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ABSTRAKT 

  

 Předkládaná studie se zabývá využitím sulfonovaných polystyrenových nanotkanin 

jako iontově-výměnných nanomateriálů. Kapacita iontové výměny u těchto nanomateriálů 

byla stanovena titrační metodou a pomocí AAS. Dále byl studován vliv sulfonace na 

fotofyzikální, fotooxidační a fotocytotoxické vlastnosti sensitizeru 5,10,15,20-meso-

tetrafenylporfyrinu (TPP) enkapsulovaného v polystyrenových nanotkaninách. Vlastnosti TPP 

byly zkoumány pomocí časově rozlišené spektroskopie, fotooxidace kyseliny močové jako 

substrátu a baktericidních testů na kultuře bakterií Escherichia coli DH5α s plazmidem 

pGEM11Z. Bylo zjištěno, že po sulfonaci nanotkaniny je enkapsulovaný TPP přítomen 

částečně i v agregované formě. Baktericidní schopnosti si PS nanotkanina s enkapsulovaným 

sensitizerem zachovává i po sulfonaci. 

 

Předmětová hesla: fotochemie, fotofyzika, fotocytotoxicita 

Klí čová slova: singletový kyslík, nanovlákna, sensitizer, sulfonace, polystyren 

 

 

ABSTRACT 

 

 The diploma thesis is dedicated to the exploitation of sulphonated polystyrene 

nanofibres as ion exchange nanomaterial. Ion exchange capacity of these nanomaterials has 

been determined by titration method and AAS. The effect of sulphonation on photophysical, 

photooxidative and photocytotoxic properties of sensitizer 5,10,15,20-meso-

tetraphenylporphyrin (TPP) encapsulated in polystyrene nanofibres has been studied as well. 

Properties of TPP have been examined with time-resolved spectroscopy, photooxidation of 

uric acid as substrate and bactericidal tests on Escherichia coli DH5α with pGEM11Z 

plasmid. It has been discovered that following the sulphonation of the nanofabrics, the 

encapsulated sensitizer is partly present even in aggregation form. The polystyrene 

nanofabrics with encapsulated sensitizer keep its bactericidal efficiency also after 

sulphonation. 

 

Subject headings: photochemistry, photophysics, photocytotoxicity 

Keywords: singlet oxygen, nanofibres, sensitizer, sulphonation, polystyrene 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů 

 

A    Absorbance 

A291     Absorbance při 291 nm 

hνf     fluorescence 

hνp     fosforescence 

ic    interní konverze („internal conversion“)   

isc    mezisystémový přechod („intersystem crossing“) 

k    rychlostní konstanta [s-1] 

PDT    fotodynamická terapie („photodynamic therapy“) 

pHm    plošná hmotnost [g/ m2] 

S0    základní singletový stav 

S1                                            nejnižší excitovaný singletový stav 

T1                                            nejnižší excitovaný tripletový stav 

TPP    5, 10, 15, 20 -meso- tetrafenylporfyrin 

UV/VIS   ultrafialové / viditelné záření 

λ    vlnová délka [nm] 

Φ∆    kvantový výtěžek singletového kyslíku 
3O2    kyslík v tripletovém stavu 
1O2     kyslík v singletovém stavu 

τ                                             doba života [s] 
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1 ÚVOD 

 

1.1 Singletový kyslík a fotosensitizované reakce 

1.1.1 Vlastnosti singletového kyslíku, způsoby generování 

Molekulární kyslík se běžně vyskytuje v základním tripletovém stavu 3O2 (
3Σg), kde 

obsahuje v nejvyšších antivazebných orbitalech π* dva nepárové elektrony s paralelními 

spiny, multiplicita spinu je tedy 3 (triplet). Termínem singletový kyslík 1O2  jsou označovány 

molekuly kyslíku v nejnižších excitovaných stavech 1Σg
 a 1∆g [1-3]. Pokud mají dva elektrony, 

které zůstávají v jednotlivých π*  orbitalech nespárovány, opačný spin, dochází ke vzniku 

energeticky bohatšího singletového excitovaného stavu 1Σg. Jestliže jsou v jednom π*  orbitalu 

dva elektrony s opačnými spiny, vzniká stabilnější singletový stav 1∆g [2, 4]. Méně stabilní  

forma O2 (1Σg) přechází na O2 (1∆g) spinově povoleným přechodem, narozdíl od spinově 

zakázaných přechodů O2 (
1Σg) a O2 (

1∆g) do základního stavu O2 (
3Σg)[3].  

Na obr. 1 je znázorněn energetický diagram přechodů mezi základním a excitovanými 

stavy kyslíku. Vodorovné čáry na obrázku naznačují energetické hladiny, rovné šipky značí 

nezářivé přechody a vlnité šipky přechody zářivé. 
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Obr. 1:   Energetický diagram zářivých (vlnovky) a nezářivých přechodů (rovné čáry) mezi 

      základním a excitovanými stavy kyslíku [1] 

    (ic = interní konverze, isc = mezisystémový přechod, hνf = fluorescence,  

     hνp = fosforescence) 

  

 

 

Protože jsou podle spinového pravidla elektronové přechody se změnou spinu 

zakázány, má kyslík v základním tripletovém stavu dlouhou dobu života a omezenou 

reaktivitu s většinou běžných látek, které jsou ve stavu singletovém ( např. org. sloučeniny, 

anorganické anionty, obecné plyny, nepřechodné kovy) [1, 5]. Reakce probíhají jen za 

omezených podmínek a mají vysokou aktivační energii (Ea). Bez spinového pravidla by 

vzdušný kyslík většinu organické hmoty na Zemi zoxidoval na oxid uhličitý a vodu [1, 6]. 

Singletový kyslík (1O2 ) je naopak velmi reaktivní částicí, protože jeho reakce s většinou látek 

jsou spinově dovolené. Pro tuto jeho vlastnost a s ní spojenou oxidativní cytotoxicitou je 1O2 

předmětem mnoha vědeckých studií [6]. Z důvodu krátké doby života (ps až ns) 1Σg
  nebyla 

prokázána jeho účast ve fotooxidačních reakcích 1O2 a má význam pouze jako prekurzor      
1∆g

 , která je o 3-6 řádů déle žijící formou 1O2 [1, 7, 8].  

Singletový kyslík vzniká řadou fyzikálních, chemických, fotochemických nebo 

biologických reakcí [9]. Příkladem fyzikálního procesu pro generování 1O2  je mikrovlnný 

výboj v kyslíkové atmosféře [1]. Častou metodou chemické generace 1O2  je použití směsi 

H2O2 / MoO4
2-  nebo   H2O2 / ClO-  [1, 10]. Metody jsou založeny na disproporcionaci 

peroxidu vodíku na vodu a kyslík v jeho singletovém stavu. Velmi výhodnou generací 1O2 je 

také tepelný rozklad endoperoxidů [11, 12]. V živých organismech se 1O2  může vytvářet                 
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tzv. „tmavými“ reakcemi (chemickou excitací), které jsou často katalyzovány enzymy, jako 

např. peroxidasami nebo oxygenasami [13]. Bylo prokázáno, že v biologických systémech se 

takto generovaný singletový kyslík podílí na ochranných mechanismech proti bakteriím a 

virům [14]. 

Zvláštní význam pro vznik 1O2  mají fotosensitizované reakce – světlem iniciované 

reakce sloučenin obsahujících chromofory, po jejichž excitaci se přenáší absorbovaná energie 

na kyslík za vzniku 1O2  [15]. 

 

 

 

1.1.2 Fotosensitizované reakce 
 

Fotosensitizované reakce jsou založeny na schopnosti tzv. sensitizeru zprostředkovat 

fotooxidaci různých látek [10, 15]. Protože kyslík absorbuje UV/VIS záření zanedbatelně, je 

možné ho excitovat nepřímo prostřednictvím sensitizeru [1]. Absorpcí světelného kvanta je 

sensitizer v základním stavu S0 excitován na nejnižší excitovaný stav S1. Ten je spontánně 

deaktivován vyzářením energie ve formě fluorescence (tzv. interní konverzí) zpět do 

základního stavu S0 nebo tzv. mezisystémovým přechodem do tripletového stavu T1. 

Tripletový stav má relativně dlouhou dobu života, protože jeho deaktivace probíhající dalším 

mezisyst. přechodem nebo fosforescencí jsou spinově zakázané procesy. Díky tomu může T1 

podléhat zhášení [16]. 

Jedním mechanismem zhášení T1 je přenos energie na molekulu kyslíku v základním 

tripletovém stavu (3O2) za vzniku singletového kyslíku (1O2). Dalším mechanismem je přenos 

náboje na molekuly substrátu nebo rozpouštědla. Produktem těchto zhášecích reakcí jsou 

volné radikály nebo ion-radikály, které mohou následně reagovat s molekulárním kyslíkem za 

vzniku různých oxidačních produktů, především superoxidového anion-radikálu (O2
-) [16]. 

