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Abstract:   This work is focused on the development of luminescent 

nanocomposite materials based on the scintillating nanoparticles (CeF3:Tb
3+

, 

ZnO:Ga, ZnCdO:Ga and Lu3Al5O12:Pr
3+

) modified with SiO2 and protoporphyrin IX. 

Surface modification by SiO2 layer and conjugation with photosensitizer molecule 

(protoporphyrin IX) were successfully performed and the results were confirmed 

by X-ray diffraction and infrared spectroscopy methods. Based on the changes 

observed in the radioluminescence spectra, it can be tentatively assumed that an 

energy transfer to the protoporphyrin outer layer occurs, which is necessary for 

singlet oxygen production. Therefore, the prepared nanocomposites may be good 

candidates for consideration as X-Ray induced photodynamic therapy drugs. 

A Lu3Al5O12:Ce
3+

@SiO2-FasL bioconjugate was also tested 

for the live-cell imaging. The bioimaging was performed either by adsorption of 

fluorescent particles on the cell surface or by using antigen-antibody interactions 

with Fas receptors on the biomembrane. Lu3Al5O12:Ce
3+

 nanopowder is suggested 

as a promising material for visualization of microbiological samples. 
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Abstrakt: Tato práce je založená vývoji luminiscenčních 

nanokompozitních materiálů na bázi scintilačních nanočástic (CeF3:Tb
3+

, ZnO:Ga, 

ZnCdO:Ga a Lu3Al5O12:Pr
3+

) modifikovaných SiO2 a protoporphyrinem IX. V této práci 

byla úspěšně provedena modifikace povrchu vrstvou SiO2 a konjugace s molekulou 

fotosenzibilizátoru a výsledky syntézy byly potvrzeny pomocí metody rentgenové 

difrakce a infračervené spektroskopie. Na základě změn pozorovaných 

v radioluminiscenčních spektrech lze předběžně předpokládat, že dochází k přenosu 

energie na vnější vrstvu protoporfyrinu, což je nezbytné pro produkci singletního 

kyslíku. Proto připravené nanokompozity mohou být dobrými kandidáty pro použití ve 

fotodynamické terapii indukované rentgenovým paprskem.  

 Biokunjugát Lu3Al5O12:Ce
3+

@SiO2-FasL byl také otestován pro 

zobrazování živých buněk. Tato zobrazovací technika byla uskutečněna buď pomocí 

adsorpce fluorescenčního materiálu na povrchu buněk, anebo na základě interakce 

antigen-protilátka s Fas receptory na biomembráně. Nanopráškový Lu3Al5O12:Ce
3+

 lze 

navrhnout jako perspektivní materiál pro vizualizaci v mikrobiologických vzorcích.      
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povrchu, fluorid ceritý, oxid zinečnatý, lutecito-hlinitý granát. 

 

 

  


