
roztworach nanocząstek pod wpływem naświetlania laserem o długości fali
elektromagnetycznej 808 nm. Czerwonym kolorem oznaczono Au1 NPs,
zielonym – Au2 NPs, niebieskim – Au3 NPs, różowym – Au4 NPs, fioletowym –
Au5 NPs. Kolor czarny odpowiada roztworowi wody (kontrola).
W celu obliczenia wartości współczynnika konwersji fototermicznej dla
poszczególnych Au NPs, zmierzono przyrost temperatury w roztworach
nanocząstek, które były naświetlane przez laser o długości fali
elektromagnetycznej 808 nm, rys. 5b. W porównaniu z kontrolnym roztworem
wodnym zaobserwowano wzrost temperatury we wszystkich roztworach Au
NPs. Zauważono także, że wzrost temperatury zależał od kształtu Au NPs.
Najmniejszy wzrost temperatury, około 3.2 °C, zaobserwowano dla roztworu
Au1 NPs. Wynika to z kulistego kształtu nanocząstek i położenia maksimum
piku SPR, mającego największe przesunięcie w stosunku do długości fali
użytego w doświadczeniu lasera. Aby osiągnąć najbardziej efektywny wzrost
temperatury, długość fali elektromagnetycznej powinna być taka sama lub
bardzo podobna do długości fali elektromagnetycznej odpowiadającej
maksimum piku SPR [29]. W przypadku nanocząstek Au2 NPs temperatura
wzrosła o około 5.1 °C, natomiast w przypadku nanocząstek Au3 NPs o +5.7
°C. Najwyższy wzrost temperatury zaobserwowano dla nanocząstek Au4 i Au5 i
wynosił on odpowiednio 6.5 °C i 7 °C. Różnice temperatur między roztworami
zawierającymi nanocząstki Au3 NPs, Au4 NPs i Au5 NPs były spowodowane
rozmiarem tych nanocząstek, ponieważ, jak widać na rys. 8, kształt w/w
nanocząstek jest bardzo podobny, jednak długość i kształt końców są różne.
Większe nanocząstki wykazywały absorbancję światła w zakresie zbliżonym do
światła czerwonego, podczas gdy mniejsze NPs wykazywały absorbancję
światła przy niższych długościach fal [24]. Chociaż NPs w kształcie prętów
(Au3-Au5 NPs) wykazywały SPR dla podobnych długości fal, zaobserwowano
różnice we wzroście temperatury. Obliczenia teoretyczne rozkładu bliskiego
pola (|E/E0|2) pokazują, że dla Au NPs w kształcie prętów rozkład bliskiego pola
jest skoncentrowany na kształcie końców i wykazuje on większe wartości dla
ostrych krawędzi [30, 31]. Jednakże końce Au5 NPs nie mają ostrych
narożników, a to właśnie dla tej próbki zaobserwowano największy wzrost
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temperatury. Kształt końców nanocząstek Au5 jest zaokrąglony, a ich średnica
wynosi około 10 nm. Okazuje się, że dla małych sferycznych NPs rozkłady
bliskiego pola są zauważane na całym obwodzie kuli [32], dlatego też
przypuszcza się, że zaokrąglone krawędzie w Au5 NPs działają jak „anteny”.
Obliczone wartości współczynnika konwersji fototermicznej zależały od długości
czasu syntezy i wzrastały wraz z jego wydłużeniem, tabela 1.
Tabela 1 Wartości wydajności konwersji fototermicznej dla nanocząstek
przedstawionych w pracy H1 i obliczonych dla fali elektromagnetycznej o
długości 808 nm.
Próbka
η[%]

Au1 NPs

Au2 NPs

Au3 NPs

Au4 NPs

Au5 NPs

9

15

27

32

33

5.3.3.2. Poprawa właściwości fototermicznych Au NPs poprzez
kontrolowane wprowadzenie porowatości [H2]
Kolejnym parametrem syntezy, którego wpływ na wybrane właściwości fizyczne
badano, była temperatura prowadzenia syntezy. Wykonano więc szereg syntez
Au NPs w następujących temperaturach: 60 °C, 70 °C, 80 °C i 90 °C.
Wykonane zdjęcia STEM zsyntetyzowanych nanocząstek złota pokazały, że
otrzymane NPs mają pory zarówno na powierzchni jak również wewnątrz, rys. 6
a1,2-d1,2. Ponadto zauważono, że zarówno wielkość samych NPs, jak i porów
jest różna i zależy od temperatury, w jakiej była przeprowadzona synteza. Wraz
ze wzrostem temperatury zwiększa się rozmiar pustych, porowatych
nanocząstek (AuHP NPs), ale maleje wielkość porów. AuHP NPs
zsyntetyzowane w 60 °C mają średnią wielkość 35 ± 4 nm (rys. 6 d1), podczas
gdy AuHP NPs zsyntetyzowane w 70 °C, 80 °C i 90 °C mają rozmiary 44 ± 5
nm, 50 ± 7 nm i 76 ± 8 nm, rys. 6 d2-d4.
Technika dyfrakcji elektronowej posłużyła do oceny lokalnej struktury czterech
analizowanych próbek nanocząstek, rys. 6 a3-d3. Obrazy SAED pokazały, że
wszystkie zsyntetyzowane nanocząstki są krystaliczne, oraz że kryształy AuHP
NPs są losowo zorientowane, a okręgi mogą zostać zaindeksowane przy użyciu
parametrów sieciowych złota [24]. Podobnie, jak dla NPs powstałych w wyniku
różnego czasu prowadzenia syntezy, ostrość pierścieni na obrazach SAED
AuHP NPs zależała od wielkości NPs. Obraz SAED pobrany z próbki AuHP1
NPs (synteza w 60 °C) składa się z raczej rozmytych pierścieni, natomiast,
zgodnie z oczekiwaniami, pierścienie na obrazie SAED nanocząstek AuHP2
NPs (rys. 6 b3, synteza w 70 °C) stają się ostrzejsze i zawierają coraz więcej
punktów, co jest związane ze wzrostem średniej wielkości nanocząstek. Obrazy
SAED dla AuHP3 NPs (synteza w 80 °C), składają się z jeszcze ostrzejszych
pierścieni niż poprzednie próbki AuHP NPs, jednak najostrzejsze punkty oraz
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pierścienie są widoczne we wzorze SAED największych AuHP4 NPs (synteza w
90 °C, rys. 6 d3).

Rys. 6. Obrazy poglądowe STEM AuHP NPs (a1,2-d1,2), dyfrakcja elektronowa
(a3-d3) oraz wykresy rozkładu wielkości nanocząstek (a4-d4) otrzymanych
metodą zarodkowania w różnych temperaturach: 60 oC (a); 70 oC (b); 80 oC (c);
90 oC (d).
Wykonane zdjęcia TEM, rys. 6, pokazały, że otrzymane Au NPs różnią się
wielkością oraz gęstością porów, dlatego też zaproponowano mechanizm
powstawania oraz rozrostu porów w NPs, które powstały w wyniku
podwyższania temperatury syntezy. Wzrost temperatury syntezy spowodował,
że szybkość redukcji była większa, a w konsekwencji wzrosła liczba miejsc
zarodkowania sprzyjających tworzeniu porów [33]. Równolegle wzrost
temperatury prowadzi do destabilizacji cząsteczek CTAB-u, a co za tym idzie,
jonów AgBr-, powodując, że kształt nanocząstek staje się sferyczny.
Proponowany mechanizm syntezy porowatych AuHP NPs sugeruje, że
powstawanie porów wynika z kontrolowanego temperaturowo wzrostu
prędkości redukcji prekursora złota i odblokowania wzrostu nanocząstek w
kierunku {110} przez destabilizację cząsteczek CTAB-u. Dodatkowo zarodki Au
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obecne w roztworze łączą się z już utworzonymi nanocząstkami AuHP NPs
przyczyniając się do ich wzrostu, co widać na obrazie TEM, rys. 6. Schemat
proponowanego mechanizmu wzrostu porowatych nanocząstek o różnych
rozmiarach przedstawiono na rys. 7. Mechanizm potwierdzono porównując
nanocząsteczki syntetyzowane w temperaturze pokojowej z nanocząstkami
syntetyzowanymi w 60 °C, gdzie te ostatnie wydają się być „spuchnięte” z
powodu tworzenia porów.

Rys. 7. Schemat mechanizmu powstawania porowatych nanocząstek złota.
Wykonana analiza otrzymanych dyfraktogramów, rys. 8 potwierdziła, że zarodki
Au obecne w roztworze łączą się z już utworzonymi nanocząstkami AuHP NPs
przyczyniając się do ich wzrostu. Obliczona średnia wielkość AuHP NPs, bez
względu na temperaturę syntezy, wynosiła bowiem dla wszystkich próbek około
<DAu> ≈ 12 nm. Ponadto, refleksy na dyfraktogramach odpowiadają
parametrom (111), (200), (220), (311) i (222), które można przypisać
kryształowi złota o budowie fcc [34]. Dyfraktogramy nie wskazują na
preferencyjny kierunek wzrostu nanocząstek [35]. Porównując rozmiary
krystalitów z rozmiarami nanocząstek uzyskanymi z pomiarów TEM (rys. 6)
można wywnioskować, że rozmiar nanocząstek wzrastał wraz z temperaturą
reakcji z powodu aglomeracji większej liczby małych monokrystalicznych ziaren
złota o wielkości około 12 nm. Co więcej, założenie to można potwierdzić
brakiem zależności wielkości parametru stałej sieci od temperatury, co
zaobserwowano w przypadku porowatych nanocząstek złota w innych pracach
[36, 37]. Parametr sieciowy wytworzonych nanocząstek miał tę samą wartość (a
= 4,077(1) Å) dla czterech badanych rodzajów nanocząstek. Dlatego też
zsyntetyzowane nanocząsteczki AuHP można opisać jako porowate
aglomeracje monokrystalicznych zarodków Au o wielkości 12 nm, których liczba
rośnie wraz z temperaturą reakcji, a zatem wielkość uzyskanych nanocząstek
również rośnie.
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Rys. 8. Dyfraktogramy rentgenowskie nanocząstek syntetyzowanych w różnych
temperaturach w porównaniu ze standardowym wzorcem złota [26].
Widma UV-Vis, przedstawione na rys. 9a pokazują, że zsyntetyzowane AuHP
NPs wykazują bardzo szeroki zakres absorpcji światła, który jest ciągły między
500 nm a 900 nm długością fali. Ponadto, z widm UV-Vis wynika, że mniejsze
AuHP1 i AuHP2 NPs pochłaniają więcej światła, w porównaniu do większych
AuHP3 i AuHP4 NPs. Jednakże, AuHP NPs syntetyzowane w 80°C i 90°C
absorbują światło w szerszym zakresie niż nanocząstki syntetyzowane w
niższych temperaturach. Właściwość pochłaniania światła w szerokim zakresie
przez otrzymane nanocząstki tłumaczy praca Zhang i in., w której wykazano, że
pory w nanoskali są odpowiedzialne za tworzenie tzw. „gorących punktów” (hot
spots) bliskiego pola po wzbudzeniu plazmonowym [38]. Ponadto w pracy tej
wykazano również, że intensywność pochłaniania światła przez AuHP NPs
wzrasta wraz z porowatością powierzchni NPs.
Bardzo dobre właściwości optyczne otrzymanych AuHP NPs oraz zaskakująco
szeroki pik SPR korelowały z dużym wzrostem temperatury w roztworach z
nanocząstkami
po
naświetlaniu
laserami
o
długościach
fal
elektromagnetycznych 650 nm i 808 nm, rys. 9 b, c, w porównaniu z kontrolnym
roztworem wody. Otrzymane wykresy zależności wzrostu temperatury od czasu
naświetlania wskazują, że wyższe wartości temperatury dla wszystkich
roztworów nanocząstek uzyskano po naświetlaniu długością fali 650 nm. Dla
mniejszych AuHP1 NPs i AuHP2 NPs odnotowano wzrost temperatury o około
9 °C, podczas gdy dla większych nanocząstek wzrost ten wynosił około ~ 7 °C.
W przypadku lasera 808 nm zaobserwowano wyższy wzrost temperatury dla
nanocząstek AuHP3 i AuHP4. Wynik ten można wytłumaczyć obecnością
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mniejszych porów w nanocząstkach AuHP3 NPs i AuHP4 NPs oraz faktem, że
większe AuHP NPs wykazywały szerszy zakres pochłaniania światła, rys. 9 a.
Co więcej, obliczone wartości rozkładów bliskiego pola (|E/E0|2) dla sferycznych
nieporowatych i sferycznych porowatych nanocząstek o tych samych
rozmiarach są około dziesięć razy wyższe dla porowatych nanocząstek [38].
Nanocząstki z porami mają większą liczbę „gorących punktów”, które lokalnie
wzmacniają efekty plazmonowe, a które nie są obserwowane dla sferycznych,
pełnych nanocząstek złota. Praca Zhang i in. pokazuje również, że najwyższy
rozkład bliskiego pola występował wokół granicy porów i nanocząstek, co
oznacza, że wraz ze wzrostem liczby porów i zmniejszeniem ich wielkości,
właściwości optyczne i fototermiczne nanocząsteczek są lepsze, co pokazano
na rys. 9 b i c.

