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1. Bevezetés
A grafén a nanotechnológia egyik legígéretesebb anyaga, a szén egyik különleges
allotróp módosulata: egyetlen atomnyi vastagságú, sp2 hibridizációjú, egymással
szabályos hatszögeket formáló szénatomok hálóját jelenti, azaz egyetlen atom vastagságú
grafit 1. Népszerűségét rendhagyó tulajdonságainak köszönheti, melyeket a tudomány
számos területén igyekeznek kamatoztatni, gyakorlati alkalmazásokban felhasználni2,3,4;
rendkívül szilárd, ugyanakkor nagyon rugalmas, könnyű, kiváló elektromos vezető,
áttetsző, stb.

1. ábra1 - az elemi szénből álló grafén, és a belőle származtatható, különböző dimenziójú nanoszenek;
balról jobbra: 0D-s fullerén (a képen az elsőként előállított és felfedezett C60, vagy „buckyball” látható), a
„feltekert”, 1D-s szén nanocső valamint a rétegzett, 3D-s nano-grafit

Látható tehát, hogy napjainkban egyre több kutatócsoport dolgozik nap mint nap
grafénnel, sőt a grafén már megjelent prototípus mobiltelefonokban is 5. A jelenlegi,
szilícium-alapú elektronikai eszközök kialakításában már a közeljövőben rendkívül
fontos szerepet tölthet be az anyag, ugyanis a jelenkori számítógépek fejlesztésének gátat
szab az, hogy a szilíciumból készült alkatrészek már nem kicsinyíthetők tovább,
grafénnel viszont ez megoldható.
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Az irodalomban ellentmondó állításokat fogalmaznak meg a grafén (és általában a
nanoszenek) élő anyagra gyakorolt hatásáról6. Bár találunk néhány cikket a
szakirodalomban, melyek a grafén egyes sejtcsoportokra, sejttípusokra vonatkozó hatásait
vizsgálják 6,7,8,9, még nem tudjuk pontosan, hogyan hat ez az anyag az emberi szervezetre,
az emberi sejtekre. Ez több szempontból is nagyon fontos információ lenne: egyrészt a
kutatók közvetlenül érintkeznek vele (bőrfelületen keresztül vagy belélegezve), másrészt
a biológiai felhasználása is releváns lehet; alkalmazható-e célzott gyógyszerbeviteli
eljárásoknál, bioszenzorként, esetleg a rákkutatásban, vagy más betegség gyógyítására?
További indoka a jelen munkának, hogy amennyiben a grafén-szerű anyagok
megjelennek fogyasztói tömegtermékekben, mint például a mobil kommunikációs
eszközök, esetleg ezek „viselhető” változatai, akkor nem csak a kutatók, hanem a
fogyasztók is közvetlen kapcsolatba kerülnek az anyaggal.
A kutatás során fontos volt, hogy a grafént és grafén-szerű anyagokat folyadékban
szuszpendálva állítsuk elő, hogy azután – imitálva a természetes úton történő felvételt – a
sejtek tápoldatához adagolva az oldatot vizsgálhassuk, hogy azok milyen mértékben
veszik fel „önszántukból” a részecskéket, illetve a sejten belül hová kerülnek, és ott
milyen hatásokat váltanak ki.
A széntartalmú szuszpenziók jellemzésre többféle mérést alkalmaztunk, hogy
morfológiailag jól körülírjuk a szuszpenzió szilárdanyag-tartalmát. Az egyes módszerek a
következők: optikai mikroszkópia, konfokális Raman spektroszkópia, atomerőmikroszkópia (AFM), pásztázó elektronmikroszkópia (SEM), illetve transzmissziós
elektronmikroszkópia (TEM). A módszerek alapvető különbözősége miatt az információ
sokrétű, bár nem alkalmaztunk minden mérési eljárást minden mintán. Ennek oka
egyrészt a keletkezett minták nagy száma – a Si/SiO2 lapkákra (hordozó; vékony SiO2réteggel bevont Si) felvitt nanoszenes minták száma 40 feletti –, másrészt, ha az egyik
módszer alapján megállapítható volt az exfoliálási eljárás kismértékű hatékonysága,
akkor többnyire nem vizsgáltuk más úton az adott mintát.
Az így kapott eredmények alapján kiválasztjuk a legmegfelelőbb szuszpenziót,
melyből a sejtek tápoldatához adagolhatunk. A vizsgált sejtvonal a HeLa 10, amely a
legrégebben és legáltalánosabban használt tenyésztett, és laboratóriumi körülmények
között folyamatosan fenntartott sejtek vonala. A sejttípust a mai, modern humán sejtes
kutatások szempontjából is meghatározó jelentőségű kísérletekben használták és
használják fel.
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Az adagolást követően ugyancsak Raman spektroszkópia segítségével állapítható meg
az, hogy a teljes hozzáadott grafit / grafén mennyiségből milyen és mekkora részecskéket
vesznek fel a sejtek az oldatból, vagyis milyen affinitást mutatnak a nanoszenek felvétele
felé, továbbá, hogy átjutva a sejtfalon pontosan hova kerül a szén; a citoplazmában marad
vagy bekerül a sejtmagba?

2.

Irodalmi áttekintés
A grafén első előállítása óta11 rendkívüli népszerűségnek örvend a kutatói szférában

különleges tulajdonságainak köszönhetően, így igyekeznek minél több területen
kiaknázni a felhasználhatóságának lehetőségeit. Az MTA EK MFA Nanoszerkezetek
osztályán az egyik kutatási irány a grafén előállítása, jellemzése és módosítása.

2. ábra – grafén előállítása ragasztószalaggal

Az intézetben történő előállítás egyik jelenlegi módszere a kémiai gőzfázisú leválasztás
(CVD, azaz „Chemical Vapor Deposition”), jelen kutatási témához azonban különböző
kiindulási anyagokat alkalmazva folyadékban szuszpendálva használjuk fel a grafént (és
esetenként a szubsztituált származékait, mint például grafén-oxid vagy karboxil-grafén).
Az irodalomban nap mint nap számos grafénnel kapcsolatos kutatásról szóló cikk lát
napvilágot a téma népszerűsége miatt, így találunk olyan publikációkat is, melyek az
anyag sejtekre gyakorolt hatását tárgyalják. Egyértelmű konzekvenciát azonban nem
vonhatunk le a végeredményt illetően azok időnkénti ellentmondásossága, valamint az
állítások hiányos alátámasztása miatt.
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Ez taglalja Kostarelos és Novoselov 2014 áprilisában, a Science folyóiratban megjelent
cikke is6: Eszerint az anyag sejtbe való bejutásának (persze ha egyáltalán bekövetkezik)
is több módja lehet (elméletben); bekerülhet például a membránt alkotó kettős lipidréteg
közé („szendvicsszerű” beépülés), vagy –