Oba typy zhášecích reakcí sensitizeru probíhají současně  a jejich zastoupení závisí na 

použitém sensitizeru, koncentraci kyslíku a substrátu a na způsobu interakce sensitizeru se 

substrátem [1, 7, 10]. Diagram energetických přechodů při fotosensitizované reakci je 

zobrazen na obr. 2. 
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Obr. 2:   Jabloňského diagram  energetických přechodů sensitizeru a kyslíku při fotosensitizované  

   reakci [1]. 

 

 

 Fotosensitizované reakce nalézají široké uplatnění ve fotobiologii, fotomedicíně při 

léčbě rakoviny [17, 18] nebo atherosklerozy, při inaktivaci bakterií a virů [14], v nových 

insekticidech a herbicidech [15]. Velmi sledovanou oblastí využití cytotoxicity 1O2 a jeho „in 

situ“ působení je tzv. „fotodynamická terapie rakoviny“ („Photodynamic therapy“, PDT), 

která spočívá v aplikaci sensitizeru většinou intravenozní formou a jeho selektivní akumulaci 

v tumorech. Poté je postižená oblast ozářena viditelným světlem za fotogenerace 1O2 a 

případně i dalších reaktivních částic přímo v neoplastických tkáních. Vzhledem ke krátké 

době života 1O2 (v řádu µs) a tedy krátkému difúznímu dosahu, cytotoxický 1O2 především 

destruuje blízké okolí místa, kde byl fotogenerován, tedy vlastní tumorovou tkáň [17-19]. 

 

 

1.1.3 Detekce singletového kyslíku 
 

Jak již bylo řečeno, singletový kyslík je mnohem reaktivnější než kyslík v základním 

tripletovém stavu. Má silné oxidační vlastnosti, z toho důvodu je často používán v organické 

syntéze jako silné a selektivně působící oxidační činidlo [9]. Typickými reakcemi 1O2  jsou 

adice na dvojné vazby C=C (izolované nebo konjugované) u olefinů, aromatických sloučenin 
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či heterocyklů [20]. Charakteristické reakce 1O2  lze využít pro jeho detekci a určení 

generovaného množství [5]. K důkazu, že fotosensitizovaná reakce zahrnuje produkci 1O2, 

slouží její porovnání s průběhěm reakce, kde je 1O2 generován jiným způsobem za použití 

stejných substrátů (reakce peroxidu vodíku s alkalickým chlornanem, tepelný rozklad 

endoperoxidu atd). Vychází se z důkladné znalosti reakce s daným substrátem, pak je možné 

přítomnost i množství 1O2 určit na základě tvorby charakteristických primárních či 

sekundárních produktů fotooxidace [1]. Často používanou diagnostikou účasti 1O2 v reakci je 

použití D2O místo H2O, protože doba života 1O2 v D2O je 16× vyšší než v  H2O [21, 22]. 

Přítomnost 1O2 je pak prokázána zvýšením reakční rychlosti nebo vyšším výtěžkem reakčních 

produktů. 

Nejběžnějšími metodami detekce jsou tzv. odbarvovací metody, především pro reakce 

v roztocích [23]. Barevný substrát (akceptor) se během reakce odbarvuje úměrně množství 

generovaného 1O2 , což lze dobře pozorovat spektrofotometricky jako pokles absorpčních  

pásů akceptoru. Chromofory akceptoru jsou většinou tvořeny konjugovaným systémem 

dvojných vazeb, se kterými 1O2 reaguje za vzniku endo- či hydroperoxidů [11]. Tyto metody 

bývají velmi citlivé a jednoduché, ale je třeba zohlednit jistá omezení. Ta se týkají především 

toho, že během reakce může nastat nežádoucí donor-akceptorový přenos elektronů či energie 

mezi excitovaným sensitizerem a akceptorem v základním stavu. Je-li sensitizer i akceptor 

rozpuštěn ve stejném rozpouštědle, musí mít i podobnou polaritu. Důležitou podmínkou je, 

aby se absorpční pásy sensitizeru a akceptoru nepřekrývaly z důvodu filtrového efektu během 

excitace a obtížím při vyhodnocování absorpčního spektra [1].  

 

Při stanovení 1O2 ve vodném prostředí se doporučuje použít například odbarvovací 

„bleaching“ reakci s kyselinou močovou, kde odbarvování nastává při λ = 291 nm [23]. Právě 

této reakce je v předkládané práci využito. Kyselina močová je u člověka konečným 

produktem metabolismu purinů a její běžná koncentrace v krevní plazmě se pohybuje kolem 

300 µmol/l [13]. V lidském organismu působí jako antioxidant, protože účinně „vychytává“ 

singletový kyslík. Ten v organismu vzniká jako meziprodukt některých enzymatických 

procesů či fotosensitizovanou reakcí endogenních sensitizerů a léčiv [24, 25]. Konstanta 

zhášení 1O2  kyselinou močovou v krevním séru se rovná 3,6·108 (mol/l)-1s-1  [26]. 
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1.2 Fotosensitizery 

V souvislosti s aplikacemi ve fotobiologii a fotomedicíně, zejména v oblasti 

„fotodynamické terapie rakoviny“, se rozvinulo studium sensitizerů produkujících 1O2 . K této 

skupině látek patří velký počet barviv, aromatických a heterocyklických organických 

sloučenin a barevných kovových komplexů [2]. Jak již bylo uvedeno, zhášení tripletových 

stavů sensitizeru kyslíkem může probíhat buď přenosem elektronu za vzniku O2
-  nebo 

přenosem energie vedoucímu ke vzniku 1O2 . Sensitizery typu nπ*, jejichž excitovaný elektron 

pochází z nevazebného orbitalu n, poskytují především O2
- . Sensitizery ππ*, jejichž 

excitovaný elektron pochází z π orbitalu, poskytují 1O2 [3]. K těmto typům sensitizerů patří 

barviva jako např. eosin, akridin, anthracen, methylenová modř, dále pak porfyriny, 

ftalocyaniny, expandované porfyriny a jejich metalokomplexy [7, 27]. Látky s porfyrinoidní 

strukturou (tetrapyrrolové resp. oligopyrrolové makrocykly) nalézají uplatnění právě ve 

fotobiologických a fotomedicinských aplikacích [1, 9, 28, 29].  

 

Důležitými charakteristikami sensitizerů jsou [7]: 

 

1) Kvantový výtěžek singletového kyslíku Φ∆  

Φ∆ = (počet molekul 1O2 / počet světelných kvant absorbovaných sensitizerem)       

 

2)   Fotostabilita sensitizeru 

Sensitizer musí být dostatečně stabilní vůči přímé fotodegradaci a oxidaci 

vznikajícím 1O2 , případně dalšími reaktivními formami kyslíku.  

 

 3)   Pro medicinské aplikace (především PDT) jsou důležité následující vlastnosti: 

a) Nízká „temná toxicita“ sensitizeru 

b) Selektivita sensitizeru k cílové tkáni 

c) Vhodná absorbance sensitizeru, především v červené oblasti VIS, neboť 

excitační záření v červené oblasti VIS dobře prochází tkání 

d) Fluorescence (pro možnost fluorescenčního sledování sensitizeru v tkáních) 
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Sensitizery se obvykle používají v homogenních roztocích, velmi výhodné je však 

sensitizery „ukotvit“ na vhodné heterogenní nosiče. Výhodou je fakt, že např. pro chemické 

reakce lze sensitizer po proběhnutí reakce bez problémů odstranit, popř. použít znovu, 

narozdíl od reakcí v homogenních roztocích [15]. 

 Typickými sensitizery jsou různě substituované porfyriny - volné ligandy, ale i 

metalokomplexy s centrálními ionty Al, Zn, Mg, Ga, Si, Ge, Sn nebo lanthanoidy [2, 7, 30]. 

Komplexy s přechodnými kovy jsou jako senzitizery neúčinné, protože jejich doby života 

v tripletových stavech jsou v řádu ps až ns, což nestačí k proběhnutí reakce s bimolekulárním 

kyslíkem. V UV/VIS oblasti mají porfyriny charakteristické spektrum s intenzivním tzv. 

Soretovým pásem (kolem 400 nm) a sérií méně intenzivních Q-pásů (500-700 nm) [30, 31].  

Díky poloze, počtu pásů a poměru jejich intenzit lze získávat informace o okolí a 

derivatizaci porfinového kruhu. Vzhledem ke konjugovanému systému dvojných vazeb 

v molekule mají porfyriny tendenci především ve vodných roztocích agregovat. Tvorba 

agregátů vázaných π-π  interakcemi je ovlivněna zejména teplotou, polaritou, pH a iontovou 

silou roztoku [32, 33]. V důsledku agregace se energie absorbovaná porfyrinem uvolní 

především neradiačními procesy a doba života tripletových stavů je výrazně snížena. Tím je 

negativně ovlivněna i produkce 1O2 [32]. Agregaci lze zabránit např. navázáním sensitizeru na 

pevný nosič. Velmi účinným sensitizerem je 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrin (TPP), který 

poskytuje fotosensitizovanou reakcí výhradně 1O2 s kvantovým výtěžkem 0,62 - 0,74 [8, 32]. 