Rys. 9. Widma UV-Vis (a) oraz zmiany temperatury w roztworach nanocząstek
naświetlanych laserem o długości fali 650 nm (b) oraz 808 nm (c). AuHP1 NPs
oznaczono kolorem czerwonym, AuHP2 NPs - zielonym, AuHP3 NPs fioletowym, AuHP4 NPs – niebieskim. Kolor czarny na wykresach b i c
odpowiada roztworowi wody (kontrola).
5.3.3.3. Rozwinięcie powierzchni aktywnej Au NPs – mechanizm
powstawania nanogwiazd [H3]
W literaturze można znaleźć przesłanki o wpływie zmiany użytego w syntezie
reduktora na morfologię oraz strukturę Au NPs otrzymywanych metodą
ziarenkowania, jednakże nie ma wiadomości na temat zmiany stężenia
substancji redukującej. Dlatego też zdecydowano się na wykonanie syntez Au
NPs z różnym stężeniem reduktora jakim był kwas askorbinowy.
Morfologię zsyntetyzowanych nanogwiazd złota (AuS NPs) analizowano za
pomocą skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (STEM), rys. 10 ah. Zgodnie z oczekiwaniami zmiany stężenia reduktora miały wpływ na wielkość
złotych nanogwiazd, a także na długość ich ramion. Ponadto obrazy STEM
wykazały, że wszystkie otrzymane AuS NPs mają rdzeń. Wszystkie rdzenie
mają kształt sześcianów, a rozmiar przekątnej jest podobny dla wszystkich
uzyskanych próbek i wynosi ok. 140 nm. Jednak, jak widać na rys. 10 e–h,
długości ramion AuS NPs (parametr a, oznaczony przerywaną żółtą linią) są
różne. Co ciekawe, długość ramion wzrasta wraz ze wzrostem stężenia
reduktora użytego podczas syntezy. Dla najmniejszego stężenia reduktora
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długość ramienia wynosiła około 193 nm, natomiast dla najwyższego stężenia
reduktora ramiona osiągały długość 356 nm.

Rys. 10. Obrazy poglądowe STEM AuS NPs (a-d) oraz ich ramion (e-h);
dyfrakcja rentgenowska (i) oraz elektronowa (j) AuS NPs otrzymanych metodą
zarodkowania ze zmiennym stężeniem reduktora: dwukrotne stężenie (AuS2
NPs); trzykrotne stężenie (AuS2 NPs); czterokrotne stężenie (AuS3 NPs);
pięciokrotne stężenie (AuS4 NPs).
Dyfrakcja rentgenowska oraz obrazy SAED wykazały, że wszystkie otrzymane
AuS NPs mają strukturę krystaliczną, rys. 10 i, j. Dane z XRD posłużyły do
wyliczenia średniej wielkości krystalitów tworzących AuS NPs. Wielkość ta
wynosiła około 12 nm (<DAu> ~ 12 nm) i, co ciekawe, nie zależała od zmiany
stężenia reduktora. Biorąc pod uwagę proces ziarenkowania, wiemy, że w
pierwszej kolejności tworzy się rdzeń nanocząstki, dlatego możemy założyć, że
uzyskane wartości wielkości krystalitów pochodzą z rdzeni polikrystalicznych
nanocząstek AuS, których rozmiar pozostaje niezmieniony wraz ze wzrostem
stężenia reduktora. Jednakże stwierdzono również, że wydłużanie ramion AuS
NPs koreluje ze wzrostem parametru stałej sieci. Zatem nanocząstki AuS4 NPs
wykazały największy parametr sieciowy, który był zbliżony wartością do
przypisanego parametru stałej sieci złota w makroskali, a = 4,1547 Å [34].
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Zdjęcia SAED posłużyły natomiast do zbadania lokalnej struktury
krystalograficznej AuS NPs, którą można przypisać strukturze fcc Au [24].
Chociaż wszystkie dyfraktogramy SAED składały się z pierścieni,
zaobserwowaliśmy różnice w ostrości pierścieni, które wynikały z długości
ramion AuS NPs. Dla AuS1 NPs o najkrótszych ramionach pierścienie były
najbardziej rozmyte, natomiast w przypadku AuS4 NPs – najbardziej ostre.
Wynik ten potwierdza różnice w wielkości AuS NPs otrzymanych dla różnego
stężenia reduktora, a także sugeruje, że im ramię gwiazdy jest dłuższe, tym jest
lepiej skrystalizowane.
Zwiększenie stężenia reduktora spowodowało skrócenie czasu, który był
potrzebny do redukcji HAuCl4. Ponadto wyższe stężenia reduktora są
odpowiedzialne za wzrost liczby początkowych miejsc zarodkowania, co
potwierdza fakt, że otrzymane nanocząstki mają bardzo podobny kształt i
rozmiar rdzeni (rys. 10-d). Dodatkowo większa liczba miejsc zarodkowania
spowodowała, że udział każdego z miejsc zarodkowania jest mniejszy, a więc
kontrola kształtu nanocząstek przez środki powierzchniowo czynne, jak CTAB,
jest ograniczona [33]. Co więcej, CTAB, oprócz zapobiegania aglomeracji
nanocząstek, wchodzi w reakcję z AgNO3 tworząc jony AgBr-, które pozwalają,
aby wzrost nanocząstek odbywał się tylko w jednym kierunku
krystalograficznym [39]. Zwiększenie stężenia reduktora powoduje, że reakcja
syntezy przebiega gwałtownie, a jak wykazano w pracy H1, czas potrzebny na
powstanie jonów AgBr- to około 15 minut. Gwałtowna reakcja syntezy
powoduje, że jony AgBr- nie mają możliwości kontrolowania wzrostu
nanocząstek w określonym kierunku, dlatego też z końców rdzeni nanocząstek
wyrastają rozgałęzione struktury.

Rys. 11. Schemat mechanizmu powstawania złotych nanogwiazd z
kontrolowanymi długościami ramion gwiazd: z małym stężeniem reduktora (a), z
wysokim stężeniem reduktora (b).
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Wyniki ujęte w pracy H3 wskazują, że skrócenie czasu redukcji HAuCl4, wzrost
liczby miejsc zarodkowania, zmniejszenie liczby nanocząstek pokrytych CTABem i niedominujący kierunek wzrostu nanocząstek są spowodowane wzrostem
stężenia reduktora. Otrzymane wyniki sugerują, że mechanizm powstawania
złotych nanogwiazd z kontrolowanymi długościami ramion jest skorelowany z
dodatkiem określonego stężenia reduktora. Schemat tego mechanizmu
przedstawiono na rys 11.
Pomiary wykonano za pomocą spektrometru UV-Vis pokazują, że pozycja piku
SPR dla otrzymanych AuS NPs jest różna, rys. 12a. Pozycje maksimów
absorbancji wynoszą od 640 nm dla nanocząstek AuS1 do 770 nm dla
nanocząstek AuS4. Położenia maksimów piku SPR skorelowano z długościami
osi c, rys. 10 e-h. Wraz z wydłużeniem osi c obserwuje się przesunięcie pików
w stronę wyższych długości fal. Oznacza to, że pozycja pików SPR zależy od
ostrości końców ramion AuS NP. Dlatego też modyfikując długości osi c, można
w kontrolowany sposób syntetyzować nanocząstki o określonej pozycji piku
SPR.

Rys. 12. Widma UV-Vis (a) oraz zmiany temperatury w roztworze AuS NPs
naświetlanym falą elektromagnetyczną o długości 650 nm (b) oraz 808 nm (c).
Kolor różowy odpowiada próbce AuS1 NPs, niebieski – AuS2 NPs, czerwony –
AuS3 NPs, zielony – AuS4 NPs. Kolor czarny na wykresie b i c odpowiada
roztworowi wody (kontrola).
Zmiany temperatury w roztworach AuS1 – AuS4 NPs, które zostały naświetlone
laserami o długościach fal 650 nm i 808 nm, pokazano na rys. 12 b i c. W
porównaniu z roztworem kontrolnym wody zaobserwowano wzrost temperatury
w roztworach zawierających AuS NPs, bez względu na użytą długość fali
elektromagnetycznej. Ponadto, zauważono wyższy wzrost temperatury o około
1 °C dla lasera 650 nm niż dla lasera 808 nm dla wszystkich roztworów NPs.
Niezależnie od zastosowanej długości fali, zaobserwowano podobny wzrost
temperatury we wszystkich roztworach AuS NP. Długość fali 650 nm
spowodowała wzrost temperatury w roztworze z nanogwiazdami o około 8 °C,
podczas gdy fala o długości 808 nm podniosła temperaturę w roztworach o
około 7 °C. Na podstawie danych przedstawionych na wykresach 12 b i c
obliczono wartości wydajności konwersji fototermicznej dla otrzymanych
nanogwiazd i przedstawiono je w tabeli 2.
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Tabela 2. Wartości wydajności konwersji fototermicznej dla otrzymanych
nanogwiazd złota naświetlonych laserami o długości fali elektromagnetycznej
650 nm i 808 nm.
Próbka

