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АНОТАЦІЯ 

 

Чепела Л.І. Вплив карбонових наночастинок на фотоакустичний відгук 

у фантомах біологічних тканин 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та 

астрономія, освітня програма «Фізика наносистем». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 

кафедра загальної фізики. – Київ – 2020. 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук Ліщук П.О., асистент 

кафедри загальної фізики   

Робота присвячена експериментальним дослідженням різноманітних за 

структурою карбонових наночастинок як потенційних сенсибілізаторів 

фотоакустичного сигналу в біологічних тканинах. Досліди проводились на 

фантомах біологічних тканин із включеннями, що імітують реальну пухлину, 

навколо якої зконцентровано вуглецеві наноматеріали. 3D фотоакустична 

томографія включень проводилася для оцінки рівня підсилення амплітуди 

сигналу внаслідок присутності в фантомі різноманітних нановуглецевих 

матеріалів. В якості еталонних зразків розглядались фантоми тканин з 

пухлиною, покритою наночастинками оксиду графену. Крім того, було 

отримано фотоакустичні зображення пухлин, покритих нанодіамантовими та 

карбоновими фтороксидними наночастинками, і показано, що амплітуда 

фотоакустичного сигналу, що реєструються від таких пухлин, на один 

порядок менша, ніж сигнал, який забезпечується за рахунок присутності 

оксиду графену. Проте, показано, що 3D фотоакустична візуалізація 

фантомів пухлин можлива навіть при порівняно низьких концентраціях 

даних карбонових наночастинок. 

Ключові слова: карбонові наночастинки, фантоми біологічних тканин, 

фотоакустична 3D томографія 

 



 

SUMMARY 

 

Chepela L.I. The effect of carbon-based nanoparticles on the photoacoustic 
imaging in biological phantom tissues. 
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This work was devoted to the study of various carbon nanomaterials that 

served as contrast photoacoustic agents. The experiments were performed on 

phantoms of agarose biological tissue containing various inclusions (simulating 

tumor sites) with and without carbon nanomaterials. 3D photoacoustic tomography 

of inclusions was performed to assess the level of signal amplification due to the 

presence of species of nano-carbon materials. As a reference, a tissue phantom with 

a tumor coated with graphene oxide was considered. In addition, tumors coated 

with nanodiamond and carbon fluoroxide nanoparticles were investigated. The 

amplitude of the photoacoustic signal recorded from such tumor phantoms is one 

order of magnitude smaller than the signal provided by graphene oxide. However, it 

has been shown that 3D photoacoustic visualization of phantom tumors is possible 

even when there is a low concentration of nanodiamond and carbon fluoroxide 

nanoparticles. 

 

Key words: carbon nanomaterials, phantom biological tissues, photoacoustic 

3D tomography 
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ВСТУП 

Фотоакустичний ефект – це явище генерації коливань тиску в 

середовищі в результаті взаємодії середовища з нестаціонарним електро-

магнітним випромінюванням. Основний механізм фотоакустичного 

перетворення грунтується на явищі нагрівання середовища внаслідок 

безрадіаційної релаксації фотоіндукованого збурення, що супроводжується 

термопружним розширенням матеріалу. Слід підкреслити, що значною 

перевагою методів, які базуються на застосуванні фотоакустичних явищ, є 

чутливість інформативного сигналу лише до частки поглиненого 

електромагнітного випромінювання. Більше того, просторове сканування 

структур за допомогою лазерного опромінення дозволяє створювати 

фотоакустичну візуалізацію зразків. 

Проте якщо акцентувати увагу на дослідженнях біологічних тканин, їх 

коефіцієнт поглинання в ближньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, 

та відповідний фотоакустичний відгук, за величиною є досить низькими. 

Використання наночастинок як контрастних речовин значно покращує 

фотоакустичну візуалізацію, що дозволяє отримувати зображення в більш 

глибоких тканинах з підвищеним рівнем контрасту. Але, слід враховувати, 

що для таких цілей необхідно обирати лише ті наночастинки, що володіють 

піковою абсорбцією в інфрачервоному діапазоні, де оптичне ослаблення 

опромінення біологічною тканиною є відносно низьким за величиною. Крім 

того, дані наночастинки повинні мати відмінну біосумісність для того, щоб 

забезпечити потенціал їх застосування, наприклад, у області тераностики 

(проведення одночасної терапії та діагностики) ракових захворювань. 

Слід відмітити, що обов’язковим важливим кроком на шляху до 

застосування наночастинок в медицині, є їх попереднє тестування на 

фантомах біологічних тканин, які імітують властивості живого об'єкта. Такі 

дослідження дозволяють проводити систематичне тестування та оптимізацію 
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нових методів діагностики перед їх безпосереднім застосуванням до тварин 

та людей.  

В рамках дипломної магістерської роботи проводилося дослідження 

різноманітних за структурою наноматеріалів на основі вуглецю як 

потенційних фотоакустичних сенсибілізаторів. Зокрема, розглядалась 

можливість застосування оксиду графену (ОГ), нанодіамантів (НД) та 

карбонових фтороксидних наночастинок (КФО). У якості середовища 

досліджень використовувались фантоми біологічних тканин на основі 

агарозного порошку з об’ємними включеннями більш високої щільності (для 

імітації пухлини). Такі включення було покрито вуглецевими 

наноматеріалами перед їх безпосереднім інкорпоруванням всередину 

тканинних фантомів. Власне, в даній роботі за допомогою методу 3D 

фотоакустичної томографії було оцінено рівень контрастності зображень 

включення в залежності від присутності, концентрації, та типу вуглецевих 

наноматеріалів. 