a lemezek rendkívüli vékonysága

következtében – át is szelheti a sejtmembránt, így bekerülve a plazmába. Az is
elképzelhető, hogy nem vágja át a kettős réteget, hanem endocitózissal (bekebelezéssel)
jut be. Természetesen a bekerülést követően sem egyértelmű a helyzet; az anyag
lemezkéje maradhat a citoplazmában, de be is ágyazódhat a sejtfalba, vagy a plazmán
belül fagoszómába, endoszómába, lizoszómába juthat, mint „idegen test”.
A grafén beépülésének mechanizmusát egyes cikkek sejtmérgezéshez vezethető
folyamatként említik12,13, míg mások terápiás célokra használható eszközként,
hatóanyagok célzott bejuttatásának lehetőségeként emlegetik 14. Két másik tanulmány
arról számol be, hogy –ahogy azt már fentebb említettem– a grafén (és/vagy különböző
formái) direkt kölcsönhatásba kerülhet a plazmamembránnal, aminek következtében az
roncsolódhat15. Ezzel szemben találunk olyan cikket is, mely szerint a grafén (és
módosulatai,

formái)

az emlősök plazmamembránjába kerülve serkenthetik a

sejtnövekedést bármiféle roncsolódás nélkül. Olvashatunk arról is az irodalomban, hogy a
grafén-szerű anyagok egyes típusai fizikai adszorpció révén beburkolják a baktériumok
sejtmembránját, ez pedig az anyag(ok) estleges antibakteriális hatására enged
következtetniHiba! A könyvjelző nem létezik..
A kutatás végső célja az, hogy feltérképezzük a szóban forgó anyag élő sejtekre
gyakorolt pontos hatása(i)t.
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3.

Célkitűzések
Szakdolgozati munkám során a kutatási szférában napjainkban rendkívül népszerű

grafén, és grafén-szerű (például grafén-oxid, néhány rétegű grafit) anyagok vízben
szuszpendált előállítása, a képződő nanorészecskék jellemzése valamint ezek humán
sejtekre gyakorolt hatásának megismerése a cél.
2014 nyarán kerültem az MTA EK MFA Nanoszerkezetek Osztályára szakmai
gyakorlatom végzése kapcsán. Ekkor kezdtem el foglalkozni a grafén előállításával és
vizsgálatával. A feladat, hogy kiderítsük, hogyan is hat ez a – belátható időn belül a
társadalom által napi rendszerességgel használt elektronikai és egyéb eszközök, tárgyak
fontos alkotóelemeként beépülő – anyag az emberi szervezetre. A kérdés releváns, hiszen
mint már említettem, a szakirodalom eddigi eredményei nem összecsengőek, a témában
böngészve nem vonhatunk le egyértelmű következtetéseket. Bár kecsegtető az anyag
hétköznapi alkalmazása kiváló tulajdonságainak köszönhetően, nem árt tisztában lennünk
azzal, mi is zajlik testünkben, amikor közvetlenül bejut a szervezetbe a grafén.
A kutatás elején még nem igazán sejtettük mekkora kihívást jelent az anyag folyadék
közegben történő előállítása. Mivel a 10 -6 – 10-9 m mérettartományban mozgunk,
rendkívül fontossá válik például a tisztaság szerepe mind az alkalmazott oldószerek, mind
a kiindulási anyag mind pedig a vizsgálatokkor használt hordozók tekintetében. Egy
finom szállópor szemcse átlagos átmérője ~1-10 μm nagyságrendű, míg egy, a kutatás
során vizsgált HeLa sejt 10-20 μm-es átmérővel rendelkezik. Ezt szem előtt tartva kell
kiviteleznünk az előállítást, a létrehozott nanoszemcsék szilícium-oxid réteggel bevont
szilícium hordozókon, különböző módszerekkel történő karakterizálását valamint a
sejtekhez való hozzáadásukat, és a kiváltott hatások vizsgálatát.
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4. Grafén folyadék közegben történő előállítása
4.1.

A szuszpendáló folyadék kiválasztása

Mivel a végső cél a nanoszemcsék sejtekbe történő bejuttatása, a szuszpendáló
folyadék kiválasztásának főbb szempontjai az alábbiak:
 ne legyen citotoxikus
 ha mégis az (a további követelményeknek azonban eleget tesz), legyen vízzel jól
elegyedő, hogy lehetséges legyen a közegcsere a jellemzés után
 előnyt jelent: illékonyság, kis mértékű toxicitás (munkavédelem szempontjából), a
vízénél alacsonyabb forráspont, viszonylag stabil szuszpenzióképző képesség a
nanoszemcsékkel, nagy tisztaság (bár – az átlag szükségletekhez képest –
nagytisztaságú szerekkel dolgozunk, sejtszinten a legcsekélyebb szennyezők
jelenléte is befolyásoló tényező lehet a sejtműködés szempontjából, ez pedig a
grafén által kiváltott reakciók mellett hamis eredményhez vezethet, továbbá az
atomi léptékű jellemzést is akadályozzák még a csekély koncentrációjú
szennyezők is)
A fentieket, illetve a szakirodalmi adatokat figyelembe véve 16,17 a vizsgált oldószerek
a következők:
 ultratiszta víz (UPW; előállítás: Millipore Milli-Q víztisztító berendezéssel)
 aceton (Scharlan, reagent grade)
 kloroform (Reanal, puriss.)
 alkoholok: metanol (Spectronorm Methanol, VWR Prolabo), etanol (VWR, AnalR
Normapur, Ethanol absolute), izo-propanol (AnalR Normapur Propan-2-ol), nbutanol (AnalR Normapur Butan-1-ol) valamint benzil-alkohol (Analytical
Reagent, Benzyl-alcohol)
A vizsgálat módja: optikai mikroszkóp (Zeiss, Axio Imager A1 mikroszkóp; látható
fényre az elvi felbontási határ: ~200 nm) segítségével összevetettük, hogy a fenti
oldószerek közül melyik hagyja a legkisebb száradási foltot a későbbiekben is
alkalmazott

Si/SiO2

hordozón

(felcseppentés

automata

pipettával;

1-2

csepp,

átlagtérfogat: 3 l).

