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6
Summary — Samenvatting

6.1 Summary

Several diseases are related to the overproduction of free radicals in the
organism. Cancer, Alzheimer’s, diabetes mellitus to mention only a few.
Also, the natural and unavoidable process of ageing has been, partially,
explained by the action of free radicals. This relation has been broadly
advertised even outside the scientific community. For example, nowadays
it is common to read about the benefits of antioxidant products and anti-
ageing creams. In both cases, the promoted underlying effect of those
products is counteracting free radicals to keep your body young and healthy.
Leaving aside the questions about the efficacy of that products, there is
scientific support that relates the development of diseases[1, 2, 3, 4, 5]
and the declination of the cellular function over time[6, 7] with the loss of
balance between the generation and clearance of free radicals in our cells.
Considering the high impact of free radicals in health, the importance of
having relevant tools available to facilitate its research is obvious.

One characteristic of the molecules classified as free radicals is the ab-
sence of one electron in their last orbital. This characteristic is responsible
for the high reactivity of the free radicals and gives a magnetic moment
to the molecule. Therefore, measuring the magnetic moment in a sample
might give information about the amount of free radicals in the sample.

The equipment used to measure the magnetic field is called Magne-
tometer. Several principles allow the measurement of magnetism. In this
project we took the challenge of implementing a very sensitive magnetome-
ter which is able to detect a small amount of radicals in a very small volume.
Making use of nanodiamonds as a magnetic sensor allows us to measure at
high spatial and temporal resolution, at room temperature and physiolog-
ical conditions.T he key element of these diamonds are specific impurities
called Nitrogen-Vacancy centers (NV centers).
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In our application the NV center is a quantum sensor. The signal we
read out is equivalent to conventional magnetic resonance signals. But, in
our case, all the manipulation and reading of the NV center is done with
light (in contrast with the use of radio waves). Thereby the method is called
Optically Detected Magnetic Resonance (ODMR). When the NV center is
excited with a green LASER, it emits a red fluorescence. The intensity
can be processed and translated to the strength of an external magnetic
field at the location of the nanodiamond. Measuring that magnetic field
we might be able to know the amount of radicals at that location. That
idea sets the main hypothesis of this research. To prove it, we have built a
magnetometer and conducted an investigation to get knowledge about how
our sensor (the nanodiamond containing NV centers) interacts with the cell
and the cell’s environment.

Across the course of the investigation, we found several problems, which
needed our attention. To be able to measure from the inside of a cell
first it is needed to cross the cell membrane and place the sensor in the
cytoplasm. We found that the nanodiamond size, the chemistry of the
surface of the particle and the cell type are key variables that set the degree
of ingestion of nanodiamonds by cells. In general terms, it is more likely
for a small particle to be engulfed than for a big one. Also, Macrophages
(a type of white blood cell) are more willing to ingest external particles
than other cells such as HeLa or HT29 (cells from cervical and colon cancer
respectively). In our experiments (chapter 2) we were able to increase the
number of cells ingesting nanodiamonds by wrapping the nanodiamonds
with artificial proteins. Using this method, we succeed in avoiding the
formation of clusters of nanodiamonds, reducing the effective particle size
of the sensor. Moreover, the chemical properties of the proteins covering
the nanodiamonds improved the interaction between the sensor and the cell
membrane, promoting the voluntary engulfment of the nanodiamonds. In
the same investigation, we also have demonstrated that the magneto-optical
properties of the NV centers are not compromised after the modification of
the nanodiamonds’ surface.

A closer look at the interaction between the nanodiamonds and the cell
growth medium yielded an astonishing result (Chapter 3). Knowing the
favourable affinity of the nanodiamond’s surface for certain proteins, we
have mixed uncoated nanodiamond with human blood plasma and analysed
the proteins that attached strongest to the diamonds. As a result, we
found that most of the proteins anchored to the nanodiamond’s surface
were low abundant proteins, many of which also can be used as indicators
for certain diseases. This outcome presents a new biomedical application

82



SUMMARY

for nanodiamonds, the capture of low abundance proteins from a plasma
sample.