Мета роботи – з’ясувати особливості формування параметрів 

фотоакустичного відгуку у фантомах біологічних тканин з інкорпорованими 

включеннями наночасток різної структури, для 3D- томографії методами 

фотоакустики. 

Об’єктом дослідження була візуалізація за параметрами 

фотоакустичного перетворення у фантомах біологічних тканин з вмістом 

карбонових наночастинок різної структури, предметом – реакція середовища 

на дію імпульсного лазерного випромінювання.  

Для досягнення мети необхідно було: 

- розробити методику фотоакустичних вимірів для виявлення наявності 

наночастинок в гелі  

- з’ясувати залежності параметрів фотоакустичного перетворення від 

просторового положення наночастинок та їх концентрації. 
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1. РОЗДІЛ 1.   

ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОАКУСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1 Фотоакустичний ефект 

Фотоакустичний ефект (який ще має назву оптоакустичний або 

фототермоакустичний ефект) пояснює явище генерації пружних коливань у 

досліджуваному об’єкті, який освітлюється нестаціонарним (імпульсним або 

модульованим) електромагнітним випромінюванням (до діапазону яких 

входять оптичні або радіочастотні хвилі). Відкриття фотоакустичного ефекту 

датується 1880 роком [1]. Під час своїх дослідів А.Белл звернув увагу на те, 

що звукові хвилі генеруються з предметів, які були випадковим чином 

освітлені сонячними променями. Але подальші дослідження фотоакустичного 

ефекту не мали швидкого прогресу ще протягом 80 років після його відкриття 

через відсутність штучно створених нестаціонарних джерел світла. 

Фотоакустикою почали цікавитись лише завдяки її застосуванню при 

виявлені складу газів за допомогою лазерно-індукованого ефекту. І саме з 

того часу фотоакустика почала широко використовуватися в фізиці, біології, 

хімії, техніці та медицині. 

Завдання опанування даного ефекту полягає у створенні та реєстрації 

фотоакустичного інформативного сигналу внаслідок опромінення поверхні 

зразку нестаціонарним випромінюванням. Всередині зразку генерується 

нерівноважний температурний розподіл, що стимулює виникнення пружних 

деформацій матеріалу, характеристики яких (зокрема, амплітуда та фаза 

коливань) містять в собі певну інформацію про теплові, механічні, та оптичні 

властивості досліджуваного об'єкта [2]. 

Фототермічні та фотоакустичні методи використовують для різних 

систем, зокрема,для тих, що мають розвинену поверхню або «проблемну» для 

інших методів дослідження морфологію, тому що фотоакустичний сигнал 
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залежить лише від поглинутої енергії [3]. Збудження фотоакустичного 

сигналу відбувається неруйнівним чином, в більшості випадків, навіть 

безконтактно, тому такі методи достатньо безпечні для досліджуваних 

об’єктів [4].  

1.2 Фотоакустична візуалізація 

Фотоакустична томографія привернула до себе увагу в досліджені 

структур з різною морфологією та їх зображень в таких напрямках як хімія, 

фізика, біомедицина і т.д. [5]. ЇЇ також ще називають оптоакустичною 

томографією. Теплова деформація зразка, що є наслідком періодичного 

нагрівання зразка від джерела світла, також збуджує та розповсюджує 

акустичні хвилі тієї частоти, що і температурні хвилі. Акустичні коливання, 

які в подальшому реєструються датчиком, залежать від місця освітлення 

зразку при його скануванні джерелом опромінення [6,7]. 

Класифікується фотоакустична томографія за певними 

характеристиками: формування зображення, просторове розширення, 

кількість елементів ультразвукового перетворювача, контраст зображення 

розмір зонда та розміри зображення.  

Одним із методів який заснований на формуванні зображень -  

фотоакустична комп’ютерна томографія на основі реконструкції. В його 

основі лежить збудження об’єкта яке відбувається в результаті розширення 

лазерного променю. Ультразвукові перетворювачі розміщуються навколо 

об’єкта, для одночасної реєстрації  ультразвукових хвиль, які інтегрують 

початкові фотоакустичні тиски на сферичну поверхню, яка зафіксована на 

поверхні детектора. Радіус такої поверхні дорівнює добутку швидкості звуку 

часу [5].  

Існує також змішана фотоакустична томографія, що поєднує в собі 

оптичні та ультразвукові візуалізації: оптичний контраст та високу 

ультразвукову роздільну здатність, що забезпечує структурні та 

функціональні зображення [8]. Візуалізація за допомогою фотоакустичного 
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ефекту отримують в тривимірному або в поперечному перерізі зображення 

об’єкта [9,10]. 

Фотоакустична мікроскопія, яка відрізняється від акустичної 

використанням імпульсного лазера, надає можливість створення зображень 

навіть поодиноких клітин. Хромофори, що знаходяться всередині клітин 

поглинають енергію від лазера та випромінюють фотоакустичну хвилю, яка 

реєструється ультразвуковим перетворювачем (Рис.1.1) [11]. 

 
Рис.1.1 - Оптичні, ультразвукові, та фотоакустичні (ФА) зображення 

(при застосуванні 532 нм, 600 нм лазерного випромінювання) лімфоцитів. 
Стрілки вказують на особливості будови клітин, які неможливо спостерігати 
в оптичному зображенні. Масштаб зображень - 5 мкм 

1.3 Фотоакустичний ефект в медицині  

Застосування фотоакустичного ефекту в біомедицині почалося ще у 70-

х роках минулого сторіччя. Але швидкий темп розвитку цього напрямку 

почався лише наприкінці XX століття. Саме тоді було продемонстровано 

фотоакустичний ефект в оптично розсіяному середовищі та на біологічних 

тканинах [12]. Фотоакустика в біомедицині поєднує в собі переваги оптичних 

та акустичних методів: чутливий оптичний контраст поглинання та низьке 

акустичне розсіювання м’яких тканин [13]. При використанні безпечних 
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джерел світла фотоакустичний ефект використовується для дослідження 

біологічних тканин  in vivo. Оптичне поглинання інфрачервоного 

випромінювання пов’язане з молекулярною будовою та структурою 

біологічного об’єкта. Це говорить про те, що фотоакустичний сигнал несе в 

собі молекулярну та функціональну інформацію. 