V této práci byl jako sensitizer použit právě TPP (Obr. 3). 

 

 

 

                                                                      

Obr. 3:   Strukturní vzorec TPP (M = 2H+) 

 

 M 
N N 

N N 
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Pro fotofyzikální charakterizaci sesnitizerů je vhodné použít časově rozlišenou 

spektroskopii [34]. Vlivem krátkého pulzu elektromagnetického záření, kterému je vzorek 

vystaven, je možné sledovat změny absorbance nebo emise vzorku a tím monitorovat 

jednotlivé excitované stavy fotosensitizeru a jím generovaného singletového kyslíku [35]. 

Singletový kyslík vznikající ve vzorku po ozáření laserovým pulzem je možné přímo 

monitorovat na základě jeho fosforescence při vlnové délce 1270 nm [21]. 

 

 

1.3 Iontoměniče 

Iontově-výměnné materiály jsou široce využívány v různých průmyslových odvětvích. 

Nejčastější aplikací iontoměničů je deionizace vody či její změkčení [36, 37], dále uplatnění v 

biologických procesech, potravinářství, farmaceutickém průmyslu, palivových článcích,      

atd [38]. 

Běžné iontoměniče s gelovitou nebo zrnitou strukturou jsou vyrobeny ze styrenu či 

akrylátu jako strukturního materiálu. U granulovitých makroporézních materiálů mohou póry 

zaujímat 10 – 30 % z objemu polymeru. Takto velký objem pórů úměrně snižuje kapacitu 

iontové výměny iontoměniče. Gelovité materiály mají menší velikost pórů a tím i větší 

iontovou kapacitu a také nižší cenu. Postupem času začaly být používány také materiály ve 

formě vláken, a to díky jejich snadné přípravě, výrobě, manipulaci a rozměrové stabilitě [38-

41]. 

 V nedávné době byly připraveny iontoměniče ve formě polystyrenových nanovláken, 

jejichž povrch byl upraven sulfonací [42]. U tohoto nového iontově-vyměnného materiálu byl 

zjištěn větší specifický povrch než u granulových či gelových materiálů, membrán a 

mikrovláken. Ukázalo se, že u sulfonovaných polystyrenových (PS) nanovláken probíhá 

výměna iontů rychleji a mají vyšší kapacitu iontové výměny (IEC) než předešlé materiály 

[38].  

 

 

1.4 Nanotkaniny 

Tkaniny tvořené z polymerních nanovláken se staly široce užívaným materiálem díky 

jejich výjimečným vlastnostem, jako je vysoká prodyšnost, velký specifický povrch a nízká 
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hmotnost, nízká cena, atd [8]. Oblast aplikace zahrnuje využití nanotkanin jako filtračního 

materiálu [43], nosiče katalyzátorů, podpůrného materiálu pro buněčnou kultivaci, materiál 

pro krytí ran v medicíně atd [44]. Nanotkaniny lze především připravit metodou 

„electrospinning“ [8, 43, 45-47]. Průmyslovou výrobu nanotkanin jako první na světě 

dokázala Technická univerzita v Liberci ve spojení s firmou Elmarco s.r.o [45]. 

Princip technologie průmyslové výroby nanotkanin je uveden na obr. 4. Nabitá 

elektroda ve formě rotujícího válečku je částečně ponořena do zásobníku s roztokem daného 

polymeru. Z povrchu rotujícího válečku jsou vystřelována nanovlákna obvykle o průměru cca 

200 – 500 nm k opačně nabité plošné elektrodě (kolektoru) překryté polypropylenovou 

podkladovou textilií. Podkladová textilie se rovnoměrně pohybuje jedním směrem po 

uzemněném kolektoru a dopadá na ni vrstva utvořených nanovláken. Tloušťka nanotkaniny je 

řízena lineární rychlostí podkladové textilie, obvykle je plošná hmotnost vrstvy nanovláken 

přibližně 1-2 g/m2  a podpůrné textilie 20 g/m2  [8].  

 

 

 

 

Obr. 4:   Princip technologie výroby nanotkanin metodou „electrospinning“ 
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 Velkému úspěchu se těší nanotkaniny ve spojení se sensitizerem, který je 

enkapsulován dovnitř vláken. Sensitizer je rozpuštěn v roztoku příslušného polymeru a tím 

zabudován do nanovláken již v průběhu jejich přípravy [8, 43, 45]. 

 

 V naší laboratoři byly již dříve testovány nanotkaniny s enkapsulovanými sensitizery, 

podrobněji především polyuretanové nanotkaniny s enkapsulovaným TPP [33].                      

U enkapsulovaného TPP byla měřena absorpční a emisní spektra, která se ukázala jako 

shodná se spektry TPP v nepolárních rozpouštědlech typu CH2Cl2. Fotooxidační testy 

prokázaly schopnost TPP enkapsulovaného v nanotkaninách oxidovat různé organické i 

anorganické substráty . V neposlední řadě byl prokázán silný cytotoxický efekt povrchu 

nanotkanin dopovaných TPP, a to na kultuře bakterií Escherichia coli DH5α s plazmidem 

pGEM11Z [33]. Cytotoxický efekt byl již prokázán i na povrchu polystyrenové nanotkaniny 

dopované TPP. Právě nanotkaniny vyrobené z polystyrenu jsou nyní hlavní oblastí studia, 

zejména polystyrenové nanotkaniny upravené sulfonací („nanokatexy“) [38, 48]. Zmíněné 

sulfonované nanotkaniny dodávané firmou Elmarco, s.r.o byly vyrobeny patentově chráněnou 

technologií NanospiderTM  elektrozvlákněním polystyrenu, poté sulfonovány pomocí 

koncentrované H2SO4  (1) a aktivovány ponořením do vody [45]. 

 

 

 

 

                           (1) 

 

 

 

 

 Předkládaná práce navazuje na výzkum sulfonovaných polystyrenových nanotkanin, a 

to studií polystyrenových nanotkanin sulfonovaných v naší laboratoři a sulfonací 

polystyrenových nanotkanin s enkapsulovaným TPP. 

n n

SO3HSO3H

+ H2SO4
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2 CÍL PRÁCE 

 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo připravit z PS nanotkanin bez a 

s enkapsulovaným sensitizerem materiál s vlastnostmi iontoměniče a následně jeho 

charakterizace.  

Dílčí cíle zahrnovaly: 

1) Přípravu iontoměniče sulfonací PS nanotkaniny a stanovení kapacity iontové výměny. 

2) Charakterizaci fotofyzikálních, fotooxidačních a fotocytotoxických vlastností u 

sulfonované PS nanotkaniny s enkapsulovaným TPP jako sensitizerem. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 Použité chemikálie, roztoky, bakterie a nanotkaniny 

3.1.1 Chemikálie 

 

NaOH p.a. (Penta) 

5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galaktopyranosid; X-Gal (Invitrogen, CA, USA) 

Ampicilin, sodná sůl (Sigma-Aldrich) 

Isopropyl- β-D-thiogalaktosid; IPTG (Invitrogen, CA, USA) 

LB Agar (Sigma-Aldrich) 

Triton X-100 (Sigma-Aldrich) 

AgNO3  (Fluka) 

(COOH)2·2 H2O 

H2SO4  96% (Fluka) 

D2O 99% (Sigma-Aldrich) 

KH2PO4 >99,5% (Fluka) 

Kyselina močová (Sigma) 

 

 

3.1.2 Roztoky 

 

3.1.2.1 0,01M NaOH 

0,6 g pevného NaOH bylo rozpuštěno v 1500 ml deionizované vody. Koncentrace 

roztoku byla stanovena titračně pomocí přesné navážky (COOH)2·2H2O s použitím 

fenolftaleinového indikátoru. Takto zjištěná přesná koncentrace NaOH činila 0,0091 mol/l. 
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3.1.2.2 0,01M HCl 

 1M HCl byla 100× naředěna deionizovanou vodou na 1500 ml a její koncentrace 

stanovena titrací standardního 0,01M roztoku NaOH s použitím fenolftaleinového indikátoru. 

Přesná koncentrace odměrného roztoku HCl činila 0,0118 mol/l. 

 

3.1.2.3 Zásobní roztok AgNO3  

 0,5 g AgNO3 bylo rozpuštěno v 500 ml deionizované vody. Metodou AAS bylo 

změřeno, že přesná koncentrace Ag+ v tomto roztoku činí 661,72 ppm. 

 

3.1.2.4 0,02M sodno-draselný fosfátový pufr 

 2,7241 g KH2PO4 bylo rozpuštěno v deionizované vodě, pH upraveno NaOH na 

hodnotu 7 a doplněno na 1l. 