8

Megállapítottuk, hogy minden oldószer jól látható száradási mintázatot hagyott. Az
aceton pl. szisztematikusan elrendeződő pontokban száradt, az etanol kis foltokból álló,
gyöngysorszerű láncot hagyott maga után, míg a víz (3. ábra) – ultratisztasága ellenére –
gyűrűs, összefüggő száradási foltot hagyott. Ez a víz szilícium-oxiddal történő
kölcsönhatásaira vezethető vissza: a SiO2 kismértékben oldódik vízben, és a reakció
során különböző komplexek és vegyületek (pl. SiO2-H2O, H2SiO3, H2SiO3 - H2O)18
képződnek. Meg kell említenünk azt a tényt is, hogy a gyakorlatban kizárólag H 2O
molekulákból álló víz ilyen jellegű tisztítóberendezésekkel sem állítható elő, ugyanis a
víz a környezettel érintkezve számos anyagot old és szuszpendál, mint pl. nyomelemek,
szerves és szervetlen anyagok / partikulumok19.

3. ábra - az ultratiszta víz cseppjének száradási foltja szilícium-oxiddal bevont szilícium
lapkán. Optikai mikroszkóp felvétele.

Az eredmények alapján, illetve a sejttoxicitást figyelembe véve a továbbiakban
alkalmazott oldószerek a víz, illetve az etanol lett.
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4.2.

A felhasznált kiindulási anyagok

– Nagy tisztaságú grafit por: Alfa Aesar Graphite powder, natural, ultra superior
purity, -200 mesh, 99,9999%
– HOPG: SPI, Highly Ordered Pyrolytic Graphite; azaz nagy orientáltságú pirolitikus
grafit– Termálisan expandált grafit: Dr. Beck Mihály által rendelkezésünkre
bocsátott minta;
Általános előállítás: az ún. módosított Hummers módszerrel: Salétromsavval vagy
kénsavval, és oxidálószerrel kémiailag előkezelt, interkalált grafit, melyet egy mosási
művelet (víz és hidrogén-peroxid elegy) után mikrohullámú térben expandálnak 20.

4.3.

Minta-előkészítés

4.3.1

Ultrahangozás

Az irodalom számos módszert ír le a grafén folyadék közegben történő
előállítására16,21. Ezek közül az egyik az általunk is alkalmazott ultrahangozás vagy
szonikálás. A művelet során az előzőleg kiválasztott folyadék közegbe bemért kiindulási
anyagot exfoliáljuk, vagyis „lemezkéire bontjuk” ultrahang (Cole-Parmer CP750)
segítségével.
A szonikálandó anyag mennyiségétől, minőségétől, illetve az oldószertől függően
eltérő intenzitással (az ultrahangozás során erőteljesen melegszik a közeg, ezért jeges
fürdőbe merítettük a mintatartó üvegeket), és különböző ideig kezeltük az egyes
szuszpenziókat.

4.3.2

Mintafelvitel

Az exfoliált anyagot tartalmazó szuszpenziókból a jellemzéshez mintavétel és
előkészítés szükséges; a tiszta Si/SiO2 lapokra automata pipettával (2–10 l
térfogattartományban) felcseppentettünk, majd a folyadék illékonyságától és tisztaságától
függően szobahőmérsékleten szárítást, fűtve (70–170 °C) szárítást vagy pörgetést (Spin
Coater) (időtartam: 10 mp, fordulatszám: 2500 rpm) alkalmazva elpárologtattuk /
eltávolítottuk az oldószert.
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Ez utóbbi módszer lényege az, hogy egy középen lyukas, pörgő Al–korongra
vákuumszivattyú segítségével rögzíthető a lapka, majd a kívánt sebességet és pörgetési
időtartamot beállítva felcseppentjük a mintát. A pörgetés hatására az oldószer a
centrifugális erő hatására lesodródik a mintáról, így a szobahőmérsékleten, vagy fűtéssel
szárított mintafelvitelhez képest csekély száradási foltot hagyva maga után, míg a szén
nano– / mikrorészecskék a van der Waals - kötőerők révén a szilícium felületéhez
tapadva a lemezen maradnak.
Megjegyzendő, hogy a SiO2 alapvetően hidrofób mivoltából, illetve a felületen
esetlegesen jelen lévő szerves szennyezők (és azok hidrofobicitása) miatt a fent említett
módszer (a lemez előkezelése nélkül) csupán az etanolos mintáknál alkalmazható
hatékonyan, víz alapú szuszpenziók cseppje ugyanis nem terül el a lapka felületén, így a
pörgetés hatására a részecskékkel együtt lesodródik.
Az ilyen módon előkészített lapkák tehát vizsgálhatók optikai mikroszkóppal, Raman
spektroszkóppal, atomerő mikroszkóppal valamint pásztázó elektronmikroszkóppal. A
transzmissziós elektronmikroszkóppal történő méréshez speciális hordozóra, az ún.
„TEM–rácsra” van szükség, ami esetünkben vörösrézből készült, 3 mm átmérőjű kör
alakú rács, melyen egy vékony amorf szénhártya réteg van kifeszítve; erre cseppentjük fel
a szuszpenziót, majd a folyadék elpárolgása után a grafén / nanografit vizsgálható.
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4.3.3

Szűrés

Az ultrahangos előállítás során a szuszpenzió polidiszperz. A kiindulási anyag
különböző mértékű exfoliáltsága miatt egy etanolos oldaton szűrést alkalmaztunk, mivel
számunkra a mikrométer-nagyságrendbe eső, sok grafénrétegből álló vastag szemcsék
csupán zavaró tényezők. A szűrés fém fecskendőszűrőbe helyezett membránfólián
(Nuclepore, Track-Etched polikarbonát membrán, 25 mm átmérőjű, 2 illetve 0,4 m
pórusméterű) keresztül történt, két lépcsős módszerrel: két szűrőt kötöttünk sorosan
egymás után, a felsőben lévő membránon 2 m-es, az alsóban lévőn pedig 0,4 m-es
átmérőjű lyukak találhatók. A szűrlet felfogása után az átmeneti mérettartományban lévő
részecskék kinyerésére új mintatartó üvegekben, etanolban, ultrahangos fürdőt
alkalmazva (közeg: víz, időtartam: ~ 5 perc) lemostuk a két membránon fennmaradt
exfoliált nanografitot. Az így előállított szűrleteket felcseppentve vizsgáltuk a
méreteloszlást.
A tapasztalatok szerint ilyen módon nem alakítható (közel) monodiszperzzé az oldat,
ugyanis amennyiben a mikro– / nanoszemcsék elég vékonyak, akár meghajolva,
feltekeredve, összegyűrődve is átjuthatnak a membrán résein, viszont a számunkra
jelentéktelen szemcsék jól kiszűrhetők.
A méret szerinti szeparálás másik módja – melyet alkalmaztunk – a centrifugálás
volt16. Az irodalmi adatok alapján a fordulatszámot 2000 rpm-re, az időtartamot pedig 30
percre állítottuk. Ezen beállítások mellett azonban nem történt szemmel látható
fázisszeparáció a szuszpenzióban. Három, közel azonos térfogatú részletre elkülönítve
azt, majd mindből felcseppentve egy–egy Si/SiO2 lapra, optikai mikroszkóppal vizsgáltuk
az esetleges méretváltozást, azonban így sem észleltünk különösebb eltéréseket
egymáshoz képest a három oldatrészletet tekintve.
Meg kell jegyeznünk, hogy a membránon történő szűrés nem csak a polidiszperzitás
csökkentése érdekében hasznos, hanem az esetlegesen jelen lévő, mikrométer
nagyságrendű szennyezőanyagok, ill. a baktériumok eltávolítása szempontjából is fontos
előkészítési művelet lehet.
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4.3.4