Найбільш перспективний метод для діагностики різних біологічних 

об'єктів – фотоакустична томографія. Насамперед, це 3D-візуалізація 

зображень, яка теж базується на фотоакустичному ефекті. Реалізація 

відбувається за допомогою ультразвуку, який згенерований лазером. 

Фотоакустичне зображення є ультразвуковим через те, що залежить від 

оптичних властивостей матеріалу, а саме від здатності поглинати світло . 

Складається таке зображення зі знятих поточково фотоакустичних відгуків та 

має широку просторову роздільну здатність (від мікрометрів до сантиметрів). 

Завдяки цим властивостям, ця метода використовується в діагностиці та 

досліджені серцево-судинних захворювань [14].  

Наведемо ще ряд прикладів використання фотоакустичних методів у 

медицині: при діагностиці раку якісну чутливість забезпечує функціональна 

та молекулярна фотоакустична діагностика; фотоакустична візуалізація 

використовується для діагностики пацієнтів, після отримання зображень in-

vivo та вдосконалення рівня техніки; за допомогою фотоакустичної 

ендоскопії діагностується рак шлунково-кишкового тракту; доплерівська 

фотоакустична томографія візуалізує кровотік in vivo, при цьому маючи 

високе просторове та швидкісне розділення (Рис.1.2)  [14-16]. 

Методи фотоакустичної візуалізації мають у собі функціональну та 

молекулярну інформацію, що для випадку дослідження раку є дуже вагомим. 

Наприклад, такі методи надають можливість в дослідженні пацієнтів з раком 

грудей на початкових стадіях, так як мамографія має низьку чутливість до 

виявлення раку у щільних грудях (Рис.1.3) [10]. 
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Рис.1.2 - Установка фотоакустичної томографії (а) та зображення (б). 

 
Рис.1.3 - А – рентгенівська мамографія ураженої зони, Б – 

ультразвукове зображення, В – фотоакустична проекція максимальної 
інтенсивності ураження 

Потрібно зазначити, що лазерно-ультразвукові методи базуються на 

генерації ультразвуку від лазерного опромінення при якому тривалість 

імпульсу може бути нано- та пікосекундному діапазоні. При цьому 

повторення таких імпульсів може бути з частотою лише в пару герц. Надалі 

відбувається теплове розширення досліджуваного зразка, викликаючи пружне 

збурення, що має ультразвукову швидкість розповсюдження. Цей метод є 

неруйнівним тому його доцільно використовувати в біомедичних цілях. 

Живі об’єкти мають дуже високий показник розсіювання світла і тому 

треба забезпечити контрастність місця поглинання світла, термопружного 

перетворення, підсилення акустичного сигналу. Для розв’язання цієї 

проблеми використовують контрастні агенти – наночастинки [17] (див. пункт 
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1.5). Вони забезпечують покращення фотоакустичного зображення. При 

виборі таких наночастинок одним з головних критеріїв, щоб вони мали 

високе інфрачервоне поглинання, тому що оптичне загасання в тій області 

для біологічних тканин є суттєвим. Інший критерій – їх біосумісність та 

можливіть проникання всередину клітини [8,18,19].  

1.4 Агарозний гель як основний матеріал для побудови фантомів 

біологічних тканин  

Агароза – це  полісахарид, видобутий з морських червоних водоростей, 

який є лінійним полімером та складається з дисахарид D-галактози та 3,6-

ангідро-L-галактопіранози [20] (Рис.1.4). Входить в склад як один із 

компонентів агару, який отримується шляхом вилучення агаропектину з 

агару.  Властивості агарози в загальному змінюються від молекулярної маси 

та концентрації. Наприклад, при зміні цих характеристик температура 

плавлення коливається від 30-40° до 80-90°. Тому агарозний порошок може 

легко розчинятися у воді. Агароза у вигляді гелю утворюється при 

охолодженні розчину від 99° до 35°. Вона має сітчасту структуру, в якій 

присутні пори, розмір яких залежить від концентрації агарози (див. Рис. 1.5). 

На зміну властивостей агарози можуть впливати сульфатні групи, що інколи 

трапляються у ланцюжку [21]. Хімічна формула: С12Р18О9, молярна маса 

306,267 г / моль, густина ≈ 0,9 г / см³. 

Агарозний гель придатний для використання в якості фантомної 

людської тканини, тому що має близькі акустичні властивості до різних 

частин тіла людини [22]. Прикладом є гель з концентрацією агарози порядку 

не більше 4%. Такий гель має характеристики різних м'яких тканин: мозок, 

мускулатура, печінка і т.д.  Якщо брати гель з концентрацією, яка має більш 

високий вміст агарози, то характеристики будуть подібні до властивостей 

кісток людини тощо [23,24]. 

Використання фантомів полягає також у порівнянні властивостей 

фотоакустичного сигналу, систем з ультразвуком, що надалі допомагають у 
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розробці акустичних та ультразвукових перетворювачів [22]. Виготовлення 

фантомних тканин на основі агарозного гелю певної концентрації не є 

складним, тому можна з легкістю відтворити структури з певними 

параметрами: визначеними властивостями, розмірами та структурними 

особливостями, що безумовно, є вагомою перевагою пере іншими 

матеріалами. Так як агароза є біосумісною речовиною, вона лідирує у імітації 

м’яких живих тканин при дослідженнях, пов’язаних з фотоакустичною 

візуалізацією [23]. 