η[%]
AuS1 NPs

AuS2 NPs

AuS3 NPs

AuS4 NPs

η650

38

40

39

44

η808

33

32

33

34

Wyższe wartości wydajności fototermicznej zaobserwowano dla lasera 650 nm.
Ponadto dla obu długości fali, najwyższe wartości wydajności fototermicznej
stwierdzono dla nanocząstek AuS4 NPs. Jednak różnice w wartościach η
między wszystkimi zsyntetyzowanymi AuS NPs nie były duże. Najmniejszą
wartość η = 38% zaobserwowano dla nanocząstek AuS1 NPs dla lasera 650
nm, natomiast dla lasera 808 nm najmniejszą wartość wydajności
fototermicznej = 32% stwierdzono dla nanocząstek AuS2 NPs. Ponadto
zaobserwowano bardzo podobne wartości obliczonego parametru, zarówno dla
długości fali 650 nm, jak i 808 nm dla nanocząstek AuS2 NPs i nanocząstek
AuS3 NPs. Może to być związane z faktem, że długości osi c, która określa
ostrość końca ramienia gwiazdy, są podobne w próbkach AuS2 NPs i AuS3
NPs, rys. 10e-h. Dość znaczny wzrost temperatury oraz wysokie wartości η dla
nanogwiazd złota tłumaczy praca Chatterjee i in., gdzie autorzy pokazali, że
ostre zakończenie ramion złotych nanogwiazd tworzy tzw. efekt
„piorunochronu”, który znacznie wzmacnia lokalne pole elektromagnetyczne
[40].
5.3.3.4. Wykorzystanie dalszego rozwinięcia powierzchni Au NPs do
poszerzenia piku SPR [H4]
Wyniki przedstawione w pracy H2 oraz H3 wskazywały, że właściwości
optyczne oraz fototermiczne silnie zależą od obecności porów oraz wypustek
(ramiona gwiazd). Dlatego też zdecydowano się opracować metodę syntezy Au
NPs, które będą posiadały jeszcze większą liczbę wypustek, a ich rdzeń nie
będzie pełny. Otrzymane wyniki opublikowano w pracy H4, oraz w formie
okładki czasopisma Journal of Materials Science numer 55(7), 2020.
Otrzymane obrazy STEM pokazują, że zsyntetyzowane nanocząstki mają
kształt kwiatu dalii (AuD NPs), z dużą liczbą struktur podobnych do płatków, rys.
13 a1, a2, a ich średni rozmiar wynosi około 70 nm, rys. 13 a5. Ponadto, zdjęcia
STEM pokazują, że zsyntetyzowane AuD NPs nie tworzyły aglomeratów. Obraz
SAED z analizowanej próbki, rys. 13 a3, składa się z ostrych pierścieni, których
zaindeksowane płaszczyzny odpowiadają strukturze kubicznej Au [24].
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Rys. 13. Obraz poglądowy STEM HAADF (a1), lokalny (a2), dyfrakcja
elektronowa (a3), dyfrakcja rentgenowska (d4) oraz rozkład wielkości (a5) AuD
NPs.
Uzyskany dyfraktogram rentgenowski dla AuD NPs dopasowano metodą
Rietvelda, jak pokazano na rys. 13 a4. W granicach wykrywalności wszystkie
refleksy można przypisać standardowym odbiciom Bragga (111), (200), (220),
(311) i (222) nanokryształów Au o kubiczną komórce elementarnej fcc [41], a
obliczony parametr stałej sieci był równy a = 4,078 Å.
Porowaty rdzeń AuD NPs oraz duża liczba ramion, spowodowała, jak
zakładano, że pik SPR AuD NPs miał bardzo szeroki zakres, a jego maksimum
przypadało na długość fali 625 nm, którą można przypisać nanocząstkom złota,
rys. 14 a [42]. Ogrzewając roztwory AuD NPs laserami o różnej długości fali,
zaobserwowano, że największy wzrost temperatury, wynoszący 5,3 °C, był
zauważalny dla długości fali 650 nm (rys. 14 b, pomarańczowa krzywa). Dla fali
elektromagnetycznej o długości 808 nm (rys. 14 b, czerwona krzywa) wzrost
temperatury wyniósł 4,8 °C, natomiast dla fali 405 nm (rys. 14 b, fioletowa
krzywa) – 2,1 °C. Wykorzystując dane przyrostu temperatury, obliczono
wydajność konwersji fototermicznej, która wynosiła η = 50% dla AuD NPs
naświetalnych falą elektromagnetyczną o długości 650 nm. Natomiast, dla
roztworów AuD NPs naświetlanych laserami o długościach fal 808 nm i 405 nm,
wydajności konwersji fototermicznej wyniosły odpowiednio 43% i 13%.
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Rys. 14. Widmo UV-Vis (a) oraz zmiany temperatury w roztworach AuD NPs
podczas naświetlania przez 5 minut laserem o długości fali 405 nm (fioletowa
krzywa), 650 nm (pomarańczowa krzywa) i 808 nm (czerwona krzywa). Czarna
linia odpowiada roztworowi wody (kontrola).
5.3.3.5. Chemiczna i zielona synteza Pt NPs – mechanizm redukcji
soli metali szlachetnych z wykorzystaniem ekstraktów
roślinnych jako reduktorów [H5]
Wraz z rozwojem kolejnych gałęzi nanotechnologii zaczęto zwracać uwagę na
produkty uboczne syntez nanomateriałów, które przyczyniają się do degradacji
środowiska. W związku z tym poszukiwano i poszukuje się nadal, wykonując
szereg badań naukowych, substancji naturalnych, które mogłyby zostać użyte w
reakcjach syntezy nanomateriałów zamiast substancji toksycznych. Podejście
takie nosi nazwę tzw. „zielonej chemii” [43]. Główne priorytety, którymi kierują
się naukowcy badający metody zielonej chemii to: niższe zużycie energii, a co
za tym idzie niższe koszty syntezy, stosowanie katalizatorów, które nie będą
oddziaływać na środowisko w sposób niekorzystny, eliminacja toksycznych
rozpuszczalników i podłoży organicznych, wymiana substancji chemicznych na
naturalne, redukcja lub eliminacja produktów ubocznych wymagających
utylizacji [43]. Wydaje się, że roślinne substancje czynne mogą pełnić rolę
katalizatorów w procesach syntezy nanocząstek.
W celu zbadania wpływu metody syntezy NPs na ich właściwości
morfologiczne, strukturalne, optyczne oraz fototermiczne, zsyntetyzowano
nanocząstki platyny metodą poliolową oraz tzw. „zieloną” z użyciem zielonej
herbaty. Uzyskane wyniki zostały opublikowane w pracy H5, w której
wytłumaczono również mechanizm redukcji jonów Pt4+ do Pt0, gdzie reduktorem
są związki naturalne obecne w zielonej herbacie.
W wyniku syntez przeprowadzonych metodami poliolową oraz „zieloną”
otrzymano sferyczne, 2 nm nanocząstki platyny o regularnym kształcie, rys. 15
a1, a2, b1, b2, o bardzo wąskim, nie przekraczającym 0,5 nm, rozrzutem
wielkości, rys. 15 a5, b5.
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Rys. 15. Obraz poglądowy STEM HAADF (a1, b1, a2, b2), dyfrakcja
elektronowa (a3, b3), dyfrakcja rentgenowska (a4, b4) oraz rozkłady wielkości
(a5, b5) nanocząstek platyny otrzymanych metodą poliolową (a) oraz „zielonej
syntezy” (b).
Poglądowy obraz STEM Pt NPs uzyskanych metodą zielonej syntezy (rys. 15
b1) pokazuje, że nanocząsteczki nie zajmują całej powierzchni siateczki
miedzianej, na którą były nałożone w celu przeprowadzenia obserwacji
mikroskopowych, a są umieszczone na podłożu. Podłożem tym
najprawdopodobniej są „globulki” zielonej herbaty. Podobny efekt obserwuje się
w innych metalicznych nanocząstkach syntetyzowanych przy użyciu metod
zielonej syntezy [44-46]. Uzyskane na obrazach SAED okręgi przypisano
płaszczyznom krystalograficznym odpowiadającym regularnej strukturze (fcc)
platyny, rys. 15 a3, b3. Strukturę krystaliczną otrzymanych nanocząstek
zanalizowano dokładniej za pomocą pomiarów XRD, rysunek 15 a4, b4.
Obliczone wartości stałych sieci dla nanocząstek wytworzonych metodą
poliolową oraz zielonej syntezy wynosiły kolejno a = 3,910 (1) Å oraz a = 3,918
(1) Å i były one mniejsze niż wartość stałej sieci dla platyny w skali
makroskopowej (3,923 Å). Ponadto, z uzyskanych dyfraktogramów, obliczono
rozmiary uzyskanych Pt NPs, które pokrywały się z wynikiem uzyskanym ze
zdjęć STEM.
Ekstrakty z roślin zwykle zawierają dużą liczbę substancji, które mogą być
doskonałymi reduktorami jonów metalicznych Xx+ do postaci X0. Substancjami
tymi się flawonoidy, garbniki, aminy, grupy aldehydowe/ketonowe i poliole oraz
białka [47, 48]. Najprawdopodobniej redukcja jonów zachodzi w wyniku procesu
przekształcania ketonu lub aldehydu w enol [49]. Zielona herbata jest bogata w
substancje redukujące [50], którą wykorzystano do redukcji soli platyny w pracy
H5. Mechanizm redukcji jonów Pt4+ do Pt0 został przedstawiony na Rys. 16.
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Rys. 16. Widma FTIR: ekstraktu z zielonej herbaty oraz Pt NPs.
Na widmie FTIR ekstraktu z zielonej herbaty obserwuje się obecność pasm przy
wartościach liczb falowych 1644 cm-1 oraz 1760 cm-1 odpowiadających
drganiom wiązań chemicznych występujących w amidach oraz pomiędzy
atomami węgla i tlenu. Bio-redukcja jonów Pt4+ do Pt0 odbywa się w obecności
polifenoli pochodzących z zielonej herbaty, o czym świadczy zanik drgania przy
liczbie falowej 1760 cm-1 w widmie FTIR Pt NPs. Ponadto, przesunięcie pasma
przy liczbie falowej 1200 cm-1 na widmie FTIR ekstraktu z zielonej herbaty do
1120 cm-1 na widmie FTIR Pt NPs świadczy o opłaszczeniu nanocząstek przez
substancje antyutleniające pochodzące z zielonej herbaty. O obleczeniu Pt NPs
przez substancje czynne obecne w ekstrakcie świadczy również przesunięcie
maksimum absorbancji przy wartości liczby falowej 2860 cm -1 (widmo FTIR
ekstraktu) do 2790 cm-1 (widmo FTIR Pt NPs). Obserwacja ta świadczy również
o udziale amidów pochodzących z białek w wiązaniu nanocząstek platyny [5153].
Aby określić właściwości optyczne Pt NPs i wydajność konwersji fototermicznej
Pt NPs uzyskanych dwiema innymi metodami, wykonano pomiary UV–Vis, rys.
17 a oraz zmiany temperatury w roztworach Pt NPs pod wpływem naświetlania
laserami o dwóch długościami fal elektromagnetycznych (rys. 17 b). Na
widmach UV–Vis ekstraktu z zielonej herbaty (rys. 17 a czarna krzywa)
odnotowano jedno maximum absorbancji przy długości fali około 320 nm.
Maximum to odpowiada związkom redukującym obecnym w zielonej herbacie
(flawonoidy) [54]. Zaobserwowano zanik w/w maximum w widmie UV-Vis Pt
NPs syntetyzowanych metodą zieloną, co oznacza, że naturalny reduktor w
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zielonej herbacie zredukował jony Pt4+ do atomów Pt0. Ponadto, widma UV-Vis
obu Pt NPs charakteryzują się obecnością maksimum absorbancji przy długości
fali między 270 nm a 280 nm, którą przypisać można nanocząstkom platyny
[55].

Rys. 17. Widma UV – Vis ekstraktu z zielonej herbaty (krzywa czarna),
nanocząstek platyny wytworzonych metodą poliolową (krzywa czerwona) i
zielonej syntezy (krzywa zielona) (a); zmiany temperatury w roztworach z Pt
NPs wytworzonych metoda poliolową (kółka) i zielonej syntezy (gwiazdki)
naświetlanych laserami o długościach fal elektromagnetycznych 650 nm (kolor
pomarańczowy), 808 nm (kolor czerwony). Czarne kwadraty odpowiadają
roztworowi zawierającemu czystą wodę (kontrola) (b).
Dane przedstawione na rys. 17 b pokazują, że wyższy wzrost temperatury w
roztworach zawierających Pt NPs zaobserwowano dla lasera o długości fali
elektromagnetycznej 650 nm. Ponadto, bez względu na użytą długość fali
elektromagnetycznej, nie zaobserwowano istotnych różnic we wzroście
temperatury między roztworami Pt NP wytworzonych różnymi metodami. Dla
nanocząstek syntetyzowanych metoda poliolową zaobserwowano wzrost
temperatury o 3,8 °C i 3,3 °C, gdy roztwory naświetlano odpowiednio
długościami fal lasera 650 i 808 nm. Natomiast dla Pt NPs wytworzonych
metodą zieloną, wzrost temperatury był niższy odpowiednio o około 0,1 i 0,2 °C,
w porównaniu z poprzednimi nanocząstkami, dla tych samych długości fal
elektromagnetycznych. Obliczona wydajność konwersji fototermicznej dla obu
Pt NP wykazała również, że wartości η są wyższe dla lasera 650 nm niż dla
lasera 808 nm w przypadku obu otrzymanych próbek nanocząstek platyny.
Wyższe wartości wynikają z większego wzrostu temperatury, gdy roztwory
naświetlane były laserem o długości fali 650 nm w porównaniu z laserem o
długości fali 808 nm. Ponadto obliczone za pomocą wzoru 2 wartości
wydajności konwersji fototermicznej były bardzo podobne dla roztworów
nanocząstek wytworzonych metoda poliolową oraz zielonej syntezy i wynosiły
odpowiednio 40% i 38% dla lasera o długości fali 650 nm oraz 34% i 33% dla
lasera 808 nm.
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5.3.3.6.