Hőkezelés

A hőkezelés a jellemzés szempontjából lényeges lépés lehet akkor, ha a lapokra felvitt,
valamilyen módon szárított mintán aránylag sok szennyeződést (pl. oldószermaradvány,
szálló por, szerves szennyezők, ill. egyéb, éghető anyagok) találunk.
A művelet körülményei: levegő atmoszféra, ~300°C, 20 – 60 perc.
A hőmérséklet megválasztásának oka az, hogy a (laborkörülmények között
előforduló) szerves szennyeződések, ill. a szálló por elhalt hámsejttartalma már
elégethetők, míg a grafit / grafén ezen hőmérsékleten levegő atmoszférában még nem
reagál, passzív marad.
Az így kezelt minták elemzése jelentősen könnyebb a képalkotó eljárások, ill. Raman
spektroszkópia szempontjából, mert a mérés során pásztázott területek kicsik, egy-egy
szemcse vizsgálata is időigényes mind az AFM, mind pedig a Raman spektroszkópia
esetén. A pásztázandó területek, illetve a vizsgálandó szemcsék kiválasztása optikai
mikroszkópok által szolgáltatott kép alapján történik, melyek korlátolt felbontóképessége
miatt optikailag nehéz megkülönböztetni a szennyezőket a számunkra érdekes grafitszemcséktől.

4. és 5. ábra – a hőkezelés hatása vizes közegű, ultrahangozott, HOPG kiindulási anyagból készült,
fűtve szárított mintán 300 °C-os, 30 perces hőkezelés előtt (bal) és után (jobb)
Optikai mikroszkóp felvétele.
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5.

Karakterizálás
A művelet lényege: por alapú grafit (vagy termálisan expandált grafit) kiindulási

anyagból analitikai mérlegen bemértünk az adott szuszpendáló közegbe, majd
ultrahangos rázatással exfoliáltuk a kiinduló anyagot. Az így előállított szuszpenzió kis
részletét egy tiszta Si/SiO2 lapkára vittük fel, hogy a szonikálás során keletkezett nano – /
mikrorészecskéket jellemezhessük, azaz meghatározzuk azok struktúráját, méretét,
rétegvastagságát, következtethessünk az oldatban jelen lévő grafén-hányadra valamint
információt nyerjünk arról, hogy bizonyos kiindulási anyagnál milyen anyagi minőségű
oldószer, mekkora intenzitású és időtartamú ultrahangozás szükséges, hogy arányait
tekintve elegendő mennyiségű grafént / nanografitot állíthassunk elő.

5.1.

A vizsgálati módszerek bemutatása

1. Konfokális Raman spektroszkópia
A Raman spektroszkópia az utóbbi időben az egyik legnépszerűbb analitikai
módszerré

vált

a

szén

nanaoszerkezetek

vizsgálatában 22.

A

technikát

molekulaszerkezetek meghatározásának eszközeként és a kémiai analízisben használják.
Ezt (többek között) a viszonylag egyszerű kivitelezésű méréstechnikának, illetve az IR
abszorpciós spektroszkópiával szembeni azon előnyének köszönheti, hogy a víz jelenléte
nem gátolja a technika alkalmazhatóságát és hogy a megvilágító fényforrás
hullámhossztartománya sem annyira korlátozott (ennek az a magyarázata, hogy az eljárás
nem az abszorpció, hanem a rugalmatlan szóródás jelenségét használja).
A Raman spektroszkópia az anyag alacsony frekvenciás vibrációs és rezgési
módusainak meghatározására szolgál. A jelenség alapja a rugalmatlan fényszórás, ami az
alkalmazott monokromatikus fény (jelen esetben szilárdtest–lézer fénye) és a vizsgált
anyagunk rezgési módusai, fononjai között játszódik le.
Raman-aktív rezgéseknél megváltozik a molekula polarizálhatósága (az elektromos
mező megzavarja az elektromos töltéseloszlást a molekulában, így dipólusmomentumot
indukál akár az egyébként apoláris szerkezetekben is), ennek hatására megváltozik a szórt
fény hullámhossza.
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A mérési folyamat során tehát közel monokromatikus (lézer) fényt bocsátunk az
anyagra, és a szóródást (a beeső fény kb. 0,1 %-a szóródik, ennek kis része rugalmatlan
szórás, mely rezgési módusokat gerjeszt, így energiaváltozást idéz elő) spektroszkópiai
módszerrel elemezzük. Az új frekvenciák (vagy hullámhosszak) az anyag által szórt
monokromatikus fény Raman spektrumában jellemzőek lesznek a molekulára, mivel a
módusokat meghatározó tényezők a szimmetria, a molekulaméret, az atomok töltése,
tömege illetve a kötéserősség23. A csúcsok pozíciója tehát a kvalitatív analízis
szempontjából lényeges.
A grafitikus szénnek és a hordozó szilíciumnak is vannak jellemző Raman–csúcsai:
Grafitikus szén, ill. grafén csúcsai: a G csúcs (melyet egy bizonyos Raman–aktív
fonon, vagyis a szilárd test rezgési átmenetének energiakvantuma okoz) hozzávetőleg
1582 cm-1 –nél jelentkezik, a D csúcs 1350 cm-1 körül, melynek 2 jellemzője is
meghatározó: egyrészt a pozíciója (az abszcisszán) magasabb frekvenciák felé tolódik el
a lézernyaláb gerjesztési energiájának növelésével, másrészt a csúcs relatív jelerőssége (a
G–hez viszonyítva) erősen függ az anyagban található átlagos hibaszámtól.
A 2D csúcs (mely körülbelül 2680 cm-1-nél észlelhető) élességéből és szimmetriájából
következtethetünk a rétegek számára. A minta minden egyes pontját végigpásztázva,
kiválasztható egy bizonyos hullámszám-tartomány, és ennek intenzitását ábrázolva hamis
színes térkép készíthető. Jelen esetben hasznos a 2D és G csúcs térképe, valamint egyéb,
esetenként észlelhető csúcsok 1620 cm-1 –nél (D’) és 2947 cm-1 –nél (D+G) jelentkeznek.
A szilícium-dioxiddal bevont hordozóra jellemző csúcsok az irodalmi adatok, illetve a
méréseink átlagai alapján 535 cm-1 –nél és 980 cm-1 –nél jelentkeznek.