 

3.1.2.5 Agarová půda 

 V kádince bylo rozpuštěno 17,5 g agaru v 500 ml deionizované vody, překryto 

alobalem a autoklávováno po dobu 30 minut. Po zchladnutí agaru na 60˚C bylo přidáno 500 

µl roztoku ampicilinu o koncentraci 100 mg/ml a výsledný roztok agarové půdy byl rozlit do 

sterilních Petriho misek. 

 

3.1.2.6 2·10-4 M roztok kyseliny močové 

 0,0033 g kyseliny močové bylo rozpuštěno v deionizované vodě a doplněno              

na 100 ml. 

 

 

 

3.1.3 Bakterie 

 

Pro baktericidní testy byla použita kultura bakterií Escherichia coli DH5α (Invitrogen, 

CA, USA) s plasmidem pGEM11Z (Promega, WI, USA). 
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3.1.4 Nanotkaniny 

 

Nanotkanina PS s 1% TPP,  pHm = 1,9 g/m2  (Elmarco, s.r.o) 

Nanotkanina PS, pHm = 2,16 g/m2  (Elmarco, s.r.o) 

 

 

 

 

 

 

3.2 Přístroje a metody 

 

3.2.1 Sulfonace PS nanotkanin 

 

Pro iontově-výměnný charakter PS nanovláken bylo třeba nanotkaninu nejprve 

chemicky aktivovat. To bylo provedeno pomocí sulfonace koncentrovanou kyselinou sírovou 

jako sulfonačním činidlem a reakční doba sulfonace byla upravena podle budoucích 

experimentů s tkaninou [49]. 

Výstřižek PS nanotkaniny o velikosti 6×2 cm byl upevněn pomocí parafilmu na 

podložní sklíčko o téže velikosti. Takto připravený vzorek byl zcela ponořen do nádoby 

s 96% H2SO4  a louhován při laboratorní teplotě a za stálého míchání magnet. míchadlem po 

požadovanou dobu ( obvykle 1 - 45 minut). Po vyjmutí z reakčního roztoku byl vzorek 

ponořen do kádinky s deionizovanou vodou chlazenou v ledové lázni a následně promýván 

dostatečným množstvím deionizované vody až do neutrální reakce eluátu. Nanotkanina byla 

aktivována ponořením do deionizované vody vždy na 24 hodin a tímto připravena jako 

„nanokatex“ pro následující experiment. 
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3.2.2 Snímky nanotkanin ze skenovacího elektronového mikroskopu 

 

Mikroskopické snímky PS nanotkanin byly pořízeny Mgr. Lukášem Plíštilem ve firmě 

Elmarco, s.r.o na přístroji FEI Quanta 200 se sekundárním elektronovým detektorem 

Everhart-Thornley. 

Snímky byly pořízeny pro PS nanotkaniny sulfonované 3, 7, 15, 30 a 60 minut. 

 

 

3.2.3 Stanovení IEC pomocí AAS 

 

Absorbance Ag+ iontů byla měřena na přístroji Spektrometr AAS 3 (Zeiss-Jena, 

Německo), s použitím stříbrné výbojky s dutou katodou a plamene ve složení acetylen-

vzduch. Absorbance vzorku byla měřena při  vlnové délce λ = 328,1 nm. 

 

Za použití standardních roztoků (o koncentraci 1 – 5 ppm Ag+) byl sestaven kalibrační 

graf závislosti absorbance na koncentraci Ag+. Z rovnice lineárního proložení této závislosti 

byly určeny hodnoty koncentrace Ag+  u měřených pracovních roztoků AgNO3  před vložením 

a po vyjmutí nanotkaniny.  

Ze zásobního roztoku AgNO3 bylo odpipetováno po 5 ml do sady 8 plastových 

zkumavek se zátkou umístěných na třepačce. Do každé zkumavky byl vložen ústřižek PS 

nanotkaniny sulfonované definovanou dobu (1 – 45 min, viz kap. 3.2.1) a roztok 

s nanotkaninou byl ponechán při laboratorní teplotě 24 hodin. Změny absorbancí Ag+ 

v roztocích ve zkumavkách byly během této doby pravidelně měřeny. Přesné koncentrace 

byly odečteny z kalibračního grafu (díky vysoké citlivosti AAS bylo vždy nutné odebraný 

vzorek roztoku 200× naředit, aby byla jeho absorbance v mezích stanovitelnosti). Po 24 

hodinách byly vzorky nanotkanin z roztoků vyjmuty, regenerovány propláchnutím 0,1M HCl 

a poté deionizovanou vodou. Následně byly sušeny v exsikátoru do konstantní hmotnosti. 

Časový průběh výměny iontů prostřednictvím nanokatexu byl vynesen do grafu jako 

závislost látkového množství iontů Ag+ v roztoku na čase reakce a proložen funkcí 

exponenciálního úbytku reakce prvního řádu: 

 

                                                         011 )/exp( ytxAy +−=   ;     (2) 
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kde parametr y0 odpovídá látkovému množství iontů Ag+ zůstávajícího v roztoku 

po velmi dlouhém čase průběhu reakce nf,Ag+. Hodnoty zjištěné z tohoto parametru byly 

odečteny od vstupního látkového množství iontů Ag+ ni,Ag+ [mmol] a poděleny hmotností 

vysušené nanotkaniny mD  [g], čímž byla získána kapacita iontové výměny IEC [mmol/g] pro 

tkaninu sulfonovanou danou dobu (3). Měření bylo provedeno ve třech sériích pro každou 

dobu sulfonace a výsledné hodnoty IEC zpracovány statisticky (viz kap. 3.2.12).  

 

                                                         
D

AgfAgi

m

nn
IEC

++ −
= ,,           (3) 

 

 

 

3.2.4 Stanovení IEC titrační metodou 

 

Výstřižek PS nanotkaniny (6×2 cm) sulfonované 1 min (viz kap. 3.2.1) byl vložen do 

titrační baňky s 30 ml 0,01M roztoku NaOH (viz kap. 3.1.2.1) a ponechán za stálého míchání 

72 hodin. Po vyjmutí z roztoku byla nanotkanina regenerována promytím 0,01 M HCl a poté 

deionizovanou vodou. Následně byla sušena v exsikátoru do konstantní hmotnosti. Roztok 

NaOH byl po vyjmutí nanotkaniny titrován 0,01 M standardním roztokem HCl pomocí 

fenolftaleinového indikátoru do bodu ekvivalence. 

 Stejný postup stanovení byl proveden i s PS nanotkaninou sulfonovanou 2, 3, 5, 10, 

15, 30 a 45 minut, vždy po třech vzorcích se stejným časem sulfonace a výsledky byly 

zpracovány statisticky (viz kap. 3.2.12). 

 Kapacita iontové výměny ( IEC ) je definována vztahem: 

 

                                                    
( )

D

HiHf

m

MM
IEC

++ −
= ,,    ;         (4) 

 

 

 

kde  Mi,H+   je iniciační látkové množství iontů H+  [mol] vstupující do reakce výměny iontů, 

Mf,H+  je finální látkové množství iontů H+ [mol] ( v bodě ekvivalence) a mD je hmotnost 
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vysušené nanotkaniny [g]. IEC je tedy udávána v jednotkách mmol H+ / g vysušené tkaniny a 

při laboratorní teplotě. 

 Při reakci dochází k výměně iontů H+ ze sulfonových skupin nanotkaniny, která se 

chová jako „nanokatex“, za ionty Na+  z roztoku NaOH. Látková množství  vyměněných iontů 

Na+ a H+  jsou ekvivalentní. Vztah pro výpočet IEC lze upravit takto:  

 

D

NafNai

m

nn
IEC

++ −
= ,,   ;        (5) 

 

kde ni,Na+ je látkové množství Na+ [mol] v titrační baňce před vložením tkaniny a nf,Na+  je 

látkové množství Na+ [mol] v titrační baňce po proběhnutí reakce, které je zjištěno titračně 

pomocí HCl (6). 

 

                                                  OHNaClHClNaOH FFT
2+→+                                        (6) 

 

 

 

3.2.5 UV/VIS absorpční spektrum PS nanotkaniny s enkapsul. TPP 

 

Molekulová absorpční UV/VIS spektra TPP enkapsulovaného v PS nanotkanině byla 

měřena na přístroji Lambda 35 UV/VIS spectrometer (Perkin Elmer instruments) metodou 

difúzní reflektance. 

Vzorek PS nanotkaniny byl v jedné vrstvě uchycen na křemenném sklíčku  

(10×40×1 mm) a absorbance byla měřena v rozsahu 200-800 nm. 

 

 

3.2.6 Fluorescenční spektrum PS nanotkaniny s enkapsul. TPP 

 

Fluorescenční UV/VIS spektra TPP enkapsulovaného v PS nanotkanině byla měřena 

na přístroji AMINCO Bowman Series 2, v rozsahu 500-800 nm a s excitační vlnovou délkou 

λexc = 420 nm. 