Wykorzystanie teorii Mie do oszacowania wartości
wydajności
konwersji
fototermicznej
Pt
NPs
–
wytłumaczenie różnic między wynikami osiągniętymi dla
danych teoretycznych i eksperymentalnych [H6]

Teorię Mie wykorzystać można wykorzystać do określenia stosunku absorpcji i
rozproszenia światła przed dany obiekt. Logiczne jest, że dla małych obiektów
będzie przeważać absorpcja, natomiast dla większych – rozpraszanie. Zatem
licząc stosunek przekrojów absorpcji lub rozpraszania do przekroju ekstynkcji,
można oszacować prawdopodobieństwo tych dwóch zjawisk, a co za tym idzie,
wyliczyć parametry odzwierciedlające właściwości fototermiczne [56].
W pracy H6 zsyntetyzowano Pt NPs o dwóch różnych średnicach, dla których
następnie policzono korzystając z teorii Mie oraz z danych eksperymentalnych,
wartości wydajności konwersji fototermicznej.
Średni rozmiar otrzymanych Pt NPs oszacowano na podstawie zdjęć STEM,
rys. 18 i wynosił on dla jednych Pt NPs 2 nm, dla drugich - 80 nm. Ponadto, na
obrazach STEM otrzymanych nanocząstek platyny (Rys. 18 a1, b1) wyraźnie
widać, że, NPs tworzą monowarstwę i zajmują całą obrazowaną powierzchnię,
co oznacza, że zsyntetyzowane nanocząstki nie uległy agregacji. Na
wysokorozdzielczych zdjęciach STEM zauważono, że 80 nm nanocząstki
platyny składają się z małych, sferycznych nanocząstek, o średnicy wynoszącej
około 6 nm, które zagregowały w sferyczny obiekt, rys. 18 a2. Ponadto,
wysokorozdzielcze zdjęcia STEM (rys. 18 a2, b2) pokazują również, że
zarówno mniejsze, jak również większe Pt NPs mają strukturę krystaliczną.
Także dyfrakcje SAED zarówno Pt NPsI jak i Pt NPsII (rys. 18 a3, b3) wskazują
na krystaliczną strukturę otrzymanych nanocząstek, a oznaczone okręgi
charakterystyczne są dla kryształu platyny. Struktura krystaliczna wytworzonych
Pt NPs została potwierdzona również badaniami XRD, rys. 18 a4, b4.
Przedstawione wzory XRD nanocząstek Pt NPsI i Pt NPsII przypisać można
refleksom (111), (200), (220), (311) i (222) nanokryształów Pt z komórką
elementarną fcc [34]. Wyliczona wartość szerokości połówkowej (FWHM)
refleksów była większa dla 2 nm nanocząstek, co oznacza, że rozmiar
krystalitów w tych nanocząstkach był mniejszy [57]. Co więcej, stałe sieci dla Pt
NPsI i Pt NPsII wynosiły kolejno a = 3,913 (1) Å) i a = 3,910 (1) Å, co oznacza,
że były one zauważalnie mniejsze niż wartość stałej sieci dla litej platyny (a =
3,923 Å). Różnicę tę można powiązać z efektem wielkości, który przeważa w
nanomateriałach o średnicy pomiędzy 2 nm a10 nm [58].
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Rys. 18. Obraz poglądowy STEM HAADF (a1, b1, a2, b2), dyfrakcja
elektronowa (a3, b3), dyfrakcja rentgenowska (a4-c4) oraz rozkłady wielkości
(a5, b5) 80 nm Pt NPsI (a) oraz 2 nm Pt NPsII (b) na podstawie zdjęć STEM.
W celu wyliczenia współczynnika wydajności konwersji fototermicznej, zbadano
zmiany temperatury w roztworach z nanocząstkami Pt NPsI i Pt NPsII, które
zostały naświetlone laserami o długościach fal elektromagnetycznych: 650 nm i
808 nm przez okres pięciu minut, rys. 19 a. Wykonane pomiary wskazały wzrost
temperatury w obu roztworach z nanocząstkami. Ponadto, większy przyrost
temperatury zaobserwowano w próbkach naświetlanych laserem o krótszej
długości fali elektromagnetycznej. Porównując przyrost temperatury, wyższy,
niezależnie od użytej długości fali lasera, odnotowano w roztworze
zawierającym Pt NPsII. W przypadku roztworu Pt NPsI temperatura wzrosła
odpowiednio o 6,6 °C i 6,4 °C, gdy roztwory naświetlano laserami 650 nm i 808
nm. Dla Pt NPsII temperatura była wyższa o odpowiednio 1,1 °C i 0,4 °C w
porównaniu do roztworu z Pt NPsI dla tych samych długości fali lasera.

Rys. 19. Zmiany temperatury w roztworach nanocząstek o średnicy 80 nm
(kółka) i 2 nm (gwiazdy) naświetlanych laserami o długościach fal
elektromagnetycznych 650 nm (kolor pomarańczowy), 808 nm (kolor
czerwony). Czarne kwadraty odpowiadają roztworowi zawierającemu czystą
wodę (kontrola) (a); zmiana wydajności fototermicznej w funkcji średnicy Pt NPs
dla lasera 650 nm (czarny kolor) i lasera 808 nm (czerwony kolor). Dane
eksperymentalne przedstawiono w postaci kropek, natomiast krzywe
reprezentują wartość stosunku Abs/Ext dla PtNP o różnych średnicach
obliczonych z wykorzystaniem teorii Mie (b).
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Zarówno teoretyczna, jak również policzona z danych doświadczalnych,
wartość wydajności fototermicznej maleje wraz ze wzrostem średnicy
nanocząstek, rys. 19 b. Zgodnie z teorią Mie, wydajność fototermiczna
nanocząstek platyny o wielkości 2 nm powinna wynosić około 100 % dla obu
długości fal elektromagnetycznych, podczas gdy dla NPs o średnicy 80 nm
wartości η wyniosły 76 % dla lasera 650 nm i 51 % dla lasera 808 nm
Nieoczekiwanie, wykonane doświadczenie pokazało, że uzyskanewartości
wydajności fototermicznej były dużo niższe od wyników uzyskanych z teorii. Dla
nanocząstek o średnicy 2 nm η wynosi odpowiednio 38 % i 33 % dla laserów
650 nm i 808 nm, podczas gdy dla nanocząstek o średnicy 80 nm wartość η
wynosi 21 % i 15 % dla tych samych długości fal. Wartości wydajności
konwersji fototermicznej dla nanocząstek o różnej średnicy zebrano i
przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3 Wartość wydajności konwersji fototermicznej dla nanocząstek
przedstawionych w pracy H5. Wydajności konwersji fototermicznej obliczono
dla dwóch długości fal elektromagnetycznych 650 nm, 808 nm.
η (%)
Wartość dla danych
Wartość wyliczona
eksperymentalnych
korzystając z teorii Mie
Próbka
Długość fali lasera (nm)
650
808
650
808
Pt NPs – 80
21.0
15.0
76.0
51.0
nm
Pt NPs – 2
38.0
33.0
99.8
99.8
nm
Różnice pomiędzy η wyliczonym z wykorzystaniem danych eksperymentalnych
i teorii Mie mogą być spowodowane warunkami pomiaru, a przede wszystkim
zawieszeniem Pt NPs w wodzie. Okazuje się bowiem, że przewodność cieplna i
lepkość rozpuszczalnika, w którym zawieszone są NPs, mają ogromny wpływ
na właściwości fototermiczne nanocząstek [59]. Ponadto, obliczając wartość
konwersji fototermicznej z danych eksperymentalnych, nie uwzględniono strat
energii cieplnej do otoczenia (układ nie był układem zamkniętym). Również
odległość pomiędzy źródłem fali elektromagnetycznej, a roztworem z
nanocząstkami ma wpływ na wzrost temperatury w roztworze podczas jego
napromieniowania. Im odległość jest większa, tym większe są straty energii
cieplnej do atmosfery, a tym samym, tym wzrost temperatury w roztworze
niższy. Stężenie nanocząstek w roztworze napromienianym falą
elektromagnetyczną również wpływa na wzrost temperatury, a co za tym idzie,
na wartość η. Im jest więcej nanoczastek w roztworze, tym obserwowany
wzrost temperatury jest wyższy. Wszystkie te parametry (odległość źródła fali
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elektromagnetycznej od roztworu z nanoczastkami, straty ciepła do otoczenia
spowodowane brakiem odizolowania układu doświadczalnego od otoczenia
oraz stężenie nanocząstek w roztworze) nie były uwzględniane podczas
symulacji krzywej stosunku Abs/Ext. Dlatego też otrzymane wartości η z danych
eksperymentalnych oraz z symulacji odbiegają od siebie. Zachowany jest
natomiast trend – wraz ze wzrostem średnicy nanocząstek, spada wartość
wydajności konwersji fototermicznej.
5.3.3.7. Synergiczny efekt platyny i złota polepszający wydajność
konwersji fototermicznej [H7]
Bardzo dobre właściwości optyczne Au- i Pt NPs oraz duże wartości
przewodności cieplnej, które opisano w cyklu siedmiu prac, zaowocowały
pomysłem opracowania metody syntezy nanocząstek składających się z
atomów złota oraz platyny. Sposób oraz miejsce połączenia Au NPs i Pt NPs o
takich samych sferycznych kształtach zobrazowano wykorzystując technikę
STEM z detektorem EDS umożliwiającym wykonanie map rozkładu
chemicznego pierwiastków, rys. 20.