6. ábra24– példa a monoréteges grafén és a grafit Raman spektrumára Si/SiO2 hordozón; a kék
csúcsok az egyrétegű grafén, a pirosak pedig a grafit jeleit mutatják
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Jelet adó szennyezők:
Fontos említést tennünk a Raman-aktív molekulákat tartalmazó, a mintákon
előfordulható szennyeződésekről is, ugyanis ezek spektruma zavaró hatással van
(esetenként egészen átfed, vagy megnöveli a háttérintenzitást) a mérendő grafitikus
részecskék jeleire.
Az egyik ilyen jellegzetes, számunka zavaró anyag az amorf szén, a másik, ami egykét minta esetében kimutatható, és (relatíve nagy biztonsággal) azonosítható volt, a házi
por25.
2. Atomerő mikroszkópia – AFM
Az AFM a pásztázó tűszondás mikroszkópok (SPM) egyik típusa; alapelve, hogy
egy tű szondaként pásztázza a minta felszínét, és a minta – tű mechanikai
kölcsönhatásából származó jelet detektálva 3 dimenziós felszíni információt
nyerhetünk a mintafelületről.

7. ábra20 – az AFM működésének alapelve, hogy a pásztázó tűrt rögzítő laprugóra érkező lézernyaláb
visszaverődése során fotodióda, és érzékelő elektronikák segítségével kapunk információt a felszínről,
atomi szinten

Előnye a SEM-mel és TEM-mel szemben, hogy nem szükséges vákuum
alkalmazása (a mérés szobalevegőn, légköri nyomáson zajlik), illetve egy-egy szemcse
vonalmetszete („linecut”), azaz magassága is jól mérhető. Hátránya, hogy időigényes,
viszont nagy felbontású képek nyerhetők a módszerrel történő vizsgálat során úgy,
hogy az elkészült képen aztán pontos magasság- és távolságméréseket lehet végezni.
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Kétféle működési üzemmódot alkalmaztunk: az egyik az ún. „kopogtató” mód volt, a
másik pedig az ún. „kontakt”26.
Az elnevezés a tű és a minta felületének érintkezésére utal. A „kopogtató” módú
mérésnél a tű függőlegesen rezeg a minta fölött, tehát rezegtetve tapogatja le annak
felszínét, a rezgési amplitúdó csökkenése hordozza a felület topográfiai információját.
Ezzel az érzékenyebb, lágyabb minták vizsgálhatók. A „kontakt” módban ezzel
ellentétben a tű nem rezeg, hanem folyamatos vonalakat húzva, a mintának nyomódva
halad a felszín mentén, így a gyengébben kötött részecskéket akár el is mozdíthatja,
ebben az üzemmódban a laprugó görbülete jellemzi a felület topográfiáját.
A modern készülékeken ezeken kívül számos üzemmód elérhető, itt a súrlódási erő
mérését említem meg. Pásztázás közben a tű – minta között kialakuló súrlódási erő
nagyságából is képet alkothatunk, így gyakran a felület anyagi minőségére lehet
következtetni a geometriai magasságtól függetlenül.

3. Pásztázó elektronmikroszkópia – SEM
A

pásztázó

elektronmikroszkóp

olyan

berendezés,

melyben

jól

fókuszált

elektronnyalábbal végigpásztázzuk a vákuumban lévő minta felületét, és a mintáról
kilépő szekunder elektronokkal (vagy a mintából származó egyéb jelekkel, mint pl.
visszaszórt elektronokkal, röntgensugárzással stb.) leképezzük a minta felszínét oly
módon, hogy a mintáról kapott jellel moduláljuk egy, a mikroszkóp elektronnyalábjával
szinkron működő katódsugárcső fényintenzitását. A módszer előnye, hogy az optikai
mikroszkóphoz képest nagy felbontású (felbontóképesség: 5 nm alatti az optikai
mikroszkóp elvi 200 nm-es felbontásával szemben) és nagy mélységélességű képek
nyerhetők. A leképezés szempontjából is találunk eltérést a TEM-hez képest (bár
mindkettő elektronmikroszkóp); a SEM-nél nem beszélhetünk klasszikus, geometriai
optikai értelemben vett (az optikai törvények figyelembevételével megszerkeszthető a
tárgy és a sugármenet képe) leképezésről (itt a lencsék csupán az elektronnyaláb
fókuszálására szolgálnak), a kép előállítása elektronikus elven történik27.
Jelen estben az alkalmazott mikroszkóp a LEO 1540XB, téremissziós elektronágyúval.
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4. Transzmissziós elektronmikroszkópia – TEM
Mivel az 50-100 keV energiájú elektronoknak elegendően rövid az elektronhullámhosszuk (4–5*10-3 nm) és alkalmasan megválasztott inhomogén mágneses (ill.
elektromos) térrel jól fókuszálhatók, segítségükkel lehetséges szilárd testek közvetlen
elektronoptikai leképezése. Az ilyen energiájú elektronok maximum néhány m
vastagságú mintán képesek áthatolni; ennek következményeként a preparációs technika
fő feladata a tömör, vastag minták áthatolható tárgyfóliává alakítása. Esetünkben ez nem
jelent problémát, hiszen a vizsgálandó anyag vastagsága („single-layer”, azaz
monoréteges grafén esetében) 0.335 nm28, de még a „few-layer”, néhány rétegből álló
minták is jól vizsgálhatók.
Az elektronoptikai kép kialakulása elsősorban az elektronoknak a szilárd test
atommagjain, illetve elektronjain való rugalmas szóródásának, illetve elhajlásának
(diffrakció) következménye (ezek a jelenségek hozzák létre a képkontrasztot). Ennél a
módszernél a SEM-mel ellentétben a mintán áthaladó elektronokkal, képalkotó lencsék
segítségével, valódi, nagyított képet állítunk elő. A TEM-ben leggyakrabban alkalmazott
elektron energia a 100–400 keV tartományba esik.
A Philips CM20 mikroszkóp elektronforrása esetünkben V-alakban hajlított lantánhexaborid kristály volt. A keletkező sugarat kondenzorlencsék fókuszálják a vizsgálandó
tárgyra, amelyekről az áthaladó sugarak a több lencséből álló optikai rendszerben erősen
nagyított képet hoznak létre.