 
Рис.1.4 - Агарозний полімер. 

 
Рис.1.5 – Типова SEM-мікрофотографія агарози 
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1.5 Вуглецеві наночастинки 

Останнім часом вуглецеві наночастинки все більше привертають на 

себе увагу, наприклад, графен широко використовують в наноелектроніці, 

сенсориці та нанокомпозитах, а інші наночастинки застосовують в 

біомедицині завдяки певним своїм характеристикам.  

Поділяються вуглецеві наночастинки на певні класифікації за типом їх 

скріплення: sp2- та sp3-вуглецеві наноматеріали (Рис.1.6). Наноматеріали 

з sp 2- гібридизацію містять нульові (0D) фулерени, одновимірні (1D) 

вуглецеві нанотрубки та двовимірні (2D) графени, які мають визначені 

структури [25]. 

Чимало вуглецевих наночастинок такі як вуглецеві нанотрубки, графен 

та нанодіаманти поєднують в собі особливі оптичні властивості, наприклад 

флуоресценція [24]. Це робить їх контрастними агентами та зручними у 

використані оптичної візуалізації [26,27]. Також вони мають здатність 

поглинати світло в досить широкому діапазоні довжин хвиль 

(ультрафіолетовий, видимий поблизу інфрачервоного і т.д.). 

Оксид графену достатньо простий та легкий матеріал з якого 

отримують різноманітність вуглецевих наноматеріалів. Цей матеріал є 

дешевий, тому що в природі вихідного матеріалу для отримання оксиду 

графену достатньо та отримувати його достатньо не важко. Завдяки великій 

зацікавленості в науці з нього домоглися відшарувати листи графіту та 

дослідити на властивості. Двомірна структура графену (завтовшки з одного 

атома) робить графен унікальним, який має високі оптичні, електричні, 

теплові та механічні властивості. 
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Рис.1.6 - Зображення різних типів вуглецевих структур. 

 

Оксид графену утворюється за допомогою розшарування (розділення на 

окремі графенові шари) оксид графіту (Рис.1.7) Синтез оксид графену 

відбувається у два етапи [25]: 

1) окиснення графітового порошку, внаслідок чого утворюється оксид 

графіту, який диспергує у воді. 

2) Утворений оксид графіту розшаровують в різних розчинниках за 

допомогою ультразвуку, утворюючи по декілька листів оксиду 

графену. 

Основна відмінність між оксидом графіту та оксидом графену полягає у 

кількості шарів, але навіть у багатошаровій системі оксид графіту в дисперсії 

оксиду графену можна знайти декілька шарів пластівців та одношарові. 

Наступний вуглецевий матеріал, до якого слід привернувши свою 

увагу, - це нанодіаманти. Вони мають кристалічну структуру, таку, як і 

структура діаманту: складається з діамантового ядра (розмір якого 

коливається в діапазоні 1-10 нм) та оболонки вуглецю [28]. Природні 

нанодіаманти, що утворюються в міжзоряних середовищах, зустрічаються у 

метеоритах та включають в себе дуже старі фрагменти земної кори. 

Синтетичні нанодіаманти поширені у використанні в передових технологіях. 

Основні способи виготовлення [29]: 

- CVD ріст; 

- Детонаційний синтез; 

- Лазерний синтез; 

- Плазмове травлення. 

Дані структури мають унікальні оптичні властивості, зокрема 

флуоресценцію, а також в нанодіамантах присутня висока твердість, 

теплопровідність та електричний опір. Крім того, вони здатні в суворих 

умовах зберігати опір та хімічну стабільність. Такий матеріал є хімічно 
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стабільний, оптично прозорий, біологічно сумісний, може бути легований 

домішками, та зберігатися в тонких плівках, що допомагає використовувати 

його у сфері біосенсорики. 

 
Рис.1.7 - Синтез оксиду графену. 

Ще один новий вид вуглецевого наноматеріалу, що має люмінесцентні 

властивості, називається фтороксидом вуглецю, або карбоновими 

фтороксидними наночастинками (КФO). Виготовляється цей матеріал 

шляхом електрохімічного травлення карбіду кремнію в кислотних розчинах, 

що містять кислоту HF (Рис.1.8).  

 
Рис.1.8 - Схематичний вигляд електрохімічної комірки 

Розчин КФО має яскраву жовто-зелену фотолюмінесценцію під 

впливом ультрафіолету. Його спектр характеризується широкою смугою 
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фотолюмінесценції з максимальним центром при 510 нм, що подібний до 

спектрів гумінових та фульвових кислот. При підвищені концентрації КФО в 

розчині до 0,25 мг/мл в ньому відбувається згасання люмінесценції та 

зменшення його максимуму до червоного. Але різні типи КФО показують 

максимальний синій зсув та помітне збільшення інтенсивності 

фотолюмінесценції вже при зменшенні концентрації [30]. 

Зручною властивістю КФO є те, що їх достатньо легко можна 

розчинити в полярних розчинниках, таких як вода та спирт. Складається з 

частинок розміром 1-10 нм, в такому діапазоні їх можна розглядати, як 

органічні макромолекули або графеноподібні мезочастинки, які містять 

декілька шарів, по краях яких присутні органічні ланцюги. Такий 

наноматеріал легко проникає всередину живих тканин та може бути 

використаний для терапевтичного застосування, не лише завдяки своєї 

здатності до флуоресценції, але і як ефективний соносенсибілізатор. За 

структурою вони подібні на нерегулярні біополімери, такі як гумінові 

кислоти, меланін і т.д., який має CxHyOzFt хімічний склад [31] (Рис.1.9). 