Rys. 20. Obrazy poglądowe STEM HAADF PtAu NPs (a), wraz z mapą EDS (b)
dla poszczególnych pierwiastków: platyny (c); złota (d).
Rysunek 20 przedstawia zdjęcia STEM wykonane przy pomocy detektora
HAADF (rys. 20a) oraz EDS (rys. 20b-d). Dzięki zastosowaniu detektora
HAADF nanocząstki Pt i Au na obrazie STEM można odróżnić ze względu na
różnice kontrastu, które wynikają z różnych liczb atomowej Z platyny i złota.
Otrzymane PtAu NPs tworzą strukturę podobną do maliny, gdzie platynowy
rdzeń otoczony jest małymi, ok. 10 nm Au NPs. Ponadto, zarówno Au NPs jak i
Pt NPs mają kształt sferyczny, ale ich powierzchnia różni się. Powierzchnia Au
NPs jest gładka, podczas gdy powierzchnia Pt NPs jest „futrzana”.
Powiększenie zdjęcia STEM Pt NPs, rys. 20a górny lewy róg, pokazuje, że
nanocząstka platyny tak naprawdę składa się z małych NPs o średnicy <5 nm,
które skupiły się tworząc sferyczny obiekt.
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Rys. 21. Obraz SAED PtAu NPs z zaindeksowanymi parametrami sieciowymi
Pt (czerwone linie) i Au (zielone linie) (a), XRD zarejestrowane dla PtAu NPs
(b). Wzorzec XRD udoskonalono metodą Rietvelda, w której kropki reprezentują
dane eksperymentalne, czarna linia – wykres teoretyczny, czerwona linia różnica między danymi eksperymentalnymi, a teoretycznymi. Czarne kreski
pokazują pozycje dozwolonych odbić Bragga.
Informację strukturalną o PtAu NPs uzyskano z dyfrakcji elektronowej, rys. 21a
oraz rentgenowskiej, rys. 21b. Obraz SAED wskazuje, że PtAu NR mają
strukturę krystaliczną. Pierścienie na wzorach SAED można przypisać
płaszczyznom sieci (111), (200), (220), (311) i (222) nanokryształów Au i Pt z
komórką elementarną fcc [60]. Ze względu na duży rozmiar Pt NP (> 140 nm)
dyfraktogram SAED powinien zawierać plamki, jednak składa się on z dobrze
określonych, ciągłych pierścieni. Jest to związane z faktem, że Pt NP składają
się z małych, około 5 nm nanocząstek, które rozpraszają padającą wiązkę
elektronów tworząc regularne pierścienie dyfrakcyjne. Wyniki te zostały
potwierdzone badaniami XRD, gdzie otrzymane refleksy można przypisać
strukturom fcc złota i fcc platyny [61, 62]. Obliczone stałe sieci wyniosły dla Au
NPs a = 4,076 Å, natomiast dla Pt NPs a = 3,922 Å z niepewnością ~ 0,001 Å i
są bliskie wartościom stałych sieci nanocząstek Au i Pt znanych z literatury [63,
64]. W niniejszych badaniach wytworzone nanocząstki składały się z dwóch faz
krystalicznych (złota i platyny) nietworzących stopu. Na podstawie obrazów
STEM (rys. 20a) stwierdzono, że nanocząstki Pt były kilka razy większe niż
otaczające je nanocząstki Au. Pamiętając, że rdzenie Pt składają się z małych
nanocząstek, które agregują w większe obiekty sferyczne, oczywiste jest, że
szerokość połówkowa (FWHM) pików fazy Pt jest większa niż FWHM fazy Au.
Obliczone z danych uzyskanych za pomocą XRD średnie wielkości Au NPs
wynoszą <DAu> ≈ 10 nm, podczas gdy dla Pt NPs <DPt > ≈ 5 nm.
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Rys. 22. Zmiany temperatury w roztworach PtAu NPs podczas naświetlania
przez 5 minut laserem 650 nm (linia czerwona) i 808 nm (linia pomarańczowa).
Czarna linia odpowiada roztworowi wody (kontrola).
Badania właściwości fototermicznych PtAu NPs pokazały, że wyższy wzrost
temperatury w roztworze z nanocząstkami zaobserwowano dla długości fali 650
nm, rys. 22. Wzrost ten wynosił 5,8 °C, podczas gdy po naświetlaniu laserem o
długości fali 808 nm odnotowano temperaturę wyższą o 4,8 °C. Dane
przedstawione na wykresie posłużyły do obliczenia wartości wydajność
konwersji fototermicznej, która jest wyższa dla lasera 650 nm i wynosi 62%.
Podczas gdy dla długości fali 808 nm wartość η wyniosła 51%.
5.3.4. Aplikacja
Otrzymane w pracach H1-H7 nanocząstki złota, platyny oraz ich kompleks,
wykazują bardzo dobre właściwości fototermiczne, oraz posiadają zdolność
pochłaniania fal elektromagnetycznych o długościach od około 650 nm, do
około 900 nm. Daje to możliwość wykorzystania zsyntetyzowanych NPs w
fototerapii przeciwnowotworowej (PTT). Dlatego też w pracach H1-H7 część
opisu poświęcono na wykonanie symulowanej fototerapii dwóch
nowotworowych linii komórkowych, których przeżywalność badano za pomocą
testu MTS. Schemat SPTT wraz z badaniem jej efektów przedstawiono na rys.
23.
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Rys. 23. Schemat SPTT wraz z badaniem jej efektów za pomocą testu MTS.
W celu określenia przydatności otrzymanych NPs w PTT, do hodowanych
komórek nowotworowych dodawano nanocząstki. Następnie, część komórek
pozostawiono bez naświetlania, aby zbadać efekt cytotoksyczny NPs, a drugą
część naświetlano laserami o długościach fali 650 nm i 808 nm. Kontrolę w tych
badaniach stanowiły komórki nowotworowe nienaświetlane i hodowane bez
dodatku nanocząstek. Wyniki testów MTS, które pokazują procent
przeżywalności komórek nowotworowych hodowanych z NPs oraz poddanych
SPTT zebrano w tabeli 4. Ponadto, doświadczenie to pozwoliło również
zweryfikować wpływ metody syntezy, kształtu, wielkości oraz parametrów
syntezy na właściwości przeciwnowotworowe otrzymanych NPs.
Wyniki przedstawione w tabeli 4 wskazują, że otrzymane i scharakteryzowane
w pracach H1-H7 nanocząstki mogą zostać wykorzystane w PTT.
Zaobserwowano
bowiem
istotny
spadek
przeżywalności
komórek
nowotworowych hodowanych z NPs i naświetlanych laserami o dwóch różnych
długościach fal elektromagnetycznych. Ponadto zauważono, że spadek
przeżywalności komórek jest znacznie większy dla komórek hodowanych z NPs
i poddanych SPTT, niż komórek hodowanych z nanocząstkami, ale nie
naświetlanych laserem.
Badania pokazały, że czas prowadzenia syntezy, a co za tym idzie, kształt Au
NPs, wpływa na efekt cytotoksyczny. Obserwuje się większy wzrost
śmiertelności komórek nowotworowych dla Au NPs syntetyzowanych dłuższy
okres czasu [H1]. Efekt ten związany jest ze zmianą kształtu Au NPs, bowiem
sferyczne Au NPs wykazują najmniejsze właściwości toksyczne dla komórek
[65]. Ponadto, wraz ze wzrostem temperatury syntezy, toksyczność Au NPs
spada [H2]. Powodem tego zjawiska jest wzrost średnicy NPs, ponieważ im
większe NPs, tym efekt toksyczny mniejszy [65], co również wykazano w pracy
[H6]. Wzrost stężenia użytego reduktora koreluje ze wzrostem śmiertelności
komórek hodowanych z Au NPs [H3]. Jest to związane z rosnącą długością
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ramion nanogwiazd, a co się z tym wiąże – wzrostem powierzchni aktywnej
[65]. Ponadto okazało się, że metoda syntezy ma wpływ na cytotoksyczność Pt
NPs [H5], bowiem nanocząstki platyny otrzymane metodą zielonej syntezy były
bardziej toksyczne niż Pt NPs syntetyzowane metodą poliolową.
Najprawdopodobniej jest to związane z efektem synergicznym występującym
pomiędzy katalitycznie aktywną platyną, a zieloną herbatą, która ma
właściwości przeciwnowotworowe [66].
Tabela 4. Wyniki testów MTS dla dwóch linii komórkowych nowotworu jelita
grubego hodowanych z NPs oraz poddanych SPTT.
Przeżywalność komórek (%)
Linia komórkowa
Linia komórkowa
SW480
SW620
Rodzaj nanocząstki z
podaniem referencji
Próbka
NPs
650+NPs
808+NPs
Au1 NPs
92
92
77
82
Au2 NPs
88
89
66
78
Au3 NPs
88
89
60
64
Au4 NPs
85
87
52
62
Au5 NPs
87
86
48
57
AuHP1 NPs
AuHP2 NPs
AuHP3 NPs
AuHP4 NPs
AuS1 NPs
AuS2 NPs
AuS3 NPs
AuS4 NPs
AuD NPs
Pt NPs – 2 nm –
zielona synteza
Pt NPs – 2 nm –
metoda poliolowa
Pt NPs – 80 nm
Pt NPs – 2 nm
PtAu NPs

82
80
85
90
88
72
76
73
75

85
89
91
95
88
86
82
76
82

50
56
66
70
38
32
32
26
30

60
61
72
75
40
30
29
26
36

55
53
70
77
43
38
40
24
36

60
63
74
80
47
32
38
24
42

63

66

21

18

25

22

76

80

38

30

42

35

90
64
77

88
66
78

54
38
35

50
30
35

57
42
38

50
35
41

5.3.5. Podsumowanie
Otrzymane wyniki pokazują, że metoda syntezy, kształt, rozmiar, skład
chemiczny, a także parametry prowadzenia syntezy NPs, mają wpływ nie tylko
na właściwości morfologiczne i strukturalne, ale również optyczne i
fototermiczne otrzymanych nanocząstek. Co więcej, kontrolując warunki
syntezy, można otrzymać nanocząstki o optymalnych, dla danego
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zastosowania, właściwościach optycznych i fototermicznych. Przeprowadzone
doświadczenia, w których syntetyzowano Au NPs w różnych warunkach
syntezy (czas, temperatura, stężenie reduktora) pozwoliły na zaproponowanie
mechanizmów powstawania nanocząstek złota o różnym kształcie (modyfikacja
czasu syntezy, H1), liczbie oraz wielkości porów (zmiana temperatury
prowadzenia syntezy, H2), a także długości ramion (zmiana stężenia reduktora,
H3). Okazało się, że kluczową rolę w syntezach przedstawionych w pracach
H1, H2, H3 odgrywa reakcja chemiczna zachodząca po około 15 minutach
pomiędzy cząsteczkami CTAB-u i AgNO3 w temperaturze ok 30ºC. Tym samym
modyfikując czas syntezy, temperaturę oraz stężenie reduktora wpływamy na
szybkość syntezy, liczbę miejsc zarodkowania, które mają kluczową rolę w
otrzymaniu Au NPs o określonym kształcie i właściwościach. Ponadto, w
pracach stanowiących osiągnięcie naukowe pokazano, że:
 wartości sprawności konwersji fototermicznej Au NPs rosną wraz z
wydłużaniem czasu syntezy [H1], spadkiem wielkości porów przy
jednoczesnym wzrośnie ich liczby [H2], oraz wzrostem długości ramion
nanogwiazd [H3],
 położenie piku SPR dla AuS NPs ulega przesunięciu w stronę większych
długości fal wraz z wydłużaniem czasu syntezy [H1] oraz długości ramion
nanogwiazd [H2]
 im dłuższy czas syntezy, temperatura oraz stężenie reduktora, tym
otrzymane Au NPs są bardziej krystaliczne [H1, H2, H3]
 metoda otrzymywania Pt NPs nie wpływa na właściwości optyczne i
fototermiczne NPs. Wpływa natomiast na właściwości cytotoksyczne [H5]
 ekstrakty roślinne są dobrymi kandydatami do pełnienia roli związków
redukujących sole metali [H5]
 wielkość NPs wpływa zarówno na właściwości fototermiczne jak również
cytotoksyczne Pt NPs [H6]
 skład chemiczny oraz kształt nanocząstek zwiększający ich powierzchnię
aktywną wpływają na właściwości optyczne i fototermiczne NPs [H4, H7]
 wszystkie otrzymane NPs mogą zostać wykorzystane w PTT [H1-H7]
Do najważniejszych odkryć naukowych opisanych w przedstawionym
osiągnięciu naukowym zaliczam:
 Znalezienie czasu potrzebnego na zajście reakcji pomiędzy
cząsteczkami CTAB-u i AgNO3, która pełni kluczową rolę w ewolucji
kształtu Au NPs otrzymywanych metodą ziarenkowania [H1];
 Znalezienie parametru, który podczas syntezy porowatych nanocząstek
złota, steruje wielkością porów oraz ich liczbą [H2];
 Wytłumaczenie zależności długości ramion nanocząstek złota w kształcie
gwiazd od warunków syntezy i zaproponowanie mechanizmu
wytwarzania nanogwiazd [H3];
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 Połączenie
parametrów
odpowiedzialnych
za
absorpcję
fal
elektromagnetycznych w szerokim zakresie [H4];
 Odkrycie
mechanizmu redukcji soli metali szlachetnych
z
wykorzystaniem ekstraktów roślinnych jako reduktorów [H5];
 Wyjaśnienie różnic w wartości wydajności konwersji fototermicznej η
obliczonych dla nanocząstek sferycznych Pt, na podstawie danych
teoretycznych i doświadczalnych [H6];
 Połączenie bardzo dobrych własności fototermicznych Au NPs i Pt NPs
poprzez wytworzenie układu składającego się z dwóch w/w pierwiastków
[H7]
5.3.6. Literatura
1. F. Richard, American Physical Society, 1959.
2. JN. Tiwari et al., Prog. Mater Sci. 57, 2012, 724–803.
3. WK. Shin et al., Sci. Rep. 6, 2016, 26332.
4. A. Woźniak et al., J. Mater. Sci. Mater. Med. 28, 2017, 1–11.
5. K.H. Park et al., J. Biol. Chem. 278, 2003, 50212–50216.
6. M. Kaasalainen et al., Nanoscale Res. Lett. 12, 2017, 74.
7. A.M. Studer et al., Toxicol. Lett. 197, 2010, 169–174.
8. M. Poirier et al., J. Appl. Toxicol. 34, 2014, 404–412.
9. P. Xu et al. Angew. Chemie - Int. Ed. 46, 2007, 4999–5002.
10. A. Nel, Toxic Potential of Materials Science. 311, 2007, 622–627.
11. ME. Grigore et al. Pharmaceuticals. 9, 2016, 1–14.
12. H. A. Atwater and A. Polman, Nat. Mater., 9, 2010, 865.
13. ZJ. Zhang et al., Chen, Adv. Mater., 24, 2012, 1418–1423.
14. YZ. Min et al., Angew. Chem., Int. Ed., 51, 2012, 6742–6747.
15. NJ. Durr et al., Nano Lett., 7, 2007, 941–945.
16. XH. Huang et al., J. Am. Chem. Soc., 128, 2006, 2115–2120.
17. YY.. Yu et al., J. Phys. Chem. B, 101, 1997, 6661–6664.
18. M. Ahmed and R. Narain, Langmuir, 26, 2010, 18392–18399.
19. F. Kim et al., J. Am. Chem. Soc., 124, 2002, 14316–14317.
20. B. Nikoobakht and M. A. El-Sayed, Chem. Mater., 15, 2003, 1957–1962.
21. HR. Barros, et al., Carbohydrate Polymers, 152(5), 2016, 479.
22. J. Tang, et al., Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular
Spectroscopy, 103, 2013, 349.
23. X. Xu et al., Mater. Chem. A, 2, 2014, 3528.
24. S. Pedireddy et al., Nat. Commun., 5, 2014, 4947.
25. T. Ye et al., J. Phys. Condens. Matter, 28, 2016, 434002.
26. SS. Mers et al., Int. J. Nanomedicine, 10, 2015, 171.
27. K. Gopinath et al., J. Sci. Technol. Invest., 2016(1), 2016, 28–38.
28. N. Thomas and E. Mani, RSV Adv., 6, 2016, 30028–30036.
29. T. Gric, Plasmonics, IntechOpen, 2018.
30. I. Abdulhalim, Nanophotonics, 7, 2018, 1891–1916.
39