18

5.2.
5.2.1

Mérések és eredmények
Konfokális Raman spektroszkópia

Mérési paraméterek:


Lézer: kék, hullámhossza 488 nm



Teljesítmény: 10 mW
1) Etanolos, grafit por kiindulási anyagból ultrahangozott, fűtve szárított minta
300 °C-on, 20 percig tartó hőkezelés után

8. ábra - Raman mikroszkóp által készített optikai kép; a négyzet alakú keret a pásztázott
területet jelöli. A kép közepén egy, a Raman lézere által megégetett részecske látható.

9. ábra – Spektrális kiértékelés
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Látható hogy nagy mennyiségű amorf szén jelenlétét igazolja a mérés (ld. korábban,
5.1. fejezet, 1. Konfokális Raman spektroszkópia). Ennek magyarázata az, hogy a szerves
eredetű szennyezők elégnek a hőkezelés hatására, melyek igen nagy hányadát teszik ki a
vizsgált terület optikai képén megjelenő részecskéknek.

10-11. ábra – a Si/SiO2 hordozó anyagára jellemző hullámhossz-tartományú mérések
(ld. korábban, 5.1. fejezet, 1. Konfokális Raman spektroszkópia)

Az ábrákon csupán a feketén megjelenő részecskék adtak grafitikus szénre jellemző
jelet, a többi, világosként megjelenő szemcse valamilyen szennyező jelenlétét bizonyítja.
Ezek közül a legtöbb részecske nem ad a Raman mikroszkópiával jól elkülöníthető,
jellemző csúcsokkal rendelkező jelet (vagyis nem amorf szén), meghatározásuk a
szakirodalom alapján is nehéz feladat, jelenlétük pedig nagy hányaduk miatt problémát
jelent a szuszpenzió felhasználásának végcélját tekintve.

12 - 13. ábra– a grafitikus szénre jellemző hullámhossz-tartományú mérések
(ld. korábban, 5.1. fejezet, 1. Konfokális Raman spektroszkópia)
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A 12. ábra a 2D – csúcs hullámhossztartományában felvett kép, a 13. ábra pedig a G–
csúcs tartományában megjelenő részecskéket mutatja. Ezek együttese adja a grafitikus
szén jelét, tehát a két kép metszete mutatja a valóban grafitikus eredetű részecskék helyét.
Látható, hogy csak néhány helyen mutatkozik a 2D csúcs, tehát a minta nagy része
idegen anyag.
2) Etanolos, ultrahangozott „Thermally expanded graphite”

14. ábra - Raman mikroszkóp által készített optikai kép; a keret a pásztázott területet jelöli
A kiválasztott részecske az optikai kép alapján vékony (erre a kis kontrasztból következtethetünk),
gyűrődött rétegekből áll.

15. ábra – Spektrális kiértékelés
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A spektrumon látható, hogy a jellemző D, G és 2D csúcsok mellett egyéb jelek is
vannak. Ezeket valószínűleg a felső oxidációs réteg okozza: a mérés alapján a minta nem
csak grafit-oxid, hanem egy több rétegből álló részecske esetében a felső réteg(ek)
oxidált(ak), az alsók viszont nem, ezért látunk inkább a „tiszta” grafitikus szénre jellemző
jelet.

16 - 17. ábra - a grafitikus szénre jellemző hullámhossz-tartományú mérések
Látható, hogy a Raman térképen az optikai képen látható részecske egésze megjelenik, tehát
valóban grafitikus eredetű volt.
16. ábra – 2D csúcstartomány
17. ábra – G csúcstartomány
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3) Etanolos, ultrahangozott grafit porból készült minta

18. ábra - Raman mikroszkóp által készített optikai kép; a keret a pásztázott területet jelöli
Figyeljük meg, hogy viszonylag nagyszámú apró részecske látható a kereten belül.

19. ábra – Spektrális kiértékelés

A 3-as számú mintán mértük grafitikus és amorf szén jelét is, mérhető jelet adó egyéb
szennyeződés azonban nem volt a területen.
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20 - 21. ábra - A Si/SiO2 hordozó anyagára jellemző hullámhossz-tartományú csúcsok
felvételei. Az első képen a fekete foltokat a szemcsék okozzák, melyek elfedik a Si visszaverését,
így az azokban a pontokban nem detektálható.

22 - 23. ábra - a grafitikus szénre jellemző hullámhossz-tartományú mérések
22. ábra: 2D csúcstartomány
23. ábra: G csúcstartomány

Ezen a mintán több, 1 mikrométer alatti grafitos részecskét találtunk, tehát a későbbi
sejteket vizsgáló mérések ígéretes alapanyaga lehet.
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5.2.2

Atomerő mikroszkópia (AFM)

1) a Raman spektroszkópiával is vizsgált, 1) számú minta

24 - 25. ábra - A 24. ábrán jól látható a jobb és bal széleken az előző mérés során keletkezett „keret”,
melyet a kontakt módban pásztázó tű hozott létre.

A keretet alkotó részecskék (mint már fentebb említettem) gyengébb kölcsönhatásban
állnak a hordozóval, így a pásztázás során a tű által eltolhatók. Ez a jelenség is fontos
információt hordoz, ugyanis a grafén elég erősen kötődik a felszínhez ahhoz, hogy az
eltolás ne valósuljon meg. Emiatt vizsgáljuk a továbbiakban a kereten belül maradt
részecskéket.

26 - 27. ábra - a 24-5. ábrán kerettel jelölt szemcse AFM képe és a hozzá tartozó vonalmetszeti kép.
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A vonalmetszet segítségével meghatározható egyetlen mikrométer mérettartomány
alá eső részecske vertikális kiterjedése. Mint már fentebb említettem, ez az AFM egyik
előnye a többi mérési módszerrel szemben. A részecske maximális magassága a
vonalmetszeti kép alapján ~ 12 nm, tehát sok rétegből tevődik össze.

2) a Raman spektroszkópiával is vizsgált, 2) számú minta

28 - 29. ábra - az első kép kontakt módú felvétel, míg a 29. ábrán egy súrlódási képet
láthatunk; ezen a felvételen a mintázatot az optikai mikroszkóppal már nem látható száradási
foltok okozzák.
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30., 31., 32. ábra - szintén egy grafitikus szemcse AFM képei, és a hozzá tartozó vonalmetszeti kép

A 30. képen látható részecske maximális magassága a vonalmetszeti kép alapján ~ 17
nm, tehát ez a szemcse is sok rétegből áll. Felülete jól láthatóan nem egyenletes,
lyukacsos, töredezett – a kémiai kezelés során (termális expandálás) roncsolódik a felület.