Vzorek PS nanotkaniny byl v jedné vrstvě uchycen na křemenném sklíčku  
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(10×40×1 mm) a vložen diagonálně do křemenné kyvety (10×40×10 mm). 

 

 

3.2.7 Absorbance tripletových stavů enkapsulovaného TPP v čase 

 

Pro časově rozlišenou spektroskopii byl použit spektrometr LKS 20 (Applied 

Photophysics, UK). Zdrojem excitačního záření byl barvivový laser Lambda Physik FL 3002 

čerpaný excimerovým laserem Lambda Physik COMPEX 102 (308 nm). Vlnová délka 

excitačního pulzního laserového paprsku byla 425 nm, energie pulzu 1 mJ a doba pulzu 28 ns. 

Závislost absorbance tripletových stavů TPP na čase po excitaci laserem byla měřena pomocí 

250W xenonové lampy s pulzní jednotkou v kolmém směru k excitačnímu laserovému pulzu 

s fotonásobičem R 928 (Hamamatsu, Jap.) 

 

Vzorek PS nanotkaniny s enkapsulovaným TPP byl v jedné vrstvě uchycen na 

křemenné sklíčko (10×40×1 mm) a vložen diagonálně do křemenné kyvety (10×40×10 mm) 

se 3 ml D2O. Absorbance tripletových stavů enkaps. TPP  byla měřena na vzduchu, 

v atmosféře kyslíku nebo argonu. Do výsledného grafu závislosti absorbance na čase bylo 

zprůměrováno 20-40 měření. 

 

 

3.2.8 Doba života a zhášecí konstanty tripletových stavů enkapsulovaného TPP 

 

Doba života tripletových stavů TPP τT  [s] byla získána proložením závislosti 

absorbance (viz kap. 3.2.7) tripletových stavů sensitizeru AT (při absorpčním maximu triplet. 

stavu 460 nm) na čase t [s] exponenciální funkcí reakce prvního řádu: 

 

                                                                                          )/exp(0 T
TT tAA τ−=  ;        (7) 

 

kde AT
0  je absorbance triplet. stavu TPP při 460 nm v čase t = 0  

 

Zhášecí konstanta tripletových stavů TPP kT  [s-1] při daném tlaku kyslíku v okolí 

tkaniny byla určena ze vztahu: 
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                                                                   TTk τ/1=      (8) 

 

Stern-Volmerova konstanta zhášení triplet. stavů sensitizeru kyslíkem ksv  [Pa-1s-1] 

odpovídá směrnici lineárního proložení závislosti kT  na tlaku kyslíku p(O2) [Pa] v okolí 

tkaniny [22]. Za p(O2) byly dosazovány hodnoty z tab. 1: 

 

 

Tab. 1:   Parciální tlaky kyslíku p(O2) v okolí tkaniny 

Atmosféra p(O2) [Pa] 

Kyslík 101 325 

Vzduch 21 278 

Argon 0 

 

 

 

3.2.9 Fosforescence singletového kyslíku 

 

Změna fosforescence 1O2 v čase byla měřena při 1270 nm pomocí časově rozlišené 

spektroskopie. Měření bylo provedeno v kolmém směru k excitačnímu pulzu (viz kap. 3.2.7). 

K detekci sloužily germaniové detekční diody (Judson, J16-8SP-R05M-HS, USA) s použitím 

filtru pro 1270 nm (Laser Components, Olching, Germany).  

 

Vzorek tkaniny byl vždy jednostranně uchycen na křemenné sklíčko (10×40×1 mm) a 

diagonálně vložen do křemenné kyvety (10×40×10 mm) naplněné 3 ml D2O. Výsledný graf 

závislosti fosforescence 1O2 na čase byl získán zprůměrováním 25 měření. Fosforescence byla 

měřena na vzduchu, v atmosféře kyslíku a argonu. 
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3.2.10 Baktericidní testy 

 

Na čerstvě připravenou agarovou půdu v Petriho miskách bylo automatickou pipetou 

napipetováno 20 µl 100 mM roztoku IPTG, 40 µl roztoku X-Galu o koncentraci 20 µg/ml a  

40 µl vodné bakteriální suspenze Escherichia coli DH5α s plazmidem pGEM11Z o zákalové 

absorbanci A600 = 1,3. Díky enzymu galaktosidase, kterou bakterie produkují, je štěpen 

substrát X-Gal za vzniku modrého indolového barviva a tím je umožněna vizuální kontrola 

bakter. kolonií.  

Sterilizovanou skleněnou hokejkou bylo vše po povrchu agarové plotny rovnoměrně 

rozetřeno a s takto připravenými plotnami bylo zacházeno následovně: 

Na první skupinu ploten byl položen výstřižek PS nanotkaniny s enkapsulovaným TPP 

sulfonované 5 minut (viz kap. 3.2.1). Na druhou skupinu ploten byl položen výstřižek PS 

nanotkaniny bez sensitizeru sulfonované 5 minut. Tyto skupiny byly ozařovány 30 minut 

studeným 150 W světlem ze vzdálenosti cca 7 cm. Poté byly plotny uloženy do tmy a 

inkubovány při 37 ˚C po dobu 24 hodin. Třetí skupina ploten byla kontrolní, tzn. s ústřižkem 

PS nanotkaniny s enkapsulovaným TPP sulfonované 5 minut. Čtvrtá skupina ploten 

obsahovala výstřižek PS nanotkaniny sulfonované 5 minut, ponechaný 24 hodin před aplikací 

v roztoku AgNO3 (viz. kap. 3.1.2.3) a důkladně promytý deioniz. vodou. Třetí a čtvrtá 

skupina ploten byla ponechána bez ozáření inkubovat ve tmě jako první dvě skupiny. 

Všechny výstřižky nanotkanin byly bezprostředně před vložením na plotny promyty pufrem o 

pH = 7 (viz kap. 3.1.2.4). 

 Všechny skupiny ploten byly po uplynutí 24 hodin inkubace uloženy ve 4 °C po dobu 

asi 4 hodin a následně vizuálně hodnoceny. 

 

 

3.2.11 Fotooxidace kyseliny močové singletovým kyslíkem 

 

UV/VIS absorpční spektrum kyseliny močové bylo měřeno na přístroji UV-VIS 

spektrofotometr UV 300 Unicam (UK) v křemenných kyvetách (10×40×10 mm), ozařování 

bylo prováděno pomocí 300 W halogenové lampy Kaiser Videolight 8 (Německo) umístěné 

na optické hlavici.  
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Z detekčního roztoku kyseliny močové byly odpipetovány 3 ml do křemenné      

kyvety a změřeno absorpční spektrum roztoku. Do kyvety byla vložena 1 vrstva PS 

nanotkaniny s enkapsulovaným TPP uchycená na křemenném sklíčku (10×40×1 mm) a 

ponechána 1 hodinu ve tmě při laboratorní teplotě. Poté byla nanotkanina vyjmuta a změřeno 

absorpční spektrum roztoku kys. močové. Vzorek nanotkaniny byl do roztoku opět vložen a 

kyveta se vzorkem byla umístěna do kovového kyvetového držáku chlazeného vodou. Vzorek 

byl ozařován ze vzdálenosti 18 cm 300 W bílým světlem halogenové žárovky v 5-ti 

minutových intervalech po dobu 60 minut. Po skončení každého intervalu ozařování bylo 

vždy změřeno absorpční spektrum roztoku kys. močové.  

 Stejný postup byl zopakován s detekčním roztokem kys. močové s vloženou PS 

nanotkaninou s enkapsulovaným TPP sulfonovanou 5 minut. Závislost poklesu absorpčního 

pásu kys. močové při 291 nm na době ozáření byla porovnána.  

 Jako slepý pokus byla použita PS nanotkanina bez enkapsulovaného sensitizeru 

sulfonovaná 5 minut vložena do detekčního roztoku kys. močové a ozařována 60 minut. 

Rovněž byl ozařován po dobu 60 minut detekční roztok kys. močové. U obou kontrolních 

pokusů bylo změřeno absorpční spektrum před a po 60 minutách ozařování. 

 

 

3.2.12 Statistické vyhodnocení dat 

 

Naměřená data byla zpracována statisticky podle následujícího vzoru [50]: 

 

Jako střední hodnota byl do výpočtů použit medián x  a aritmetický průměr. 

 

Odhad směrodatné odchylky SD souboru měření byl vypočten podle vzorce: 

 

                                                                SD = kn  R  ;        (9) 

 

kde kn  je koeficient tabelovaný pro jednotlivá n v tab. 2 a R je rozpětí, které je definováno: 

 

                                                             R = xmax - xmin   ;     (10) 

 

kde xmax  a xmin  jsou největší a nejmenší vypočtené výsledky. 
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Relativní směrodatná odchylka sr  byla vypočtena jako podíl směrodatné odchylky a mediánu 

daného souboru výsledků a vyjádřena v procentech. 