31. X. Han, et al., J. Nanophotonics, 11, 2017, 016018.
32. Q. Zhang et al., J. Phys. Chem. Lett., 5, 2014, 370–374.
33. M. Liu and P. Guyot-Sionnest, J. Phys. Chem. B, 109, 2005,22192–22200.
34. H. Swanson and E. Tatge, Circular of the Bureau of Standards no. 539:
Standard X-ray Diffraction Powder Patterns, Uniteed States Department of
Commerce, Washington, 1953.
35. K. Kwon et al., J Phys Chem C 111(3), 2007, 1161–1165.
36. IN. Leontyev, RSC Adv, 9, 2019, 31196–31201.
37. JS. Vermaak and D. Kuhlmann-Wilsdorf J Phys Chem., 72(12), 1968, 4150–
4154.
38. Q. Zhang et al., J Phys Chem Lett 5(2), 2014, 370–374.
39. HA. Keul wt al., Langmuir 23, 2007, 10307–10315.
40. H. Chatterjee wt al., J. Phys. Chem. C, 122, 2018, 13082–13094.
41. IK. Suh et al., J Mater Sci., 23, 1988, 757–760.
42. AV. Singh et al., J Mater Chem B, 6, 2018, 7573–7581.
43. JA. Linthorst, Found Chem., 12, 2010, 55.
44. M. Parlinska-Wojtan et al., Appl. Organomet. Chem., 32, 2018, e4276.
45. NS. Al-Radadi, Arabian J Chem., 12, 2019, 330.
46. N. Prabhu and T. Gajendran, J Biotechnol Biochem., 3, 2017, 107.
47. A. Leela and M. Vivekanandan Afr J Biotechnol., 7(17), 2008, 3162–3165.
48. U. Bulent et al., Spectrochim Acta Part A Mol Biomol Spectrosc., 135, 2015,
153–161.
49. www.organic-chemistry.org/synthesis/O1Si/silylenolethers.shtm
50. JS. Oakes, Master's Theses, 2013/
51. SA. Dahoumane et al., Green Chem., 19, 2017, 552.
52. KS. Siddigi and A. Husen, Nanoscale Res. Lett., 11, 2016, 482.
53. A. Thirumurugan at al., Mater. Lett., 170, 2016, 175.
54. S. S. Shankar, A. Rai, A. Ahmad, M. Sastry, J. Colloid Interface Sci. 2004,
275, 496.
55. M. Chen et al., Adv. Mater., 26, 2014, 8210.
56. K. Jiang et al., J. Phys. Chem. C., 117, 2013, 27073-27080.
57. K. Kwom et al., J. Phys. Chem. C., 111, 2007, 1161–1165.
58. IN. Leontyev et al., RSV Adv., 4, 2014, 35959–35965.
59. CH. Chou et al., J. Phys. Chem. B, 109, 2005, 11135–11138.
60. K. Shim et al., Sci Rep., 9(1), 2019, 894.
61. S. Devi et al., Anal Methods, 8, 2016, 4398–405.
62. F. Sen et al., RSC Adv., 4, 2014, 1526–31.
63. K. Jurkiewicz et al., J Appl Crystallogr.,51(2), 2018, 411–9.
64. IN. Leontyev et al., RSV Adv.,4, 2014, 35959–65.
65. YN. Sun et al., J. Nanosci. Nanotechnol., 11, 2011, 1210–1216.
66. R. Bunkova et al., Plant Foods Hum Nutr., 60, 2005, 25.

40

6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowych, których wyniki
umieszczone są w pracach naukowych P1-P44 (załącznik „Wykaz
osiągnięć naukowych”)
Moje zainteresowania naukowe oraz badania, które prowadzę można podzielić
na dwie części. Pierwszym, głównym zagadnieniem, jakim się zajmuję, jest
synteza, fizyko-chemiczna charakteryzacja oraz możliwość aplikacji
metalicznych nanocząstek. Drugim aspektem moich badań jest wykorzystanie
metod spektroskopowych do identyfikacji zmian fizyko-chemicznych
występujących w tkankach, płynach ustrojowych, pyłkach roślinnych pod
wpływem czynników wewnętrznych, jak np. zmiany chorobowe, oraz
zewnętrznych (zanieczyszczenia powietrza). Badania, które realizuję znacznie
przekraczają obszar jednej dziedziny nauki, o czym świadczy przedstawiona w
załączniku „ Wykaz osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w
rozwój określonej dyscypliny” lista publikacji. Tematyka badań, które wykonuję
ma charakter interdyscyplinarny i znaczenie praktyczne w zakresie badania
patologii i leczenia chorób nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych za
pomocą metod fizycznych. W swoich badaniach łączę ze sobą wiedzę oraz
techniki fizyczne, z innymi dziedzinami nauki, w szczególności z chemią,
katalizą, mikrobiologią, biologią, medycyną kliniczną i przedkliniczną oraz z
farmakologią.
6.1.

Metody otrzymywania nanocząstek
aplikacja w mikrobiologii i katalizie

metalicznych

oraz

ich

6.1.1. Synteza nanocząstek srebra (Ag NPs), z wykorzystaniem
ekstraktów roślinnych, do zastosowań bakterio- i
grzybobójczych
Wykorzystując ekstrakty z rumianku oraz goździków, które zawierają w sobie
wysokie stężenie flawonoidów oraz terpenoidów będących mocnymi
reduktorami, opracowaliśmy metodę syntezy Ag NPs metodą tzw. „zielonej
syntezy”. Otrzymane Ag NPs mają rozmiary poniżej 20 nm i nie są
zaglomerowane. Badania wykonane przy użyciu TEM połączone z EDS, UV-Vis
oraz FTIR pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, że za redukcję Ag+ do Ag0
odpowiadają terpenoidy zawarte w ekstrakcie z rumianku jak i eugenol
występujący w ekstrakcie z goździków. Wykonane we współpracy z Wydziałem
Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego badania bakterio- i grzybobójcze
pozwoliły stwierdzić, że Ag NPs zsyntetyzowane metodą zielonej syntezy mają
znacznie lepsze właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne niż ich
odpowiedniki syntetyzowane z wykorzystaniem reduktorów chemicznych.
Wyniki badań zostały opublikowane w pracach [P8, P26].
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6.1.2. Zbadanie własności elektrochemicznych trójskładnikowych
nanocząstek Pt/Re/SnO2 jako katalizatorów do utleniania etanolu
Biorę również udział w badaniach dotyczących syntezy oraz właściwości
katalitycznych trójskładnikowych nanocząstek Pt/Re/SnO2 do utleniania
etanolu,
które
mogą
znaleźć
potencjalne
zastosowanie
w
niskotemperaturowych ogniwach paliwowych bezpośrednio zasilanych
etanolem (ang. Direct Ethanol Fuel Cells – DEFC). Dostępna literatura naukowa
wskazuje, że każdy ze składników trójskładnikowych nanocząstek odgrywa
kluczową rolę w reakcji utlenienia etanolu do dwutlenku węgla. Dlatego też w
pierwszej kolejności zajęłam się, wraz ze współpracownikami z grupy
badawczej, opracowaniem metody syntezy poszczególnych „składników”
nanokatalizatora. Wynikiem optymalizacji procesu otrzymywania nanocząstek
cyny (IV) jest praca [P18]. W trakcie badań okazało się również, że zwiększenie
selektywności utleniania etanolu jest możliwe poprzez uzyskanie fizycznego
kontaktu pomiędzy wszystkimi trzema komponentami [P29]. Wyniki uzyskane w
ramach badań wskazują, że zoptymalizowany trójskładnikowy układ
Pt/Re/SnO2 wykazuje znacznie lepsze właściwości katalityczne niż obecnie
używana w katalizatorach platyna [P44]. Prace te realizowane były w ramach
grantu NCN „pt: „Zbadanie zależności między strukturą a elektrokatalityczną
aktywnością nanokatalizatorów do utleniania etanolu”.
6.2.

Wykorzystanie metod spektroskopowych w badaniach
medycznych, farmakologicznych oraz środowiskowych