33 - 34. ábra - egy másik, az AFM tű által nem eltolt részecskéről készült felvételek. A 33.
ábrán, mely szintén súrlódási kép, a 29-es képhez hasonlóan láthatóak az oldószer száradási
foltjainak nyomai.
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35 - 36. ábra - a fenti képeken szereplő szemcse AFM képe és a hozzá tartozó vonalmetszeti
kép, mely alapján a maximális magassága ~ 7 nm

Az itt is megjelenő hibák miatt kisebb a valószínűsége a folyamatos, egybefüggő
grafén lapok, „hártyák” előállításának kémiai kezelések útján, bár a szakirodalom számos
módszerről számol be ezzel kapcsolatban; egy általános eljárás, hogy a grafitot
valamilyen oxidálószerrel oxidálják, és a hidrofil grafit-oxidot ultrahangozzák, majd
ugyancsak kémiai úton redukálják. Így azonban a képződő lemezkék a képen látható
módon roncsolódnak, továbbá a tökéletlen redukció miatt felületi oxigén atomok, hidroxil
csoportok is maradhatnak a „grafénen”.
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3) a Raman spektroszkópiával is vizsgált, 3) számú minta

37 - 38. ábra - szintén kontakt módban készített felvételek
A vízszintes vonalakat a tűre időszakosan feltapadt részecskék okozzák.

39. - 40. ábra - a fentiekhez hasonló, a 38. ábrán piros kerettel megjelölt szemcsékről készült
felvételek és a hozzájuk tartozó keresztmetszeti képek.

Az 1. részecske maximális magassága ~ 40 nm, a 2. részecskéé 17 nm, vagyis egyik sem
grafén vékonyságú.
29

5.2.3

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)

41 - 42. ábra - A pásztázó elektronmikroszkóp segítségével készített képek a 3)-as mintáról.
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Pásztázó elektronmikroszkóppal is vizsgáltuk a Raman-nal, illetve AFM-mel is mért,
3)-as számú (etanolos, ultrahangozott grafit porból készült) mintát. Az áttekintő, kisebb
nagyítású 45. ábrán nagy számban fordulnak elő 1 mikrométer alatti méretű részecskék.
Ezek a háttérhez képest világosak. A nagyobb nagyítású képen azonban kirajzolódik,
hogy a világos részecskék alaktalanok, szinte fehérbe hajló színük pedig elektromos
töltődésre utal. A nagyobb, egyenes vonalakkal határolt részecskék sötétebbek; ezek a
grafitikus szenek.
Ezen módszerrel tehát megállapítható, hogy a SEM alatt sötétebbnek látszó, éles
vonalakkal, síkokkal határolt részek grafitosak, a szinte fehéren világító, amorf részek
pedig szennyezők.
Ezen a mintán az ultrahangos exfoliálás több mikrométeres grafitikus szemcséket
eredményezett. Bár plasztikus képet és elegendően nagy nagyítást is el lehet érni, a
módszer nem alkalmas a részecskék vastagságának meghatározására. Erre a célra
leginkább az AFM-et használjuk.
A hasonló, több módszerrel is vizsgált mintáknál lehetőség szerint igyekszünk
visszakeresni a különböző mérések által pásztázott, már feltérképezett területeket, hogy a
mintát más-más szempontból elemző technikák eredményeit összevethessük; így
kaphatunk igazán teljes körű képet egy-egy részecskéről, területről, mintáról.
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5.2.4

Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM)

43 - 44. ábra - Nanografit minta transzmissziós elektronmikroszkóp felvételei

A képeken a fent említett és minden más módszerrel is mért, 3)-as számú minta
felvételei láthatók.
A 43.-as, kisebb nagyítású, áttekintő ábrán jól kivehetőek a halványabb árnyalatú, kör
alakú foltok, melyek a (korábban leírt) hordozón lévő, amorf szénhártyán kialakult
lyukak. Ezeken fennakadva a vizsgálandó lapkák jól átvilágíthatók a beérkező
elektronnyaláb számára, így a lyuk fölött lógó részecskéről diffrakciós képet készíteni
úgy, hogy nincs jelen hordozó.
A képeken a sötétebb, szinte fekete részek szintén szemcsék, azonban nagy
vastagságúak, így az áthatolhatatlanság miatt nem kivehető a pontosabb morfológiájuk. A
halványabb szürke, élesebb vonalakkal határolt asszociátumok több, pár réteg vastagságú
grafit / grafén lap csoportosulása, némileg felgyűrődve; ezzel a módszerrel nem
határozható meg a pontos rétegszám, ill. vastagság, de láthatóvá teszi a valóban néhány
réteg vastag részecskéket, melyek a mi végcélunk tekintetében a legfontosabbak.
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6. Sejtek vizsgálata
A vizsgált sejtvonal tehát a HeLa. A sejteket az intézeten belül, a Nanobioszenzorika
Lendület Kutatócsoport tagjai tenyésztették. A steril körülmények között, inkubátorban
növesztett sejtek növekednek, osztódnak, majd – ha elérték a méréshez kb. elegendő
számot – a tápoldatukhoz 3:1 arányban adagolták az általunk elkészített, exfoliát grafit
részecskéket tartalmazó oldatot. Ezt követően még (kb. 24 órát) ebben a közegben
töltöttek (még mindig az inkubátorban), hogy végbemehessen a grafén / nanografit
felvétele.
Mérés előtt a tápoldatot lecserélik „Minimum essential medium” –re (MEM), ugyanis
a tenyésztéshez használt tápoldat olyan komponenseket tartalmaz, amelyek fluoreszcens
jele zavarja a Raman spektroszkópiás mérést, ellehetetleníti a kiértékelést.
A mérés során nem alkalmazunk speciális, az inkubátorban lévőkhöz hasonló (CO 2
atmoszféra, kedvező, 37 °C körüli hőmérséklet, steril környezet) körülményeket, viszont
a sejtek így is több órán keresztül életben maradnak, és gond nélkül végezhető a
vizsgálat.
Mérési paraméterek:


Lézer: zöld, hullámhossza 534 nm



Teljesítmény: 10 mW

45. ábra - Petri csészére letapadt HeLa sejt Raman mikroszkóp által készített optikai képe;
(a keret a pásztázott területet jelöli)
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A képen megjelenő fekete pontok a grafitikus részecskék; ezek a tápoldatból kerülnek
a letapadt sejtbe, amin belül vagy a citoplazmában maradnak, vagy bejutnak a sejtmagba.