 
Рис.1.9 - Структурно-хімічна модель мезочастинки КФО. Колір атомів: 

C — сірий, F — жовтий, O — червоний, H — білий 
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2. РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

2.1 Синтез карбонових наночастинок 

В рамках роботи було досліджено можливість застосування карбонових 

наноматеріалів, зокрема нанодіамантів (НД), та карбонових фтороксидних 

(КФО) наночастинок, як сенсибілізаторів візуалізації внутрішньої структури 

біотканин за допомогою фотоакустичної томографії. Крім того, для 

контрольних вимірювань у якості сенсибілізатору використовували водний 

розчин наночастинок оксиду графену (ОГ), який було придбано у компанії 

Graphenea (Іспанія) [32].  

Водні розчини карбонових нанодіамантів було виготовлено у компанії 

Ray Techniques Ltd (Ізраїль). Виготовлення порошків НД відбувалося 

методом світлового гідродинамічного імпульсу (Light Hydro-Dynamic Pulse 

Method, LHDP) [33]. Даний підхід заснований на обробці спеціально 

підготовленої багатокомпонентної твердої суміші, що містить чисту 

вуглецеву сажу та інші вуглеводні сполуки, за допомогою лазерного 

випромінювання. При цьому лазерне випромінювання зосереджено на 

прозорій рідині на деякій заздалегідь визначеній відстані від поверхні суміші. 

У цьому випадку утворення карбонових НД є не результатом плазмової 

обробки графіту, а відбувається внаслідок впливу акустичної ударної хвилі на 

поверхню композиційного  матеріалу, що містить сажу та гідровуглець. Після 

цього відбувається видалення побічних карбонових матеріалів та виділення 

синтезованого порошку НД із суміші. Вихідний порошок нанодіамантів 

термічно окислюється в повітрі при 420 °С протягом 1 години. Після цього 

його диспергують у воді шляхом простого перемішування (без використання 

будь-яких поверхнево-активних речовин) в ультразвуковій ванні.  

Наночастинки КФО були синтезовані на хімічному факультеті КНУ 

імені Тараса Шевченка за допомогою методу електрохімічного травлення 
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монокристалічної SiC пластини n-типу з низьким значенням питомого опору 

пластини (0,7мОм*см). Процес травлення проводили у суміші HF (48%) та 

етанолу (у співвідношенні 1:1) протягом 3 год при прикладеній силі струму 

25 мА /см2. По завершенню процесу травлення пластини кілька разів 

обережно промивались дистильованою водою, а потім висушувались на 

повітрі при кімнатній температурі. Утворений на пластині шар поруватої 

суміші SiC і КФО, за допомогою механічного впливу відділявся від пластини, 

та подрібнювався до порошку [30,34]. Для відокремлення порошку КФО від 

поруватого SiC, суміш порошків диспергували в етанолі, осад SiC видалявся 

через центрифугування, тоді як рідина, що була над осадом та містила 

наночастинки КФО, висушувалась за нормальних умов.  

Попередньо отримані результати структурних досліджень вказують на 

суттєві відмінності між обраними карбоновими наночастинками: ОГ є 2D 

матеріалом, НД – 3D нанокристали, КФО має молекулярну структуру. 

2.2 Особливості виготовлення фантомів біологічної тканини 

У роботі досліджувались фантоми тканин на основі агарозного 

гідрогелю, адаптовані до мети відтворення структури з наближеними до 

реальних біологічних тканин властивостями [35-37]. У якості компонент 

агарозного гідрогелю використовувалась дистильована вода та 

сертифікований для біомедичних застосувань агарозний порошок A9539, 

придбаний у компанії Sigma Aldrich (США).  

Всі фантомні зразки, в залежності від особливостей виготовлення, було 

умовно розділено на три серії:  

1) однорідні фантоми біологічної тканини (концентрація агарозного 

порошку в фантомі складає 1,5 мг/мл);  

2) фантоми тканин, що містять локалізоване патологічне включення 

з більш високим значенням густини гідрогелю, імітуюче присутність 

доброякісного або злоякісного новоутворення (пухлини);  
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3) фантоми тканин, що містять патологічне включення, покрите 

карбоновими наночастинками. 

Розглянемо детальніше процедуру виготовлення зразків на прикладі 

фантомів із серії 3. Умовно цю процедуру можна розділити на три головних 

етапи. 

Перший етап: створення імітованої патологічного включення певної 

форми (див. Рис. 2.1). Для цього агарозний порошок поступово розчиняли у 

дистильованій воді, доведеній до температури 95 C. Імітація пухлини 

досягалась шляхом збільшення густини порошку у включенні на 30% по 

відношенню до однорідного фантому зразків серії 1. Для забезпечення 

рівномірності концентрації агарози у воді, утворений розчин розмішувався 

впродовж наступних 30 хвилин. Після цього, розчин заливався у ємності для 

досягнення бажаної форми, охолоджувався до кімнатної температури, та 

залишався застигати на протязі наступних 12 годин.  

 
Рис.2.1 - Схема виготовлення фантомів тканин, імітуючих патологічні 

утворення (пухлини). 

Для даної роботи були виготовлені фантомні включення у формі овалу з 

характерними лінійними розмірами 5х3 мм, 10x6 мм, 20x10 мм (див. Рис. 2.2). 

Такі розміри відповідають еволюції розвитку ракових захворювань в живих 

організмах. 

Другий етап: нанесення на поверхню імітованих пухлин карбонових 

наночастинок (див. Рис.2.3). Сформовані впродовж 1 етапу фантоми тканин 
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занурювались у водний розчин, що містить карбонові наночастинки (ОГ, НД, 

або КФО) певної концентрації, та витримувались у ньому на протязі 12 годин.  