 

sr = (SD / x ) 100 

 

Odlehlé výsledky byly vyloučeny podle Grubbsova testu: 

 

Tn = | xmax - x | / SD         nebo           Tn = | xmin - x | / SD 

 

výsledek byl porovnán s kritickou hodnotou Tk  z tab 1 a v případě, že Tn > Tk , výsledek byl 

odlehlý a tedy vyloučen ze souboru. 

 

Tab. 2: Tabelované hodnoty koeficientů kn  a Tk  pro daný soubor o počtu měření n s koeficientem 

 spolehlivosti 95 %. 

n kn Tk 

2 0,886 _ 

3 0,591 1,155 

4 0,486 1,481 

5 0,430 1,715 

6 0,395 1,887 

7 0,370 2,020 

8 0,351 2,126 

9 0,337 2,215 

10 0,325 2,290 

 

 

 

 

3.2.13 Použitý software 

Pro zpracování naměřených dat použit program OriginPro 7.5 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

 

4.1 Snímky sulfonované PS nanotkaniny ze skenovacího elektronového 

mikroskopu 

 

 Na obr. 5A-E jsou mikroskopické snímky PS nanotkanin sulfonovaných 3-60 minut. 

Ze snímků lze odhadnout přibližný průměr PS nanovláken na 200 – 400 nm. Jak je patrné, při 

sulfonaci nanotkaniny po dobu 3, 7 a 15 minut nedochází k žádné pozorovatelné změně ve 

struktuře nanovláken. Při 30 minutách sulfonace je již viditelná deformace nanovláken, kterou 

potvrzuje i snímek nanotkaniny sulfonované 60 minut. Z uvedeného vyplývá, že při delších 

časech sulfonace (30 min) se začínají nanovlákna rozpouštět.  

Na většině snímků jsou rovněž patrné defekty („uzlíky“) ve struktuře nanotkanin, které 

pravděpodobně vznikají již při výrobě nanotkanin metodou elektrozvlákňování                   

(viz kap. 3.1.4) a sulfonace  na jejich tvorbu nemá zjevný vliv.  
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Obr. 5:   Snímky PS nanotkaniny o pHm = 2,16 g/m2  ze skenovacího elektronového 

       mikroskopu. PS nanotkanina sulfonovaná 3 min (A), 7 min (B), 15 min (C), 

      30 min (D) a 60 min (E). 
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4.2 Stanovení IEC metodou AAS 

 

 Stanovení kapacity iontové výměny sulfonované PS nanotkaniny bylo provedeno 

pomocí atomové absorpční spektrometrie (viz kap. 3.2.3). K tomuto stanovení byly zvoleny 

ionty Ag+, a to pro jednoduchost provedení experimentu a pro snadné monitorování jejich 

koncentrace právě metodou AAS. Dalším důvodem byla i možnost využití potenciálních 

baktericidních vlastností stříbra po navázání na povrch nanotkanin.  

Kalibrační graf závislosti absorbance standardních roztoků Ag+ na jejich koncentraci 

je vidět na obr. 6. V tab. 3 jsou uvedeny naměřené hodnoty absorbancí a koncentrace 

standardních roztoků, které byly pro sestrojení kalibrační závislosti použity.  

 

 

Tab. 3:  Hodnoty absorbancí naměřené u standardních roztoků Ag+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace 

Ag+ [ppm] 
A 

0 0 

1 0,170 

1,48 0,244 

2 0,314 

3 0,446 

5 0,674 



 34 

0 1 2 3 4 5

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

A

Koncentrace Ag+ [ppm] 

 

Obr. 6:   Kalibrační křivka pro ionty Ag+ 

 

 

  

 Bylo připraveno celkem 8 vzorků PS nanotkaniny s dobou sulfonace 1 – 45 minut. 

Vzorky byly ponořeny do roztoku AgNO3, úbytek Ag+  iontů z roztoku měřený v průběhu 24 

hodin ilustrují grafy na obr. 7A-H. 
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Obr. 7:   Kinetika úbytku Ag+ iontů z roztoku AgNO3  po vložení PS nanotkaniny sulfonované  

1 min (A), 2 min (B), 3 min (C), 5 min (D), 10 min (E), 15 min (F), 30 min (G) a 45 min (H) 

v průběhu 24 hodin, proloženo funkcí exponenciálního poklesu: y = A1 exp (-x/t1)+ y0 
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Koncentrace iontů Ag+ v roztoku AgNO3 po vložení sulfonované nanotkaniny 

exponenciálně klesala s časem. Pokles jejich koncentrace byl rapidní v prvních čtyřech 

hodinách reakce. U všech testovaných sulfonovaných PS nanotkanin vložených do roztoku 

AgNO3  se koncentrace Ag+  v roztoku ustálila do 24 hodin. Rychlost výměny iontů tak byla 

v porovnání s hodnotami uváděnými v literatuře (přibližně 10 minut) [38] výrazně nižší. 

Z úbytku iontů Ag+ v roztoku byla stanovena kapacita iontové výměny                     

(viz rovnice 3 kap. 3.2.3) pro tkaniny sulfonované 1 – 45 minut, jejíž hodnoty jsou uvedeny 

v tab. 4: 
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Tab. 4:   Kapacity iontové výměny IEC pro PS nanotkaniny sulfonované 1 - 45  minut 

    stanovené metodou AAS. 

Doba 

sulfonace 

tkaniny 

[min] 

IEC 

[mmol/g] 

Medián IEC 

[mmol/g] 

Aritm. 

průměr IEC  

[mmol/g] 

SD 

[mmol/g] 
Srel  [%]  

1,3 

1,3 1 

1,2 

1,3 1,3 0,1 4,6 

1,4 

1,5 2 

1,4 

1,4 1,4 0,0 2,8 

1,2 

1,3 3 

1,3 

1,3 1,3 0,1 8,6 

2,8 

2,5 5 

2,5 

2,5 2,6 0,2 6,3 

2,3 

2,6 10 

2,7 

2,6 2,5 0,2 7,7 

2,0 

1,9 15 

2,1 

2,0 2,0 0,1 5,8 

2,5 

3,0 30 

3,0 

3,0 2,8 0,3 9,1 

1,9 

1,9 45 

1,9 

1,9 1,9 0,0 0,3 
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 Kapacity iontové výměny  IEC sulfonovaných nanotkanin byly vyneseny do grafu 

jako funkce doby sulfonace (Obr. 8). Z Obr. 8 vyplývá, že IEC měla mírnou vzestupnou 

tendenci až do 30 min sulfonace, poté IEC opět klesala. Stejný trend byl popsán i v článku 

G.G. Chase a kol. [38], kde bylo rovněž dosaženo maximální IEC při 30 minutách sulfonace 

nanotkaniny.  

Nejvyšší IEC zjištěná tímto stanovením dosahovala hodnoty 3,0 mmol/g při 30 

minutách sulfonace nanotkaniny. Po překročení této doby nejspíš začíná docházet 

k rozpouštění nanovláken vlivem dlouhé doby sulfonace a jejich struktura a zároveň velký 

povrch je tímto narušen. Sulfonové skupiny na povrchu nanovláken nedosahují takové 

koncentrace jako při kratší době sulfonace a tím je snížena i schopnost výměny iontů. 
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Obr. 8:   Závislost kapacity iontové výměny IEC na době sulfonace PS nanotkaniny. 
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4.3 Stanovení IEC titračně 

 

 Kapacita iontové výměny byla stanovena rovněž titrační metodou (viz kap. 3.2.4). 

Úbytek Na+ iontů z roztoku 0,01M NaOH po vložení sulfonované PS nanotkaniny byl zjištěn 

titračně pomocí 0,01M odměrného roztoku HCl (viz kap. 3.1.2.2) a výsledné hodnoty IEC 

byly zaznamenány    do tab. 5. 
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Tab. 5:   Kapacity iontové výměny IEC pro PS nanotkaniny sulfonované 1 – 45 minut 

     stanovené titrační metodou. 

Doba 

sulfonace 

tkaniny 

[min] 

IEC 

[mmol/g] 

Medián IEC 

[mmol/g] 

Aritm. 

průměr IEC  

[mmol/g] 

SD 

[mmol/g] 
Srel  [%]  

1,9 

1,6 1 

1,8 

1,8 1,8 0,2 9,9 

2,0 

1,9 2 

2,3 

2,0 2,1 0,2 11,7 

2,1 

1,9 3 

2,0 

2,0 2,0 0,1 6,5 

2,1 

2,4 5 

2,6 

2,4 2,4 0,3 12,5 

2,8 

2,6 10 

2,9 

2,8 2,8 0,2 5,6 

2,9 

3,2 15 

2,7 

2,9 3,0 0,3 9,9 

3,2 

3,4 30 

3,5 

3,4 3,4 0,2 6,7 

2,7 

2,5 45 

2,5 

2,5 2,6 0,1 5,1 
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 Kapacity iontové výměny PS nanotkanin byly vyneseny do grafu (Obr. 9) jako funkce 

doby sulfonace. Hodnoty IEC byly vyšší než v případě stanovení IEC metodou AAS          

(viz kap. 4.2), ale byl pozorován stejný trend zvyšující se IEC do 30 minut sulfonace, poté 

jejího poklesu. To potvrzuje domněnky o narušení povrchu nanotkanin vlivem doby sulfonace 

delší než 30 minut. 