6.2.1. Badania medyczne
 Badania spektroskopowe tkanek – choroby nowotworowe
Głównym celem badań w skriningu chorób neurodegeneracyjnych oraz
nowotworowych jest zaprojektowanie odpowiednich metod do wczesnego
wykrywania zmian patologicznych w tkankach i śledzenia ich procesu
zdrowienia w wyniku zastosowanej terapii medycznej. Diagnostyka depresji,
Alzheimera, czy nowotworów metodami fizycznymi, histopatologicznymi,
biologicznymi czy optycznymi stosowana obecnie, nie daje w pełni
zadowalających i jednoznacznych wyników. W swoich badaniach, które opisuję
poniżej wykazałam, że wykorzystanie spektroskopii Ramana oraz obserwacji
wzbudzeń
oscylacyjnych
w podczerwieni do
diagnostyki chorób
neurodegeneracyjnych oraz nowotworowych, dostarcza informacji ilościowych o
rozwoju choroby i postępach jej leczenia. Pomiary spektroskopowe zmian
strukturalnych wywołanych przez proces chorobotwórczy, bądź zastosowaną
terapię, pozwoliły określić stopień zaawansowania choroby oraz skuteczność
leczenia. Metody spektroskopowe umożliwiają przeprowadzenie szczegółowej
analizy chemicznej drgań grup funkcyjnych molekuł budujących tkanki. Dzięki
temu można wykryć zmiany poziomu węglowodanów, karotenoidów, białek (np.
brak budujących aminokwasów, czy zmiany w składzie aminokwasowym) oraz
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tłuszczów w tkankach patologicznych, który jest inny niż w tkankach zdrowych.
Zmienione nowotworowo tkanki piersi wykazują spadek ilości karotenoidów
oraz lipidów [P6]. Zmiany gospodarki lipidowej zostały zaobserwowane również
w nowotworowych tkankach jelita grubego [P15], tarczycy [P31] i mózgu [P41].
W swoich badaniach wykazałam również, że wykorzystując spektroskopię
Ramana oraz oscylacyjna spektroskopię w podczerwieni, możliwe jest, przy
użyciu
w/w
metod,
przypisanie
„markera
spektroskopowego”
charakterystycznego dla danego typu nowotworu płuc [P28] oraz stopnia jego
zaawansowania [P30]. Ponadto, wyniki otrzymanych badań wskazują również,
że metody spektroskopowe mogą być pomocne w rozróżnieniu stanów
zapalnych kości [P33, P38] i tarczycy [P40] od zmian nowotworowych oraz
wywołanych chemioterapią [P39].
Kolejnym nowatorskim, oryginalnym i unikatowym aspektem cyklu prac
dotyczących wykorzystania metod spektroskopowych w chorobach
nowotworowych było podjęcie próby sparametryzowania efektów leczenia, czyli
ilościowego określenia skuteczności chemioterapii. Wyniki przeprowadzonych
badań spektroskopowych pozwoliły na bezpośrednie porównanie parametrów
strukturalnych charakteryzujących tkanki zdrowe, nowotworowe oraz tkanki
nowotworowe na różnych etapach chemioterapii. Znalezienie korelacji
pomiędzy charakterem otrzymanych widm spektroskopowych, a stanem
zdrowia pacjenta, doprowadziło do zaprojektowania modelu fizycznego,
pozwalającego uzyskać parametr liczbowy szacujący skuteczność wybranej
chemioterapii. Pomiar widm kilkudziesięciu tkanek (zdrowych, nowotworowych
oraz po przebytej chemioterapii) pozwolił oszacować prawdopodobieństwo
skuteczności zastosowanej w danym przypadku terapii. Potwierdzeniem
poprawności proponowanego modelu fizycznego są wielowymiarowe analizy
statystyczne, których wyniki pokrywają się z wyliczonym w modelu parametrem
liczbowym, a co najważniejsze, ze stanem zdrowia pacjentów [P13, P19, P21].
 Badania spektroskopowe tkanek mózgowych, surowicy krwi, płynu
mózgowo-rdzeniowego – choroby neurodegeneracyjne
Depresja oraz Alzheimer to choroby coraz częściej dotykające społeczeństwo.
Niestety wiedza na temat genezy oraz przyczyn tych jednostek chorobowych
jest ciągle zbyt uboga, by móc skutecznie przeciwdziałać jej rozwojowi. Powód
ten stanowił motywację podjętych przeze mnie badań, w których z danych
spektralnych oszacowałam zobiektywizowaną wartość parametru opisującego
stan równowagi fosfolipidowo–białkowej lub jej zachwiania w depresji [P9, P10,
P16, P17, P25] i Alzheimerze [P36]. Wyniki badań, jakie uzyskałam z pomiaru
surowicy krwi ludzi cierpiących na depresję oraz Alzheimera [P9, P36] oraz
zwierząt stanowiących zwierzęce modele depresji [P16, P17, P25] pokazują, że
zarówno w białkach, jak również w fosfolipidach, dochodzi do zmian fizykochemicznych wywołanych badaną jednostką chorobową. Ponadto, badając
tkanki mózgowe szczurów stanowiących model depresji zwierzęcej [P10],
wykazałam, że depresja jest chorobą wielonarządową, uszkadzającą nie tylko
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równowagę w płynach ustrojowych, ale również narządy układu limbicznego
mózgu (hipokamp, korę przedczołową). Ponadto, otrzymane wyniki dotyczące
skuteczności działania leków przeciwdepresyjnych wskazują, że badane
farmaceutyki (amitryptylina [P10, P16, P25] i imipramina [P17]) działają
zarówno na frakcję białkową, jak również fosfolipidową. Świadczą o tym
zauważone przeze mnie zmiany występujące w widmach wibracyjnych oraz
elektronowych. Określając zmiany strukturalne zachodzące w równowadze
fosfolipidowo–białkowej policzyłam drugą pochodną widm FTIR. Wyniki
wskazują jednoznacznie na zmianę natury widma, a także na przesunięcie linii
spektralnych, w szczególności tych, którym można przypisać drgania grup
funkcyjnych budujących fosfolipidy oraz białka. Ponadto, zaobserwowałam, że
leki stosowane u osobników chorych powodowały powrót zmienionej
chorobowo struktury białek do tej prawidłowej obserwowanej u osobników
zdrowych. Bardzo ciekawym wynikiem badań było zaobserwowanie, u
osobników zdrowych, zmian strukturalnych w fosfolipidach spowodowanych
stosowanymi lekami. Wynik ten jest bardzo ważny dla zrozumienia problemu,
który został zauważony już kilkanaście lat temu. Otóż, do tej pory nie wiedziano,
dlaczego po pewnym czasie dochodzi do nawrotu choroby. Wykonane przeze
mnie badania wskazują na dwa aspekty, które mogłyby wytłumaczyć ten fakt.
Otóż, stosowane leki działając tylko na struktury białkowe, nie mogą zapewnić
całkowitego wyzdrowienia. Ponadto okazuje się również, że zbyt długi okres
przyjmowania leków powoduje zmiany w fosfolipidach mogące prowadzić do
rozwoju choroby (fosfolipidy odpowiadają za właściwą strukturę drugorzędową
białek, a więc za ich prawidłowe funkcjonowanie).
Pragnę podkreślić, że badania dotyczące wykorzystania metod
spektroskopowych do identyfikacji zmian zachodzących w równowadze
fosfolipidową-białkowej podczas chorób neurodegeneracyjnych były
unikatowe w czasie ich realizacji, ponieważ nikt wcześniej nie wykorzystał
narzędzi spektroskopowych do określenia zmian biochemicznych
zachodzących podczas depresji. Ponadto, prace te (cykl 11 prac) zostały
docenione przez międzynarodowe środowisko naukowe, gdzie podczas
międzynarodowej konferencji SciX 2019 (The Great Scientific Exchange),
Palm Springs, USA, 13-18.10.2019 otwierałam sesję referatem na
zaproszenie pt:
”The role of phospholipid-protein balance in
neurodegenerative disorders. Analysis of human blood serum using
Raman and FTIR spectroscopy".
 Badania spektroskopowe tkanek, surowicy krwi, materiału
roślinnego – określenie metodyki przygotowania próbek oraz
pomiaru
Widma spektroskopowe wykorzystałam również do analizy wpływu
przygotowania materiału biologicznego na otrzymane wyniki. Przeprowadzone
badania pomogły w rozstrzygnięciu, czy można badać tkanki zatopione w
parafinie, czy też uzyskane w ten sposób wyniki dają obraz zafałszowany.
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Dokładne pomiary i analizy zmierzonych widm spektroskopowych
(transformacja Kramersa-Kroninga) tkanek zatopionych w parafinie oraz
odparafinowanych pozwoliły stwierdzić, że o wiarygodności wyników decyduje
odpowiedni pomiar tła i wyeliminowanie pasm pochodzących od parafiny. Wyżej
wymienione różnice w przygotowaniu próbek mają minimalny wpływ na widma
Ramana, natomiast nie mają wpływu na widma w podczerwieni [P7, P20].
Wykonałam również weryfikację przygotowania materiału w stanie ciekłym
(surowica krwi) na wyniki pomiaru za pomocą spektrometru FTIR oraz Ramana
[P27]. Badania te są szczególne ważne w przypadku pomiarów widm
oscylacyjnych w podczerwieni, bowiem woda zawarta w płynach ustrojowych
daje bardzo silny sygnał, co uniemożliwia analizę otrzymanego widma. Ponadto
zbadałam również wpływ zarówno preparatyki próbek materiału roślinnego, a
także metody uzyskania widma ATR-FTIR na skład chemiczny roślin [P42].
Analiza głównych składowych (PCA) wykazała, że metoda pomiaru ma większy
wpływ na modyfikację rzeczywistego składu chemicznego rośliny, ponieważ
wszystkie otrzymane widma nie były zbliżone do widma FTIR świeżego
materiału roślinnego.
 Badania spektroskopowe próbek mikrobiologicznych – weryfikacja
przydatności spektroskopii Ramana oraz FTIR w diagnostyce
chorób wywołanych grzybem z gatunku Candida
Przeprowadzone we współpracy z Wydziałem Biotechnologicznym
Uniwersytetu Rzeszowskiego badania spektroskopowe 25-ciu próbek
mikrobiologicznych pokazały, że widma FTIR oraz Ramana stanowiące
„molekularne odciski palców” szczepów Candida odpowiadały różnorodności
cech chromosomalnych oraz poziomów DNA zbadanych za pomocą metod
biologii molekularnej. Tym samym wykazaliśmy, że profilowanie biochemiczne
oparte na spektroskopii wibracyjnej odzwierciedla zmienność wzorów
chromosomów i zawartość DNA w klinicznych izolatach gatunków Candida i
może ułatwić diagnozę i ukierunkowane leczenie kandydozy [P37].
6.2.2. Badania środowiskowe
We współpracy z dr hab. inż. Idalią Kasprzyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
wykazałam zmiany strukturalne i chemiczne zachodzące w pyłkach bylicy i
leszczyny pod wpływem zanieczyszczeń komunikacyjnych, co może wpływać
na ich własności alergiczne [P11, P12]. W badaniach tych wykorzystałam
oscylacyjną spektroskopię w podczerwieni. Wykorzystując tę technikę ponadto
udało się dokonać taksonomicznej klasyfikacji sześciu gatunków brzozy
udowadniając tym samym, że spektroskopia FTIR może być wykorzystana w
systematyce organizmów [P32]. Oscylacyjna spektroskopia w podczerwieni
posłużyła również do procentowego oszacowania zawartości pyłków rzepaku w
miodach [P24]. Praca ta została wyróżniona przez bazę Web of Science
otrzymując wyróżnienie „Highly Cited Paper”.
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Liczba publikacji: 52
W tym publikacje w czasopismach z listy JCR: 44
Liczba publikacji, gdzie byłam pierwszym autorem: 34
Liczba publikacji z pełnioną funkcją autora korespondencyjnego: 30

 Sumaryczny IF (dla publikacji z listy JCR): 137.446
 Średni IF (dla publikacji z listy JCR): 3.196





Cytowania (wg. Bazy Web of Science Core Collection):
Całkowita liczba cytowań: 328
Liczba cytowań bez autocytowań: 242
Cytowania (wg. Google Scholar): 479