 
Рис.2.2 - Класифікація фантомів пухлин, що використовувались у 

роботі, за розмірами, концентрацією вихідного порошку агарози та 
наночастинок на поверхні. 

 
Рис.2.3 - Схематичне зображення процедури нанесення карбонових 

наночастинок на поверхню фантомних пухлин. 
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Концентрація карбонових наночастинок у водних розчинах, в яких 

витримувались фантоми пухлин, варіювалась в діапазоні 0,01 - 1 мг/мл. Після 

закінчення процедури нанесення наночастинок на поверхню пухлин, всі 

зразки підсушувались за нормальних умов на протязі 30 хвилин. 

За класифікацією усі пухлини, що виготовлялись у даній роботі, можна 

умовно розділити за розмірами, густиною агарози, концентрацією та типом 

карбонових наночастинок на поверхні (див. Рис.2.2). 

Третій етап: інкорпорування патологічного включення в фантом 

тканини. Процедура виготовлення фантому здорової тканини з агарозного 

порошку аналогічна до описаної в першому етапі. Проте, в даному випадку 

концентрація вихідного порошку агарози становить 1,5 мг/мл. Готові розчини 

заливають у спеціальні форми, в яких заздалегідь було розміщено фантом 

пухлини, або фантом пухлини з карбоновими наночастинками на поверхні 

(див. Рис.2.4). Усі фантомні зразки після застивання за кімнатної температури 

на протязі 12 годин мали циліндричну форму з висотою 20 мм та діаметром 

основи 30 мм. 

 
Рис.2.4 - Схема виготовлення фантомів тканин, що містять патологічне 

включення (пухлину). 

Для прикладу, на Рис.2.5 зображено типові фотографії фантомного 

зразку серії 2 (у випадку, коли в однорідному зразку присутнє фантомне 

включення без наночатинок), та зразків, що містять фантомну пухлину, 

поверхня якої покрита карбоновими наночастинками різної структури 

(концентрація 0.1 мг/мл). 
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(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис.2.5 - Фото фантомів біологічних тканин, що містять: (а) 
патологічне включення (пухлину) без в карбонових наночастинок; (б) 
пухлину, покриту нанодіамантами; (в) пухлину, покриту КФО 
наночастинками; (г) пухлину, покриту наночастинками оксиду графену. 
Концентрація карбонових наноматеріалів для всіх фантомів, зображених на 
рисунку, складає - 0,1 мг/мл. 
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2.3 Експериментальна установка 

В роботі використовувалась експериментальна установка, зображена на 

Рис. 2.6 У якості імпульсного джерела оптичного випромінювання було 

використано Nd: YAG лазер з тривалістю імпульсу 16 нс та довжиною хвилі 

випромінювання 1064 нм. Енергія в одному імпульсі складала 40 мДж, 

частота повторення імпульсів 2 Гц).  

Випромінювання, що генерувалося лазером, фокусувалося на поверхні 

фантомих зразків після проходження через оптичну систему, яка складалась 

із світлофільтрів та лінз, а також ФА зонду (див Рис.2.7), яка містить 

буферний шар, що був в акутичному контакті зі зразком, та до якого було 

жорстко приєднано п’єзоперетворювач кільцевої форми (PZT). Для контролю 

енергії імпульсу лазеру, яка потрапляла на поверхню зразків, 

використовувались оптичні світофільтри з серії «ІКС» та «НС», завдяки яким 

було підібрано режим, при якому відсутні видимі пошкодження зразку. 

  
Рис.2.6 - Експериментальна установка для дослідження лазерно-

ультразвукового відгуку в фантомах біологічних тканин. 

В результаті, у зразках генерувалось пружне збурення, яке реєструвалось 

п’єзоперетворювачем як інформативний відгук на імпульсне опромінювання 

зразку. Впродовж експериментальних досліджень п’єзоперетворювач було 
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заекранований для того, щоб мінімізувати вплив шумів на інформативний 

відгук. Для контролю інтенсивності та тривалості імпульсів частина 

світлового потоку, що генерувалась лазером, була спрямована на фотодіод за 

допомогою напівпрозорого дзеркала. Лазерно-ультразвуковий відгук 

підсилювався за допомогою попереднього підсилювача, та фіксувався на 

екрані цифрового осцилографа Tektronix MSO2024B. Час затримки відгуку 

фіксувався реперним сигналом з фотодіоду. 

Прозорий буферний шар являв собою кварцеву пластину товщиною 

30 мм. П'єзоелектричний перетворювач (Piezo Technology) кільцевої форми 

мав зовнішній/внутрішній діаметр 10 х 20 мм та товщину 1 мм, відповідно. 

Контакт фантома тканини та фотоакустичного буферного шару 

забезпечувався завдяки ультразвуковому гелю. 

Для більшої чіткості інформативного відгуку, а також зменшення 

похибки, всі вимірювання проводилися 3÷5 разів, отримані осцилограми 

усереднювалися 64 імпульсами. Похибка кспериментальних вимірювань 

становить близько 5 %. 

На рисунку 2.8 продемостровано вигляд типового лазерно-

ультразвукового відгуку від досліджуваного фантомного зразку, що містить у 

собі імітовану пухлину, поверхня якої покрита наночастинками ОГ. 

 
Рис.2.7 - Схематичне зображення ФА зонду з досліджуваним 

фантомним зразком. 
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Для отримання 3D-зображень фантомних зразків амплітуду 

фотоакустичного сигналу (А) вимірювали поточково вздовж поверхні зразків 

з використанням механічного x-y столика. Загальна площа сканування 

поверхні зразків становила 12 х 12 мм з кроком 250 мкм. Третя координата (z) 

використовувалась для візуалізації об’єкту шляхом вимірювання часу 

затримки ультразвукових хвиль від досліджуваного зразку по відношенню до 

часу реєстрації імпульсу, з використанням раніше визначеної швидкості звуку 

в фантомній тканині, а також з урахуванням відомої швидкості поширення 

звуку в буферному шарі з кварцу. 