 Titrační metodou byla zjištěna maximální hodnota IEC rovnající se 3,4 mmol/g, 

stejnou metodou bylo G.G. Chasem a kol. [38] pro sulfonovanou PS nanotkaninu dosaženo                 

IEC = 3,74 mmol/g. Vyšší kapacity iontové výměny u sulfonovaných PS nanotkanin mohlo 

být dosaženo volbou jiného sulfonačního činidla a experimentálních podmínek. 
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Obr. 9:   Závislost kapacity iontové výměny IEC na době sulfonace PS nanotkaniny. 
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4.4 Absorpční a emisní spektra PS nanotkaniny s enkapsulovaným TPP 

 

 

 Pro důkaz a celkovou charakterizaci formy TPP enkapsulovaného v PS nanotkanině 

před a po sulfonaci bylo zvoleno měření absorpčních a emisních spekter příslušných 

nanotkanin (viz kap. 3.2.5 a 3.2.6).  

 Absorpční spektra potvrdila přítomnost TPP ve vzorku PS nanotkaniny sulfonované 5 

minut, což vyplynulo z nalezení Soretova pásu (λ = 422 nm) a čtyř Q-pásů (λ = 515 nm,     

551 nm, 591 nm a 647 nm) jako ve spektru PS nanotkaniny před sulfonací (Obr. 10). Zároveň 

se zde začíná objevovat pás při 446 nm, což odpovídá protonizované formě TPP. 
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Obr. 10:   Absorpční spektra 1% TPP v PS nanotkanině před sulfonací (černá) a po 5 minutách 

    sulfonace (červená) 

 

 

 Fluorescenční spektrum obou PS nanotkanin obsahovalo 2 emisní pásy při 651 nm a 

717 nm (Obr. 11). Intenzita emisních pásů TPP v PS nanotkanině před a po sulfonaci není 

stejná, což patrně znamená částečnou agregaci TPP vlivem sulfonace nanotkaniny. 
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Obr. 11:   Nekorigovaná fluorescenční spektra 1% TPP v PS nanotkanině před sulfonací (černá) a po 

    5 minutách sulfonace (červená), λexc = 420 nm. 

 

 

 Z charakteru naměřených absorpčních a emisních spekter PS nanotkanin lze usuzovat, 

že enkapsulovaný TPP je vlivem sulfonace přítomen v nanotkanině v neprotonizované i 

protonizované formě a částečně došlo i k jeho agregaci. 



 44 

 

4.5 Absorbance a zhášení tripletových stavů enkapsulovaného TPP 

 

 Pro charakterizaci fotofyzikálních vlastností sulfonované PS nanotkaniny 

s enkapsulovaným TPP bylo provedeno měření absorbance tripletových stavů sensitizeru 

metodou časově rozlišené spektroskopie s excitačním pulzem při 425 nm a při různých tlacích 

kyslíku v okolí tkaniny (viz kap. 3.2.7). Veškerá měření byla provedena s PS nanotkaninou 

nesulfonovanou a s PS nanotkaninou po 5 minutách sulfonace. Získaná data byla porovnána.  

 Kinetika zhášení tripletových stavů TPP (Obr. 12) dokládá, že ke zhášení tripletových 

stavů enkaps. TPP docházelo u obou nanotkanin nejrychleji v atmosféře kyslíku, naopak 

nejdéle žijící tripl. stavy byly pozorovány v atmosféře argonu.  
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Obr. 12:   Kinetika zhášení tripletových stavů TPP měřená jako závislost absorbance 

     tripletových stavů TPP (při 460 nm) na čase po excitaci laserem u PS nanotkaniny 

     s enkaps. TPP (A), u PS nanotkaniny s enkaps. TPP po 5 min sulfonace (B). Měřeno 

     v atmosféře argonu (černě), vzduchu (červeně) a kyslíku (modře). 

 

 

Proložením závislosti absorbance triplet. stavů TPP na čase exponenciální funkcí 

)/exp(0 T
TT tAA τ−=  (Obr. 13) byly zjištěny doby života tripletových stavů τT . Zhášecí 

konstanty tripletových stavů TPP při daném tlaku kyslíku kT jsou uvedeny v tab. 6 spolu s 

hodnotami τT (výpočet  kT  viz rovnice 8 kap. 3.2.8) 
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Obr. 13:   Příklad proložení závislosti absorbance triplet. stavů TPP na čase exponenciální 

funkcí: )/exp(0 T
TT tAA τ−=   (červená) pro nesulfonovanou PS nanotkaninu s enkaps. TPP, 

měřeno v atmosféře kyslíku 

  

Na obr. 14 je znázorněna závislost zhášecí konstanty triplet. stavů kT  na tlaku kyslíku 

v okolí nanotkaniny. Z lineárního proložení byla získána Stern-Volmerova  rychlostní zhášecí 

konstanta tripletových stavů TPP kyslíkem ksv , která odpovídá směrnici této přímky. 
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Obr. 14:   Lineární proložení závislosti zhášecí konstanty tripl. stavů kT na tlaku okolního 

     kyslíku p(O2) pro PS nanotkaninu s enkaps. TPP (A) a PS nanotkaninu s enkaps. 

     TPP sulfonovanou 5 min (B) 
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Tab. 6:   Doby života triplet. stavů τT , zhášecí konstanty triplet. stavů TPP kT při daném tlaku 

    kyslíku a Stern-Volmerovy konstanty zhášení tripl. stavů TPP kyslíkem ksv . 

 PS nanotkanina s enkaps. 

TPP 

PS nanotkanina s enkaps. 

TPP sulfonovaná 10 min 

τT(kyslík)  [s] 2·10-5 2·10-5 

τT(vzduch)  [s] 7·10-5 7·10-5 

τT(argon)  [s] 1·10-4 9·10-5 

kT(kyslík)  [s
-1] 4,9·104 5,2·104 

kT(vzduch)  [s
-1] 1,4·104 1,5·104 

kT(argon)  [s
-1] 1·104 1,1·104 

ksv [Pa-1s-1] 2,46 ± 0,29 2,34 ± 0,27 

  

 

Z uvedeného vyplývá důležitý poznatek, že doby života triplet. stavů TPP i zhášecí 

konstanty jsou u obou nanotkanin shodné, tj. sulfonací se základní fotofyzikální 

charakteristiky enkapsulovaného TPP sensitizeru nemění. 
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4.6 Fosforescence 1O2  generovaného enkapsulovaným TPP 

 

 Ke zjištění, zda TPP enkapsulovaný v PS nanotkanině skutečně generuje 1O2  i po 

sulfonaci nanotkaniny, byla měřena intenzita fosforescence 1O2 pomocí časově rozlišené 

spektroskopie v atmosféře argonu, vzduchu a kyslíku (viz kap. 3.2.9). Závislost intenzity 

fosforescence 1O2  při 1270 nm na čase po excitačním laserovém pulzu je znázorněna 

v grafech na obr. 15. Měřena byla intenzita fosforescence 1O2 u PS nanotkaniny 

s enkapsulovaným TPP a u PS nanotkaniny s enkapsulovaným TPP po 5 minutách sulfonace. 

Pro porovnání obou nanotkanin byly signály fosforescence 1O2  v atmosféře kyslíku odečteny 

od signálu v atmosféře argonu (Obr. 16). 
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Obr. 15:   Fosforescence 1O2  při 1270 nm v čase po excitaci laserem při 425 nm u PS nanotkaniny 

     s enkaps. TPP (A), u PS nanotkaniny s enkaps. TPP sulfonované 5 min (B). 

    Měřeno v argonu (černě), vzduchu (červeně) a kyslíku (modře). 
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Obr. 16:   Signál fosforescence 1O2  při 1270 nm v čase po excitaci laserem při 425 nm v kyslíku  

po odečtení signálu v argonu. PS nanotkanina s enkaps. TPP (A), PS nanotkanina s enkaps. 

TPP sulfonovaná 5 min (B). 

 

  

 Z porovnání signálu fosforescence 1O2 u obou PS nanotkanin lze říci, že 1O2  je 

skutečně generován TPP enkapsulovaným v PS nanotkanině i po její sulfonaci.  

 

 

 

 

 

4.7 Baktericidní testy 

 

 Formou baktericidního testu na kultuře bakterií Escherichia coli DH5α s plazmidem 

pGEM11Z byla zjišťována fotocytotoxicita u PS nanotkaniny s enkaps. TPP po sulfonaci. 