After having gained experience and knowledge about the interaction of
nanodiamonds with biological samples, we focused the research to detect
the generation of free radicals in a biological environment (Chapter 4). In
this set of experiments, we have produced the free radicals by two meth-
ods, first by the photolysis of hydrogen peroxide (H2O2) and by mimicking
a biological reaction named Fenton reaction. In both cases, we have used
nanodiamonds containing NV centers to perform relaxometry experiments.
In the first case, the results showed that using our technique we can detect
the increment of the quantity of free radicals in the sample. Moreover, after
stopping the reaction that generates the radicals we are able to detect the
reduction of the concentration of radicals. This last result distinguishes our
technique from other chemical methods of measuring free radicals, which
are not able to directly detect the decay in the concentration of radicals.
Additionally, our method proved to be faster than other chemical indica-
tors. Analogously, the experiments using the Fenton reaction shown that
Diamond magnetometry can detect the generation of a free radical, but
this time the results also suggested the detection of intermediate products
of the reaction. The Fenton reaction is a more complex process, involving
hydrogen peroxide and ferrous iron, that creates additional products. Here
the origin of the signal is not completely clear yet. Although this result
brought new questions to our investigation, it is an important input to our
knowledge as it represents the situations we will find better when measuring
inside a living cell.

The research conducted in this project was able to confirm the viability
of using Diamond Magnetometry as a tool for detecting free radicals in
a biological environment. The next step is to improve it for allowing the
sensing inside living cells.
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6.2 Samenvatting

Verschillende ziektes zijn gerelateerd aan een overproductie van zuurstofrad-
icalen die in een organisme plaats vindt. Kanker, Alzheimer en diabetes
mellitus zijn enkele voorbeelden hiervan. Ook het natuurlijke en onafwend-
bare verouderingsproces is deels toe te wijzen aan de acties van deze vrije
radicale deeltjes. Dit verband wordt ook buiten de wetenschappelijke ge-
meenschap breed uitgedragen. Producten met antioxidanten of anti-verou-
dering crèmes baseren hun reclame op dit principe. In beide gevallen wordt
geadverteerd met de werking tegen oxidatieve radicalen, om je lichaam
jong en gezond te houden. Buiten de vraag over de efficiëntie van deze pro-
ducten, is er ook wetenschappelijk bewijs dat een verband legt tussen het
ontstaan van ziektes [1, 2, 3, 4, 5] en het verval van cellulaire functie met
de tijd enerzijds [6, 7] met de verstoring van de balans tussen de productie
en het opruimen van vrije radicalen in onze cellen anderzijds. De grote
impact van vrije radicalen op de gezondheid toont aan hoe belangrijk het
is om de juiste onderzoeksmiddelen te hebben om het onderzoek hiernaar
uit te voeren.

Een belangrijk karakteristiek van moleculen geclassificeerd als vrije rad-
icalen is de afwezigheid van een elektron in de buitenste schil van een atoom.
Deze eigenschap is de reden van de hoge reactiviteit van de vrije radicalen
en geeft de moleculen een magnetisch moment. Daardoor kan het meten
van een magnetisch moment in een specimen informatie geven over de ho-
eveelheid van vrije radicalen.

De apparatuur die wordt gebruikt voor het meten van een magnetisch
veld heet een magnetometer. Verschillende principes liggen ten grondslag
aan het meten van magnetisme. De uitdaging van dit project was om een
hoog sensitieve magnetometer, welke een kleine hoeveelheid radicalen kan
meten in een zeer klein volume, te implementeren in een onderzoeksopzet.
Met behulp van nanodiamanten welke dienen als een magnetische sensor
kunne we met een zeer hoge ruimtelijke en temporale resolutie metingen
verichten, bij kamertemperatuur en onder fysiologische condities. De sleutel
hierbij zijn kleine imperfecties in de diamant die Nitrogen Vacancy centers
(NV centers) worden genoemd.

In onze opzet dient het NV center als een kwantum sensor. Het sig-
naal dat we uitlezen is equivalent aan dat van conventionele magnetis-
che resonantie. Maar in ons geval, wordt zowel de manipulatie, als het
uitlezen van het signaal gedaan met licht (in tegenstelling tot radiogolven).
Daarom wordt deze techniek ook wel Optically Detected Magnetic Reso-
nance (ODMR) genoemd. Wanneer het NV center wordt geëxciteerd met
een groene LASER, reageert het door een rode fluorescentie te verspreiden.
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De intensiteit van deze fluorescentie van worden vertaald naar de sterkte
van het externe magnetische veld in de nabijheid van de nanodiamant. Het
meten van dit magnetische veld kan leiden tot wetenschap van de hoeveel-
heid radicalen op die locatie. Dit idee is de overkoepelende hypothese van
dit onderzoek. Om het te bewijzen, hebben we een magnetometer gebouwd
en onderzocht hoe onze sensor (de nanodiamant met NV centers) reageert
met een cel en de cellulaire omgeving.