 Indeks Hirscha (wg. Bazy Web of Science Core Collection): 11
 Indeks Hirscha (wg. Google Scholar): 14
7. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo
artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej
lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej
7.1. Współprace z ośrodkami naukowymi zagranicą
1. The State University of New York at Binghamton, USA – Prof. Omowunmi
Sadik (załącznik współpraca 1). W ramach współpracy wykonywałam
eksperymenty oceniające cytotoksyczność nanocząstek platyny oraz palladu
i złota na komórki zdrowe oraz nowotworowe. Ponadto, wraz z naukowcami z
w/w instytucji naukowej charakteryzujemy, za pomocą TEM, XRD oraz metod
spektroskopowych syntetyzowane nanocząstki oraz membrany, które
miałyby zastosowanie w katalizatorach. Współpraca z wyżej wymienionym
ośrodkiem zaowocowała do tej pory napisaniem dwóch publikacji (załącznik
P8, P11), wykonaniem plakatu „Structural Modification of Polyamic Acid
(PAA) Membranes by Li, Zn & Fe Addition” zaprezentowanego podczas
International Symphosium on Clean Energy from Ethanol ISCEE 2014,
Rzeszów, 28-31.07.2014, za który otrzymałam pierwsza nagrodę (załącznik
nagroda 1), a także stażem naukowym, który odbyłam w roku 2019
(załącznik staż 1).
2. Australian Synchrotron, Australia – Dr Jitraporn (Pimm) Vongsvivut. Moja
współpraca polega na udziale w eksperymentach mających na celu ocenić
przydatność promieniowania synchrotronowego w rozpoznawaniu zmian
chorobowych zachodzących w materiale biologicznym. Do tej pory
opublikowano dwie prace (załącznik P13, P30).
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3. Monash University, Australia – Dr Philip Heraud. Współpraca z w/w
ośrodkiem polega na wychwytywaniu, za pomocą metod spektroskopowych,
chemicznych markerów chorobowych (załącznik P6, P7).
4. University of Bristol, Bristol, United Kingdom – Dr Ch.J. Arthur.
Współpraca z w/w ośrodkiem polega na statystycznym opracowaniu wyników
uzyskanych z pomiarów tkanek kostnych objętych chorobą za pomocą
spektroskopii oscylacyjnej w podczerwieni (załącznik P33, P38).
5. Research Institute for Nuclear Problems of Belarusian State University,
Mińsk, Białoruś – Prof. Julia A. Fedotova, Dr Vadim Bayev. Moja
współpraca polega na udziale w eksperymentach oceniających właściwości
magnetyczne nanocząstek Fe2O3. Ponadto, podczas stażu odbytego w 2019
roku (załącznik staż 2) miałam przyjemność wygłosić seminarium
”Multifunctional metal nanoparticles: synthesis, characterization and
application”, a wyniki uzyskane podczas pobytu zaowocowały napisaniem
manuskryptu pt: „Cisplatin biofunctionalized magnetic Fe3O4@SiO2@Au
nanoparticles for targeted chemo-phototherapy of cancer cells” będącego
obecnie w procesie recenzowania, w czasopiśmie Nano Research.
6. Laboratory of Applied Plasmonics, Belarusian State University of
Informatics and Radioelectronics, Mińsk, Białoruś – Dr Nadia Khinevich I
Prof. Hanna Bandarenka. Moja współpraca z ośrodkiem polega na
pomiarach za pomocą spektrometru Ramana tkanek płuc zmienionych
chorobowo. Dotychczasowe uzyskane wyniki zaowocowały napisaniem
manuskryptu pt: „ The spectroscopic similarity between breast cancer tissues
and lymph nodes obtained from patients with and without recurrence. A
preliminary study” będącego obecnie w procesie recenzowania, w
czasopiśmie Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular
Spectroscopy.
7.2. Współprace z ośrodkami naukowymi w Polsce
7. Uniwersytet Jagielloński, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
– dr hab. Jarosław Baran, Prof. UJ, dr Małgorzata Stec. Moja współpraca
polega na ocenie toksyczności NPs oraz sprawdzeniu ich efektywności w
fototerapii nowotworowej (załącznik H1-H7, P34, P45).
8. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy – dr hab. Idalia
Kasprzyk Prof. UR. Moja współpraca polega na spektroskopowej ocenie
wpływu zanieczyszczeń na pyłki, a także na możliwości wykorzystania
skaningowej mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii oscylacyjnej w
podczerwieni w gatunkowym różnicowaniu pyłków oraz miodów (załączniki
P11, P12, P24, P32).
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9. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii – dr hab. Maciej Wnuk,
Prof. UR, dr hab. Małgorzata Kuś-Liśkiewicz, dr hab. Tomasz Durak, Prof.
UR. Moja współpraca polega na ocenie właściwości biobójczych i
przeciwbakteryjnych nanocząstek srebra (załączniki P8, P26). Ponadto, z
Prof. Wnukiem współpracujemy w ramach oceny możliwości wykorzystania
metod spektroskopowych w różnicowaniu szczepów grzybów powodujących
choroby (załącznik P37), natomiast z Profesorem Durakiem oceniamy wpływ
metody przygotowania próbki na pomiar za pomocą spektrometru w
podczerwieni (załącznik P42).
10.
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – dr
hab. Józef Cebulski, Prof. UR. Moja współpraca polega na ocenie
wykorzystania metod spektroskopowych w różnicowaniu chorób
nowotworowych, a także zaprojektowania modelu fizycznego pozwalającego
oszacować skuteczność leczenia (załączniki P6, P7, P13, P15, P19, P20,
P21, P28, P30, P31, P33, P36, P38, P39, P40, P41).
11.
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny – dr hab. Izabela Zawlik,
Prof. UR, dr hab. Radosław Chaber. Moja współpraca polega na ocenie
wykorzystania metod spektroskopowych w różnicowaniu chorób
neurodegeneracyjnych (załącznik P36) oraz kostnych (załączniki P20, P28,
P33, P38).
12.
Instytut Farmakologii PAN – dr Magdalena Sowa-Kućma. Moja
współpraca polega na ocenie wykorzystania metod spektroskopowych w
różnicowaniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak zaburzenia jedno- i
dwubiegunowe, depresja (załączniki P9, P10, P16, P17).
13.
Centrum Onkologiczne w Gliwicach – Prof. Dariusz Lange. Moja
współpraca polega na ocenie wykorzystania metod spektroskopowych w
różnicowaniu chorób tarczycy oraz ocenie skuteczności chemioterapii
(załączniki P31, P39, P40).

8. Działalność organizacyjna, dydaktyczna, oraz popularyzatorskonaukowa
8.1. Działalność organizacyjna
1. Czynny udział w organizacji międzynarodowego Sympozjum „International
Symphosium on Clean Energy from Ethanol ISCEE 2014”, Rzeszów, 2831.07.2014. Podczas organizacji sympozjum kierowałam pracami
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sekretariatu. Ponadto, byłam odpowiedzialna za przygotowanie dyplomów
oraz zaświadczeń dla prelegentów.
8.2. Działalność dydaktyczna
8.2.1. Promotorstwo prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich
 Prace doktorskie:
1. Pani dr inż. Elżbieta Drzymała – promotor pomocniczy w przewodzie
doktorskim. Praca pt. „Trójskładnikowy katalizator Pt/Re/SnO2/C do
elektrochemicznego
utleniania
etanolu:
synteza
i charakteryzacja
fizykochemiczna.” Stopnień doktora nadany decyzją Rady Naukowej IFJ
PAN w lipcu 2019 roku.
2. Pan mgr inż. Bartosz Klębowski – promotor pomocniczy w przewodzie
doktorskim otwartym dnia: 12.03.2019
 Prace magisterskie:
3. Pani Karolina Sarwa – praca magisterska pt. „Wpływ chemioterapii na skład
biochemiczny zdrowych tkanek piersi w widmach FTIR” obroniona w czerwcu
2019 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim;
4. Pani Martyna Warchulska - praca magisterska pt. „Wpływ chemioterapii na
skład biochemiczny zdrowych tkanek piersi w widmach Ramana” obroniona
w czerwcu 2019 roku.

5.

6.
7.

8.

 Prace inżynierskie na Uniwersytecie Rzeszowskim:
Pani Dominika Skrzypiec – praca inżynierska pt. „Analiza porównawcza
zmian widm spektralnych w nowotworach tarczycy. Badanie zdrowej tkanki i
zmienionej chorobowo” obroniona dnia 04.02.2019 roku.
Pani Jolanta Słaby – praca inżynierska pt. „Spektroskopia Ramana jako
narzędzie diagnostyczne w chorobach płuc” obroniona dnia 05.02.2020 roku.
Pani Aleksandra Pityńska – praca inżynierska pt. „Zastosowanie
spektroskopii w podczerwieni jako fizycznej metody wspierającej diagnostykę
cukrzycy” obroniona dnia 05.02.2020 roku.
Pani Sylwia Rzeszutek –praca inżynierska pt. „Zastosowanie spektroskopii w
podczerwieni w diagnostyce chorób płuc” obroniona dnia 05.02.2020 roku.

 Współpraca przy realizacji trzech prac inżynierskich oraz
pracy magisterskiej:
9. Pani Sylwia Kudła – praca inżynierska pod kierownictwem Dr hab.
Cebulskiego, Prof. UR obroniona 02.2015
10. Pani Beata Wiater – praca inżynierska pod kierownictwem Dr hab.
Cebulskiego, Prof. UR obroniona 02.2015
11. Pani Beata Róg - praca inżynierska pod kierownictwem Dr hab.
Cebulskiego, Prof. UR obroniona 02.2015

jednej
Józefa
Józefa
Józefa
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12. Pan Piotr Syty – praca magisterska pod kierownictwem Dr hab. inż.
Magdaleny Parlińskiej-Wojtan, Prof. IFJ PAN obroniona 06.2015
8.2.2. Opieka nad praktykantami:
1. Pani Ewelina Błasiak – praktyka w IFJ PAN w okresie 22.07.2019-24.09.2019
8.2.3.

Pomoc
w
przygotowaniu
wykorzystywanych podczas
elektronowej

materiałów
laboratoriów

dydaktycznych
z mikroskopii

8.3. Działalność popularyzatorsko-naukowa:
 Czynny udział w Małopolskiej Nocy Naukowców w latach:
 2015 – oprowadzanie grup po laboratoriach
 2016 - oprowadzanie grup po laboratoriach
 2017 – dyżur w „Namiocie Konstruktora”
 2018 - oprowadzanie grup po laboratoriach
9. Nagrody, wyróżnienia i stypendia
9.1.Nagrody
1. Wyróżnienie pracy I. Kasprzyk, J. Depciuch, D. Grabek-Lejko, M. ParlinskaWojtan, FTIR-ATR spectroscopy of pollen and honey as a tool for unifloral
honey authentication. The case study of rape honey, Food Control, 84,
(2018) 33-40 tytułem “Highly Cited Paper” przez bazę Web of Science
2. Wyróżnienie za referat pt: „Badanie spektroskopią w podczerwieni wpływu
leku przeciwdepresyjnego (amitryptyliny) na strukturę tkanek obwodowych”
wygłoszony podczas XI Konferencji Młodych Fizyków, Rzeszów, 04.06.2016
(załącznik nagroda 2).
3. Pierwsza nagroda za referat pt: „Rola hipokampu w rozwoju zaburzeń
afektywnych. Analiza spektroskopią w podczerwieni” wygłoszony podczas
Ogólnokrajowej Konferencji Człowiek Nauka Środowisko, Gdańsk 2526.06.2015 (załącznik nagroda 3).
4. Wyróżnienie za referat pt: „Wpływ cynku na równowagę fosfolipidowobiałkową oraz na działanie amitryptyliny w zaburzeniach afektywnych. Model
szczurzy depresji. Analiza spektroskopią Ramana, w podczerwieni oraz
świetle widzialnym”, wygłoszony podczas X Konferencji Młodych Fizyków,
Rzeszów, 28-29.05.2015 (załącznik nagroda 4).
5. Dyplom Uznania Dyrektora Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii
Stosowanej i Nauk Podstawowych, 2014 (załącznik nagroda 5).
6. Dyplom Uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014 (załącznik
nagroda 6).
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7. Nagroda „Best Poster Award” za plakat pt: „Structural Modification of
Polyamic Acid (PAA) Membranes by Li, Zn & Fe Addition” zaprezentowany
podczas International Symphosium on Clean Energy from Ethanol ISCEE
2014, Rzeszów, 28-31.07.2014 (załącznik nagroda 1).
8. Wyróżnienie za referat pt: „Wykorzystanie spektroskopii Ramanowskiej i
spektroskopii w zakresie podczerwieni do identyfikacji różnic składu surowicy
krwi osób cierpiących na choroby afektywne” wygłoszony podczas IX
Konferencji Młodych Fizyków, Rzeszów, 30.05.2014 (załącznik nagroda 7).
9. Dyplom Uznania Dyrektora Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii
Stosowanej i Nauk Podstawowych, 2013 (załącznik nagroda 8).
10. Nagroda „Best Poster Award” za plakat pt: „Study of Mercaptohexadecanoic
acid (MHDA) and tripeptide glutathione conjugated with gold nanoparticle
using Surface Enhanced Raman Scattering” zaprezentowany podczas
Międzynarodowego Symposium on Nanostructured Materials Nano 2013,
Rzeszów 21-22.05.2013 (załącznik nagroda 9).
9.2. Stypendia
1. Stypendium „Wymiana bilateralna naukowców” Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej NAWA na odbycie stażu w dowolnym ośrodku naukowym na
Białorusi, 2019 (załącznik staż 2).
2. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne
osiągnięcia, 2014 (załącznik stypendium 1).
3. Stypendium naukowe „Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem
Gospodarki Opartej na Wiedzy Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr * UDAPOKL.04.01.02-00-038/09-00, 12.2011-02.2013.
9.3. Okładki w czasopismach
1. Okładka w czasopiśmie Journal of Materials Science związana z jedną z prac
wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, o którym mowa w art. 219 ust. 1
pkt. 2 Ustawy (H4 J. Depciuch, M. Stec, A. Maximienko, J. Baran, M.
Parlinska-Wojtan , Gold nanodahlias - potential nanophotosensitizer in
photothermal anticancer therapy, Journal of Materials Science, 55, (2020),
2530–2543).
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