Test byl proveden i pro sulfonovanou PS nanotkaninu s navázanými ionty Ag+. Nárůst 

bakteriálních kolonií byl hodnocen díky modrému barvivu vznikajícímu štěpením substrátu 

X-Gal (princip a postup metody viz kap. 3.2.10). 
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Obr. 17:   Baktericidní testy: Kolonie bakterií Escherichia coli DH5α s plazmidem pGEM11Z  

    na agarových plotnách s umístěnými výstřižky nanotkanin po 24 hodinové inkubaci. 

    PS nanotkanina s enkapsulovaným TPP sulfonovaná 5 min po 30 minutách expozice 

    studenému 150 W světlu (A), PS nanotkanina s enkapsulovaným TPP sulfonovaná 5 min 

    bez světelné expozice (B), PS nanotkanina bez enkaps. TPP 5 min sulfonovaná  

    po 30minutách světelné expozice (C), PS nanotkanina bez enkaps. TPP 5 min sulfonovaná 

    s navázanými ionty Ag+  bez světelné expozice (D). 

 

 

 

 Po 24 hodinové inkubaci narostlo na agarových plotnách s nanotkaninami 

s enkapsulovaným TPP sulfonovaných 5 minut, které byly před kultivací ozářeny 30 minut  

150 W viditelným světlem (Obr. 17A) výrazně méně bakterií, než na plotnách, které záření 
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vystaveny nebyly (Obr. 17B). Na obr. 17C je plotna reprezentující kontrolní skupinu ploten 

s nanotkaninami bez enkapsulovaného TPP sulfonované 5 minut, která byla rovněž před 

inkubací vystavena 30-ti minutám záření. Na kontrolní skupině ploten narostlo srovnatelné 

množství bakterií, jako na plotnách se sulfonovanými nanotkaninami s enkapsulovaným TPP, 

které před kultivací záření vystaveny nebyly (Obr. 17B). To potvrzuje fotocytotoxický účinek 

TPP enkapsulovaného v sulfonovaných nanotkaninách. Zároveň jsou tím vyloučeny 

fotocytotoxické účinky samotného záření a sulfonované nanotkaniny bez enkapsulovaného 

TPP. 

 Na poslední skupině ploten (Obr. 17D), která obsahovala nanotkaninu sulfonovanou 5 

minut s navázanými ionty Ag+  a nebyla před inkubací vystavena záření, nenarostlo v místě 

nanotkaniny viditelné množství bakterií. Tím byly potvrzeny baktericidní účinky Ag+ iontů 

navázaných na povrchu nanotkanin.  

Z uvedených testů vyplývá, že enkapsulovaný TPP neztrácí po sulfonaci PS 

nanotkaniny fotocytotoxické vlastnosti a tím je zachován i celkový baktericidní účinek 

nanotkaniny, v níž je enkapsulován. Rovněž lze říci, že by sulfonované nanotkaniny 

s enkapsulovaným TPP měli po navázání Ag+  iontů na svůj povrch baktericidní účinky i po 

ukončení expozice viditelnému záření. 

 

 

 

 

 

4.8 Fotooxidace kyseliny močové singletovým kyslíkem 

  

 

Pro detekci fotogenerace 1O2  PS nanotkaninou s enkapsulovaným TPP byla zvolena 

metoda fotooxidace (fotodegradace) kyseliny močové (viz kap. 3.2.11). Kyselina močová má 

dvě absorpční maxima v UV oblasti spektra, první při 220 nm a druhé při 291 nm               

(viz Obr. 18A). Fotooxidace kys. močové byla pozorována jako  pokles absorpčního pásu při 

291 nm.  

Bylo změřeno absorpční spektrum detekčního roztoku kys. močové. Po vložení PS 

nanotkaniny s enkapsulovaným TPP do tohoto roztoku a uložení na 1 hodinu do tmy při 

laboratorní teplotě bylo absorpční spektrum změřeno znovu a v absorbanci kys. močové nebyl 
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zaznamenán žádný rozdíl. Poté byl detekční roztok s PS nanotkaninou s enkapsul. TPP  

ozařován v 5-ti minutových intervalech po celkovou dobu 60 minut. Pokles absorpčního pásu 

kys. močové při 291 nm v průběhu ozařování je naznačen šipkou na obr. 18B. Stejně bylo 

postupováno i s detekčním roztokem kys. močové s vloženou PS nanotkaninou 

s enkapsulovaným TPP sulfonovanou 5 minut. Průběh fotooxidace kys. močové byl v obou 

případech zaznamenán do grafu jako závislost poklesu absorpčního pásu při 291 nm na době 

ozařování (Obr. 19). 
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Obr. 18:   Absorpční spektrum 2·10-4 M roztoku kyseliny močové, λmax = 220 a 291 nm (A). 

      Pokles absorpčního pásu kys. močové při 291 nm v průběhu ozařování 60 min 

     300 W bílým světlem s vloženou PS nanotkaninou s enkaps. TPP (B). 

 

 

  

Jak ilustruje obr. 19, fotooxidace kys. močové byla pozorována u obou detekčních 

roztoků s vloženými PS nanotkaninami s enkapsulovaným TPP. To znamená, že 1O2 byl 

fotogenerován prostřednictvím TPP enkapsulovaného v PS nanotkanině i po její sulfonaci. 
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Obr. 19:   Kinetika fotooxidace detekčního roztoku kys. močové s vloženou 

     PS nanotkaninou s enkaps. TPP (černá), s vloženou PS nanotkaninou  

     s enkaps. TPP sulfonovanou 5 min (červená) v průběhu 60 minut 

     ozařování 300 W bílým světlem. 

 

 

  

Detekční roztok kys. močové bez vložené nanotkaniny nevykazoval po 60 minutách 

ozařování žádné změny v absorbanci. Žádné změny v absorpčním spektru nebyly pozorovány 

ani po 60 minutách ozařování detekčního roztoku kys. močové s vloženou PS nanotkaninou 

bez enkapsulovaného sensitizeru sulfonované 5 minut. Tím bylo jednoznačně prokázáno, že 

v předešlých pokusech byla kyselina močová oxidována 1O2 fotogenerovaným 

enkapsulovaným sensitizerem. 
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5 ZÁVĚR 

 

Při řešení diplomové práce bylo zjištěno následující: 

 

1) Sulfonací PS nanotkaniny se podařilo úspěšně připravit nanomateriál s 

iontoměničovými vlastnostmi. 

 

2) Snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu odhalily, že při delších časech 

sulfonace (více než 30 min) dochází k narušení struktury vláken PS nanotkaniny. 

 

 

3) U sulfonované PS nanotkaniny byla dvěma metodami stanovena kapacita iontové 

výměny IEC (titrační metodou a pomocí AAS). Z obou stanovení vyplynulo, že 

maximální IEC bylo dosaženo u PS nanotkaniny sulfonované 30 minut. Po 30-ti 

minutách sulfonace IEC klesala vlivem narušení struktury nanovláken sulfonačním 

činidlem. 

 

4) UV/VIS a fluorescenční spektroskopií byla prokázána přítomnost TPP 

enkapsulovaného v PS nanotkanině i po její sulfonaci. Enkapsulovaný TPP byl 

částečně přítomen v agregované formě. Rovněž bylo dokázáno, že se enkapsulovaný 

TPP z nanotkaniny po sulfonaci nevymývá do vodného prostředí. 

 

 

5) Časově rozlišenou spektroskopií byly zjištěny doby života a konstanty zhášení 

tripletových stavů enkapsulovaného TPP v PS nanotkanině před a po sulfonaci. 

Porovnáním těchto parametrů nebyl nalezen výrazný rozdíl ve fotofyzikálním chování 

enkaps. TPP před a po sulfonaci PS nanotkaniny. 

 

6) Byl potvrzen předpoklad, že sulfonovaná PS nanotkanina s enkapsul. sensitizerem 

efektivně fotogeneruje singletový kyslík. Generace 1O2 byla prokázána detekcí 

fosforescence při 1270 nm a fotooxidací kyseliny močové. 
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7) Baktericidní testy na kultuře bakterií Escherichia coli potvrdily fotocytotoxické 

vlastnosti sulfonované PS nanotkaniny s enkapsul. TPP. Zároveň testy prokázaly 

baktericidní účinky sulfonované PS nanotkaniny s navázanými Ag+ ionty a poskytly 

tak zajímavou možnost kombinace baktericidních účinků enkapsulovaného sensitizeru 

a externě vázaného stříbra u sulfonované PS nanotkaniny. 

 

Souhrně lze říci, že sulfonované polystyrenové nanotkaniny s enkapsulovaným 

sensitizerem nabízejí jedinečné propojení materiálu majícího  iontově-výměnný charakter 

s fotooxidačními a fotodesinfekčními vlastnostmi. 
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