Gedurende het onderzoeksproces liepen we tegen verscheidene prob-
lemen aan die onze aandacht vereisten. Om binnen in een cel te kun-
nen meten, is het vereist om eerst het celmembraan te passeren, zodat de
sensor in het cytoplasma terecht kan komen. Wij vonden dat de grootte
van de nanodiamant, de scheikundige samenstelling van het oppervlak van
deze deeltjes en het celtype een sleutelrol spelen in de hoeveelheid van
nanodiamanten die worden opgenomen in cellen. Algemeen beschouwd
is het waarschijnlijker dat een klein deeltje wordt geaccepteerd dan een
groot deeltje. Macrofagen (een type witte bloedcel) zijn sneller geneigd
om externe deeltjes op te nemen dan andere cellen zoals HeLa of HT29
cellen (cellen van cervixcarcinoom en coloncarcinoom, respectievelijk). In
onze experimenten (hoofdstuk 2) hebben we aangetoond dat we de opname
konden verhogen door de nanodiamanten een schil van kunstmatige eiwit-
ten te geven. Met deze methode konden we met succes het vormen van
nanodiamant-clusters tegengaan, waardoor we de effectieve deeltjesgrootte
van de sensor verminderden. Daarnaast leverde de chemische eigenschap-
pen van de eiwitten die de nanodiamanten bedekten een verbetering op van
de interactie van het celmembraan met de sensor, wat leidde tot een ver-
hoogde inname van nanodiamanten. In hetzelfde onderzoek hebben we ook
gedemonstreerd dat de magnetisch-optische kenmerken van de NV centers
niet aangetast worden door de aanpassingen op het nanodiamant opper-
vlak.

Een gedetailleerd onderzoek naar de interacties tussen nanodiamanten
en het medium waar cellen in groeien leverde verrassende resultaten op
(Hoofdstuk 3). In de wetenschap dat het oppervlak van de nanodiamanten
een zekere affiniteit heeft voor een bepaald soort eiwitten, hebben we de
ongecoate nanodiamanten met menselijk bloedplasma gemengd en geanal-
yseerd welke eiwitten zicht het sterkst aan de diamanten hechtten. We von-
den dat de eiwitten die geankerd waren op het nanodiamantoppervlak, juist
de eiwitten waren die relatief weinig voorkomen in het bloedplasma. Velen
van die eiwitten zijn ook indicatoren voor specifieke ziektebeelden. Deze
uitkomst presenteerde een nieuwe biomedische applicatie voor nanodiaman-
ten; het aantonen van de relatief zeldzamere eiwitten uit het bloedplasma.
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Met de ervaringen en kennis opgedaan met het onderzoek naar de in-
teractie van nanodiamanten met een biologisch specimen, hebben we ons
gefocust op het detecteren van vrije radicalen in een biologische omgev-
ing (Hoofstuk 4). In deze set experimenten hebben op twee verschillende
manieren zuurstof radicalen geproduceerd: eerst door fotolyse van water-
stofperoxide (H2O2) en ten tweede door het imiteren van een biologische
proces genaamd de Fenton reactie. In beide gevallen hebben we nanodia-
manten met NV centers gebruikt om relaxometrie metingen uit te voeren.
In de eerste opzet lieten de resultaten zien dat onze techniek gebruikt kan
worden om een stapsgewijs verhoogde hoeveelheid vrije radicalen in het
specimen te detecteren. Daarnaast kan gedetecteerd worden dat er na het
stoppen van de fotolyse een vermindering van het aantal vrije radicalen
plaatsvindt. Dit laatste resultaat onderscheid onze techniek van andere
chemische methodes om vrije radicalen te meten. Deze andere methodes
kunnen namelijk niet het direct de vermindering van de radicalenconcen-
tratie meten. Daarnaast is onze methode sneller dan andere chemische
indicatoren. In aanvulling hierop lieten de experimenten met de Fenton
reactie zien dat diamant magnetometrie het ontstaan van vrije radicalen
kon detecteren, maar suggereerde het ook dat we intermediaire producten
van de reactie konden analyseren. De Fenton reactie is een complex pro-
ces, waar met waterstof peroxide en geoxideerd ijzer meerdere producten
gegenereerd worden. De origine van het magnetische signaal is hier nog
niet eenduidig. Ondanks dat dit resultaat ons nieuwe vragen bracht over
ons onderzoek, achtten wij deze kennis zeer belangrijk omdat het de daad-
werkelijke omstandigheden in een levende cel beter reflecteert.

Dit onderzoek heeft het gebruik van diamantmagnetometrie gevalideerd
als onderzoeksmiddel om vrije radicalen te detecteren in een biologische
omgeving. De volgende stap in dit onderzoek zal het verbeteren van meten
binnenin levende cellen zijn.
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