 
Рис.2.8 - Типова осцилограма лазерно-ультразвукового сигналу від 

фантома, що містить імітовану пухлину, покриту наночастинками оксиду 
графену (концентрація ~ 0,1 мг / мл). 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

На Рис. 3.1 зображено типові осцилограми ФА відгуків при опроміненні 

однорідного фантому (зразки серії 1), та фантому з більшим за густиною 

об’ємним включенням, імітуючим пухлину (зразки серії 2). Як видно з 

рисунку, різниця між амплітудами ФА сигналу, отриманого для зразків серії 1 

та 2, є незначною. При цьому, слід відмітити, що не зважаючи на низький 

рівень сигналу, більш помітним є сигнал від фантомних зразків, які містять у 

собі включення з більшою густиною. Отримані результати спонукають до 

проведення подальших експериментальних досліджень, в яких за мету 

поставлено ціль суттєво збільшити амплітуду ФА відгуку у фантомах тканин, 

зокрема, завдяки присутності в структурах таких сенсибілізаторів, як 

карбонові наночастинки. 

Наступним кроком було проведення експериментальних вимірювань 

фотоакустичного відгуку фантомів, що містять імітован пухлини однакового 

розміру, проте різні концентрації наночастинок оксиду графену. Результати 

залежності амплітуди інформативного сигналу від концентрації 

наночастинок ОГ зображено на Рис.3.2 та Рис.3.3. Як видно з рисунків, 

усереднена амплітуда фотоакустичного сигналу для фантомів з пухлиною, що 

містить ОГ на поверхні, суттєво зростає зі збільшенням концентрації 

наночатинок. 

На Рис.3.3  зображено калібрувальну залежність фотоакустичного 

сигналу від концентрації наночастинок ОГ в діапазоні від 0,001 до 0,1 мг/мл. 

Як видно з рисунку, експериментальна залежність має лінійний характер. 

Таким чином, концентрацію наночастинок можливо доволі точно оцінити 

шляхом безпосереднього вимірювання ФА сигналу від зразків, що містять ці 

наночастинки. 
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(а) 

 
(б) 

Рис.3.1 - Осцилограми ФА відгуку у випадку опромінення однорідного 
фантому біологічної тканини (а), фантома тканини з об’ємним включенням, 
імітуючим пухлину (за відсутності осаджених на її поверхні карбонових 
наночастинок) (б). 
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Рис.3.2 - Фотоакустичний сигнал для тканиних фантомів з імітованою 

пухлиною, навколо якої осаджено наночастинки оксиду графену з різними 
концентраціями. 

Після цього було проведено вимірювання ФА сигналу від імітованих 

пухлин різного розміру, покритих  карбоновими наночастинками. Для 

прикладу, на рисунку 3.4 продемонтровано аналіз впливу розміру фантому 

пухлини з наночастинками ОГ на ФА відгук, у випадку, коли концентрація 

ОГ  на поверхні пухлини складала 0,025 мг/мл. Як видно з рисунку, амплітуда 

сигналів для всіх розмірів пухлини має приблизно однаковий рівень.  

Слід також відмітити, що оскільки наночастинки на поверхні пухлини 

знаходяться на різній глибині фантомних зразків (через різницю розмірів 

пухлин), інформативний відгук від менших за розміром пухлин надходить із 
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затримкою у часі по відношенню до випадку опромінення більших за 

розміром пухлин. Сумарний час затримки інформативного сигналу по 

відношенню до імпульсу (휏) визначається за допомогою наступної рівності: 

휏 = 휏б + 휏аг ,                                            (3.1) 

де 휏аг – час проходження термопружного відгуку в середовищі на основі 

агарозного гідрогелю від джерела поглинання світла до межі поділу 

фантомного зразку та буферного шару, 휏б – час проходження термопружного 

відгуку у кварцовому буферному шарі в напрямку п’єзоелектричного 

перетворювача. 

Таким чином, з рисунку 3.4 ми можемо побачити, що у випадку 

найменшого розміру пухлини фотоакустичний відгук від зразків реєструється 

приблизно через 12,2 мкс, від пухлин середнього розміру – через 11 мкс, тоді 

як сигнал для найбільш об’ємних включень реєструється вже приблизно через 

10,1 мкс після опромінення зразків лазерним імпульсом. 

Беручи до уваги добре відомі з літературних джерел значення 

швидкості поширення звуку в кварцовому склі і у фантомі тканин на основі 

агарозного гідрогелю (푣б = 5800 м/c та 푣аг = 1550 м/с, відповідно), а також 

відомі глибину розташування центру пухлин різного розміру від поверхні 

зразку (h = 15 мм), товщину буферного шару (ℎб = 20 мм), можливо знайти 

відстань від поверхні фантомів пухлин різних розмірів до поверхні зразків (l): 

푙 = 푣аг(휏 − 휏б)  ,                                                  (3.2) 

де 휏б =  ℎб/푣б. 

Одержані значення 푙 (13,57 мм – для найменшої, 11,7 мм – для середньої, 

10 мм – для найбільшої пухлин, відповідно) якісно корелюють з 

розрахованими згідно відомого значення h та розмірів самих пухлин. 

Незначні відмінності в результатах пояснюються експериментальним 

фактором (складністю дотримання повторюваності значення h при 

приготуванні фантомних зразків, а також їх густини, вибір оціночного 

значення швидкості звуку в гідрогелі з літературних джерел тощо). 
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Аналогічні результати було отримано при дослідженні зразків з іншими 

карбоновими наночастинками. 

