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Molekuly a materiály pro život
Výzkumný program Strategie aV21 pro noVou generaci léčiV a biomateriálů

Fluorescenční nanočástice
pro medicínu  
v jaderném reaktoru
Diagnostika chorob a  porozumě-
ní procesů probíhajících v  buňkách 
na molekulární úrovni vyžaduje cit-
livé a  selektivní a  diagnostické ná-
stroje. Díky krystalovým poruchám 
v  částicích některých anorganických 
materiálech máme možnost sledovat 
magnetická a  elektrická pole v  buň-
kách s vysokým rozlišením a citlivos-
tí. Téměř ideálním materiálem pro 
tyto aplikace je diamant. Na rozdíl od 
šperkařských diamantů se pro aplika-
ce v diagnostice a nanomedicíně pou-
žívají asi milionkrát menší diamanty 
– nanodiamanty.

Čistý nanodiamant nám však o svém 
okolí mnoho nesdělí. Jeho krystalo-
vá mřížka se musí nejprve řízeně po-
škodit tak, aby v  ní vznikly zvláštní 
poruchy, tzv. centra dusík-vakance, 
umožňující optické čtení. Poškození 

vytváříme nejčastěji ozářením nanodi-
amantu rychlými ionty v  částicových 
urychlovačích. Centra dusík-vakance 

jsou na světle mimořádně stálá a  na-
nodiamanty díky nim mají obrovský 
aplikační potenciál využití v  medi-

cínských i technických aplikacích, na-
příklad pro diagnostiku nádorových 
onemocnění. Ozařování ionty v urych-
lovači je ovšem komplikované a velmi 
drahé a  z  toho plyne vysoká cena ta-
kového materiálu, která donedávna 
velmi limitovala jeho dostupnost a vy-
užití v  praxi, jakkoliv jsou vlastnosti 
tohoto materiálu mimořádné.

Tým vědců z několika výzkumných 
pracovišť pod vedením Dr. Petra Cígle-
ra z  Ústavu organické chemie a  bio-
chemie Akademie věd České republiky 
a Dr. Martina Hrubého z Ústavu mak-
romolekulární chemie Akademie věd 
České republiky publikoval v  prestiž-
ním časopise Nature Communications 
zcela nový způsob ozařování nano-
krystalů. Namísto drahého a dlouhého 
mnohahodinového ozařování v urych-
lovači částic využili velmi krátké 
a  o  mnoho levnější ozáření v  jader-
ném reaktoru. Tak jednoduché to ale 
nebylo – vědci museli využít trik, kde 
neutronové záření štěpí atomy bóru 
na lehké a velmi rychle letící ionty hé-
lia a   lithia. Nanokrystaly se nejprve 
dispergují v  tavenině oxidu boritého 
a ozáří neutrony v jaderném reaktoru. 
Záchytem neutronů a rozpadem jader 
bóru vzniká hustá sprcha iontů hélia 
a lithia, které v materiálu udělají stej-
ný efekt jako tytéž ionty produkované 
urychlovačem – řízenou tvorbu krys-
talových poruch. Díky vysoké hustotě 
této částicové sprchy a díky možnosti 
ozářit neutrony mnohem větší objem 
materiálů, bylo možné snadno a  da-
leko levněji připravit desítky gramů 
vzácného nanomateriálu. Pro srovná-
ní, ozařování v  urychlovačích posky-
tuje za srovnatelnou dobu asi tisíckrát 

menší množství. Metoda byla úspěšná 
nejen pro tvorbu poruch v mřížce na-
nodiamantu, ale i na dalším nanoma-
teriálu, karbidu křemíku. Vědci proto 
předpokládají, že by metoda mohla 
sloužit univerzálně pro produkci na-
nočástic s  definovanými poruchami 
ve velkém měřítku.

Nápad využít tento princip vznikl 
na základě toho, že tým, který na pro-
jektu pracoval, se podílel na vývoji ma-
teriálů pro terapii bórovým neutrono-
vým záchytem („boron neutron capture 
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1. Jaderný reaktor v Řeži u Prahy

2. ilustrační obrázek „aktivního“ jádra 
reaktoru emitující neutrony (n0)

3. schematické znázornění 
vzniku vakancí ve struktuře 
nanodiamantu účinkem dopadu 
iontů hélia a lithia

therapy“ – BNCT). Pacientovi je podána 
sloučenina bóru a po jejím nahromadě-
ní v nádoru je pacient ozářen neutrony. 
Ty způsobí štěpení jader bóru a nádo-
rová tkáň, ve které je bór nahromaděn, 
je pak zničen vznikajícími ionty hélia 
a  lithia. Tato idea pak byla použita 
pro výše uvedenou technologii a kruh 
se tak uzavřel – díky principu z expe-
rimentální terapie nádorů se povedlo 
vytvořit cestu pro efektivní výrobu na-
nomateriálů s  vysokým potenciálem 
využití mimo jiné i v diagnostice nádo-
rových onemocnění.
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Strategie AV21  - Špičkový výzkum ve veřejném zájmu
Cílem Strategie AV21 je usnadnit přenos výsledků výzkumu do vzdělávací a aplikační sféry a přispět tak k vytvoření 
prostředí pro novou kvalitu vzájemné spolupráce. Jedním z nástrojů k naplnění tohoto poslání je výzkumný program 
Molekuly a materiály pro život, který je v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a v Ústavu organické chemie 
a biochemie, v.v.i. řešen v tematickém okruhu „Makromolekulární systémy a biomateriály pro moderní medicínu“ 
a „Biologicky aktivní molekuly“.