46. ábra – Spektrális kiértékelés

MEM: „Minimum essential medium” – közeg, a Raman spektrumon (szinte) a vízével
megegyező jelet ad. A jelen lévő grafit szemcsék jól látható jelet adnak, azonban a 2D
csúcs szimmetriájából megállapíthatjuk, hogy ezek valójában grafit, és nem grafén
részecskék.
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47. - 48. ábra - egy letapadt sejt Raman térképei, fölülnézet
A 47. ábra sejtjel tartományban készült, a sejt kb. felső harmadának vonalában.
A 48. ábra a 2D-tartományú térkép; a kép felső részén lévő, világos pont egy grafitikus szén
a sejten kívül.

49 - 50. ábra - a 47-48. ábrákkal analóg képek, azzal a különbséggel, hogy nem a sejt felső
harmadában mértünk, hanem kb. az alsó harmadban. A különbség szemléletes: a 2D térképen (50.
ábra) jóval több „fehér foltot”, azaz grafitikus szenet észleltünk a sejten belül.
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Keresztmetszeti felvételek:

51. ábra - Kitapadt HeLa sejt Raman mikroszkóp által készített optikai képe;
(a keret a pásztázott területet, a vonal pedig a keresztmetszet helyét jelöli)

52 - 53. ábra - keresztmetszeti térképek a sejt középmagasságában, fölülnézet

Az 52. ábra a sejtre jellemző csúcs tartományában készült; jól kivehető, hogy a
középső, legvilágosabb terület a sejtmag, a sejt „tömör” része, közepén pedig a sötétebb
folt, a sejtbe került grafit szemcse. Ez látszik az 53. ábrán, mely egy 2D – térkép: ezen
egy nagyobb, kb. 2 mikrométer átmérőjű grafitrészecske látható.
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54. ábra - a sejt keresztmetszeti térképe az 51. ábrán kék vonallal jelölt, az ábra síkjára
merőleges síkban, sejtjelnek megfelelő hullámhossz-tartomány

A világos rész a sejtmagot jelöli, mely ezen tartományban erős jelet ad.

55. ábra - a sejt keresztmetszeti térképe, az előző ábrán látható terület, 2D-tartomány képe
Világossal sejt által felvett grafit látható oldalnézetből.

A mérés során megállapítottuk, hogy a sejtek képesek felvenni a víz alapú közegben
úszó grafit / grafén részecskéket, és azok egészen a sejtmagig jutnak. Az itt kifejtett
pontos hatásuk a kutatás további témája lesz.
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A kutatás folyadék közegbe vitt grafén / grafit részecskék élő sejtekre gyakorolt hatásának
vizsgálatát célozza meg. Magába foglalja a szuszpenzió elkészítését és jellemzését, annak sejtek
tápoldatához adását, majd a sejtek megváltozásának vizsgálatát. Először is tehát kiválasztottam a
megfelelő folyadékot különböző szempontok (mint pl. toxicitás, illékonyság, tisztaság)
figyelembevételével. Az alkalmazott közegek az ultra tiszta víz és az abs. etanol voltak. Ezt követően
egy HOPG, por alapú grafit vagy termálisan expandált grafit kiindulási anyagból ultrahangos
rázatással elkészítettem a szuszpenziót.
Az így előállított nano / mikro nagyságrendű exfoliált szén részecskéket megfelelő
mintaelőkészítés után karakterizáltam, hogy megismerjem azok pontos morfológiáját és az adott
előállítási körülmények, beállított paraméterek hatékonyságát az ultrahangozott szuszpenzióban
keletkezett grafén hányadra nézve. A jellemzéshez különböző vizsgálati módszereket alkalmaztam a
minél szélesebb körű információnyerés érdekében: optikai mikroszkópiát, konfokális Raman
mikroszkópiát, atomerő mikroszkópiát (AFM), pásztázó elektronmikroszkópiát (SEM) illetve
transzmissziós elektronmikroszkópiát (TEM). A mérési eredmények alapján kiválasztottam a
megfelelő szuszpenziót, és azt Raman spektroszkópiás mérést megelőzően (~24 óra várakozási idő) a
HeLa sejtek tápoldatához adagoltuk.
A Raman spektroszkópiás mérés alkalmas optikai felvétel készítésére, a spektrum felvételére, és a
kiértékelés alkalmával olyan hamis színes térképek készíthetők, melyeken egyértelműen látható,
hogy az optikai képen a pásztázott területen lévő részecskék közül melyek azok, amik valóban
grafitikus eredetűek, illetve grafit / grafén minőség is meghatározható a spektrumról. A módszer
alkalmas az élő sejtek folyadék közegű mérésére, így élő képen követhetjük a grafén felvételét, és a
lézernyaláb segítségével olyan keresztmetszeti felvételeket is készíthetünk, melyeken a spektrum és a
térképek alapján a sejtbe került szemcse pontos helye és nagysága is meghatározható.
Az eddigi eredmények alapján megállapítottam, hogy a grafén / grafit részecskék a
szuszpenzióból 24 óra alatt bekerülnek az élő sejtekbe, és a citoplazmán áthaladva a sejtmagba is
eljutnak. A kutatás folytatásaként érdemes lesz a sejtek további viselkedését, valamint sejtcsoportok
nanoszenes környezetben való mozgását vizsgálni.
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The aim of the present research is investigation of graphene (and/or its various forms) effects
on living –especially– human cells. In the beginning of the work, we produced and characterized
several kind of suspensions (using graphite from different sources and liquids), then we added it
to the cells’ Minimal Essential Medium and studying the changes – if there are any.
Thus firstly I have chosen the right liquid (taking into account of its toxicity, purity, volatility
etc.). The applied fluids have been ethyl alcohol and ultrapure water. After this, I have made the
suspension by using ultrasound treatment. With this technique the solid graphite powder or
thermally expanded graphite has been exfoliated for mono/few layer graphene sheets. The third
step is the characterization of the nano/micro-sized flakes produced this way to obtain their
morphology and the optimal parameters of the preparation. For this, we need to know the
successfully exfoliated graphene sheet/graphite bulk ratio. I have used different experimental
methods for comprehensive information. The applied techniques are optical microscopy, confocal
Raman microscopy, atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM) and
transmission electron microscopy (TEM).
By the results of the analysis, I have chosen the optimal suspension and added to the HeLa
cells’ MEM (about 24 hours) before measuring them with Raman spectroscopy. This technique is
optimal for taking optical photos and spectrum, thus we get both qualitative and quantitative
information about the nano particles, and we can find out their exact position inside (or outside)
the cell.
By now it has been found that the graphene/graphite particles get into the living cells in 24 hours
from the suspension, and they reach the nucleus passing through the cytoplasm. Next we will
study the effect of the nanoparticles on the cells by the changes occurred on their life processes –
these information has crucial importance for the future applications of the graphene in consumer
products.
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