Розглянемо 3D-візуалізацію для фантомів, що містять пухлину, покриту 

іншими карбоновими наночастинками (НД та КФО). Оскільки спостерігався 

низький рівень сигналу для фантома однорідної тканини та фантома тканин з 

пухлиною без наночастинок, тому 3D-томографія була реконструйована лише 

для фантомних тканин з пухлиною, яку охоплюють карбонові наночастинки. 

 
Рис.3.3 - Експериментальна залежність амплітуди ФА сигналу від 

концентрації наночастинок оксиду графену, осаджених на поверхні фантомів 
пухлин. 

На початку вимірювалась середня амплітуда фотоакустичного сигналу 

для концентрацій наночастинок НД та КФО в діапазоні від 0,01 мг/мл до 

1 мг/мл. На рис.3.5 показано експериментально отриману залежність 

амплітуди ФА сигналу від концентрації та типу карбонових наночастинок. 

Аналіз рисунку показує, що використання ОГ призводить до більш 

ефективного підвищення ФА сигналу у порівнянні з нанодіамантами та КФО. 
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Саме тому фантоми тканин з пухлиною, покритою оксидом графену, є 

хорошими кандидатами для ролі еталонних зразків для in-vitro та ex-vivo 

досліджень. Але при цьому високий рівень токсичності ОГ та великий розмір 

цих наночастинок (~ 600 нм) вимагають використання інших типів 

карбонових наночастинок у реальних in-vivo експериментах з біологічними 

об’єктами досліджень. Тому експериментальні дослідження фантомів з 

оксидом графену проводилися з метою налагодження процедури 

виготовлення та методики реєстрації інформативного сигналу від подібних 

зразків.  
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Рис.3.4 - Фотоакустичний сигнал для тканиних фантомів з імітованими 
пухлинами різних розмірів, навколо яких осаджено наночастинки оксиду 
графену з концентрацією 0,025 мг/мл. 

 
Рис.3.5 - Експериментальна залежність амплітуди ФА сигналу зразків 

від концентрації та типу карбонових наночастинок, осаджених на поверхні 
фантомів пухлин. Виділена область вказує на концентрацію наночастинок, 
обраних для реконструкції 3D-зображень пухлин. 

Отже, на Рис.3.6 наведено типові 3D-зображення фантомів тканин з 

пухлиною, покритою наночастинками оксиду графену, концентрація яких 

складає 0,05 мг/мл. Як видно з рисунку, наночастинки оксиду графену в 

основному концентруються в центральній частині поверхні фантомної 

пухлини, що відповідає максимальній амплітуді фотоакустичного сигналу. 

Слід відмітити, що сигнали, які було зареєстровано для зразків з однаковим 

розміром пухлин, покритих оксидом графену однакової концентрації, мають 

приблизно однаковий рівень ФА сигналу.  
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Розглянемо типові зображення фантомів біологічних тканин з пухлиною, 

покритою НД (Рис.3.7) та КФО (Рис.3.8) наночастинками. Як видно з 

рисунків, амплітуда інформативного сигналу за величиною приблизно на 1 

порядок менша, ніж у випадку використання наночастинок оксиду графену. 

Проте, з іншого боку, такий рівень є достатнім для реєстрації стабільного ФА 

сигналу з високою повторюваністю експерименту. 
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Рис.3.6 - Типові 3D-зображення фантому пухлин, навколо яких 
осаджено наночастинки оксиду графену з концентрацією 0,05 мг/мл. 
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Рис.3.7 - 3D-зображення фантому пухлини, навколо якої осаджено 
наночастинки НД з концентрацією 0,05 мг/мл. 

 
Рис.3.8 - 3D-зображення фантому пухлини, навколо якої осаджено 

наночастинки КФО з концентрацією 0,05 мг/мл. 

Отже, у випадку використання наночастинок НД та КФO амплітуда ФА 

сигналу становить, відповідно, приблизно 10% та 5% від ФА відгуку, 

отриманого при застосуванні наночастинок ОГ. Однак навіть такий рівень 

сигналу є цілком достатнім, щоб візуалізувати фантоми пухлин при заданій 

довжині хвилі лазерного випромінювання. Таким чином, усі розглянуті в 

даній роботі карбонові наночастинки є перспективними кандидатами для 

досліджень in-vitro. Проте, лише нанодіаманти та КФO, завдяки їх 

ефективному проникненню всередину клітин та низькій токсичності, 

підходять як для ex-vivo, так і для in-vivo експериментів.  
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 ВИСНОВКИ  

В роботі за допомогою фотоакустичних методів з імпульсним 

збудженням інформативного сигналу досліджено фантоми тканин на основі 

гідрогелю агарози з неоднорідним розподілом наночастинок оксиду графену, 

нанодіамантів, та карбонових фтороксидних наночастинок у зразках. 

 Показано, що час затримки термопружного відгуку від зразків гідрогелю 

агарози з наночастинками залежить від просторового розташування 

наночастинок у зразку. 

 Показано, що амплітуда термопружного відгуку від зразків гідрогелю 

агарози залежить від поглинальної здатності наночастинок та має 

прямопропорційну залежність від їх концентрації у зразку за глибиною. 

Амплітуда сигналу, одержана від зразків гідрогелю агарози з однаковою 

концентрацією нанодіамантів або карбонових фтороксидних 

наночастинок (0,05 мг/мл), становить лише 10 % та 5 % від амплітуди 

відгуку зразків з відповідною концентрацією наночастинок оксиду 

графену. 

 Продемонстровано можливість отримання 3D-фотоакустичної томографії 

розподілу карбонових наночастинок у зразках гідрогелю агарози. 
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