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ABSTRAKT

Tato studie se zabývá charakterizací fotosensitizačních vlastností

polymerních, především polyuretanových nanovláken s enkapsulovaným 

fotosensitizerem. Hlavním cílem práce bylo prokázání a studium mechanismu 

fotoprodukce H2O2. Fotosensitizer použitý v této práci byl 5,10,15,20-meso-

tetrafenylporfyrin (TPP), studovány byly i jeho komplexy s Cu2+ a Ni2+. Vlastnosti 

nanovláken byly zkoumány pomocí UV-Vis molekulové absorpční spektroskopie, 

fluorescenční spektroskopie a elektronové mikroskopie (SEM).

Předmětová hesla: fotochemie, fotofyzika, fotocytotoxicita

Klíčová slova: singletový kyslík, peroxid vodíku, nanovlákna, fotosensitizer, 

polyuretan

ABSTRACT

This study is dedicated to characterisation of photosensitisation properties of 

polymeric nanofibres with encapsulated photosentisitiser. Main goal of thesis is 

demonstration and study of H2O2 photoproduction. Photosensitizer used in this 

study was 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrin (TPP), studied were also its complexes 

with Cu2+ a Ni2+. Properties of nanofibers were examined using UV-Vis molecular 

absorption spectroscopy, fluorescence spectroscopy and electron microscopy (SEM).

Subject headings: photochemistry, photophysics, photocytotoxicity

Keywords: singlet oxygen, hydrogen peroxide, nanofibers, photosensitizer, 

polyurethan
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ

CuTPP mědnatý komplex 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrinu

DMF N, N ' – dimethylformamid

HRP křenová peroxidáza („horseradish peroxidase“)

ic vnitřní konverze („internal conversion“)

isc mezisystémový přechod („intersystem crossing“)

NiTPP nikelnatý komplex 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrinu

1O2 singletový kyslík

O2
– superoxidový anion-radikál

pH záporný dekadický logaritmus koncentrace H3O+ iontů

PA6 polyamid 6

PCL polykaprolakton

PS polystyren

PUR polyuretan

ROS reaktivní kyslíkové částice („reactive oxygen species“)

SEM skenovací elektronový mikroskop

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

TPPS4 meso-tetrakis(sulfonatofenyl)porfyrin

ΦΔ kvantový výtěžek 1O2

τ doba života [s]
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1. ÚVOD

1.1. REAKTIVNÍ KYSLÍKOVÉ ČÁSTICE A FOTOSENSITIZOVANÉ 

REAKCE

Kyslík ve svém základním stavu (3O2) má multiplicitu rovnou třem, je tedy 

tripletový. Oproti tomu multiplicita většiny běžně se vyskytujících látek se rovná 

jedné. Proto pro reakce s molekulárním kyslíkem v základním stavu platí tzv. 

„spinový zákaz“ a reakce probíhají neochotně s vysokou aktivační energií. Toto 

omezení ale neplatí pro singletový kyslík (1O2). I další reaktivní kyslíkové částice      

(„reactive oxygen species“; ROS) jako O2–, H2O2 a OH● vykazují vyšší reaktivitu ve

srovnání s kyslíkem v základním stavu.1)

Jednou z metod přípravy ROS jsou fotosensitizované reakce. Dle Grotthusova-

Draperova teorému nemůže k přímé excitaci molekuly kyslíku dojít přímo UV-Vis 

zářením, neboť v této oblasti má O2 pouze nevýznamnou absorpci. Z toho důvodu se 

využívá přenosu energie prostřednictvím tzv. fotosensitizeru. Jedná se o látky, které 

mají v UV-Vis oblasti dostatečnou absorpci a jsou schopny přenosu pohlcené energie 

na jinou molekulu. Mezi fotosensitizery se řadí velké množství látek, převážně 

barviv, jako například porfyriny a jejich metalokomplexy, ftalocyaniny, 

triarylmethanová barviva a řada dalších.1),2),3) (kap. 1.2) Fotosensitizer se po absorpci 

světelného kvanta dostává do singletového stavu Fn, který rychle přechází vibrační 

relaxací do prvního excitovaného singletového stavu 1F. Následně dochází 

k přechodu do tripletového stavu 3F, a to buď vnitřní konverzí („internal 

conversion“ ic) spojenou s vyzářením energie fluorescencí, nebo mezisystémovým 

přechodem („intersystem crossing“, isc). Doba života 3F stavu je poměrně vysoká      

(τ ~ 10-3 s)2) neboť jeho deaktivace isc nebo fosforescencí jsou zakázané pochody. 

Díky tomu se může fotosensitizer ve 3F stavu účastnit bimolekulárních zhášecích 

procesů.
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Zhášecí bimolekulární reakce mohou probíhat dvojím mechanismem. První 

typ je založen na přenosu elektronu na molekulu substrátu (Sub). Pokud je 

substrátem molekula kyslíku, pak je produktem této reakce O2
–. Mechanismus 

druhého typu spočívá v přenosu energie na O2(3Σg) za vzniku 1O2 cit. 1),2) (obr. 1).
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Obr. 1 : Zjednodušený diagram fotosensitizované reakce.4) 0F, 1F, 3F – základní, první 

excitovaný singletový, první excitovaný tripletový stav, Sub - substrát 

Singletový kyslík se pro svou reaktivitu uplatňuje v organické syntéze5), 

v oblasti fotodynamické terapie rakoviny, kde se využívá jeho cytotoxicity.6),7),8)

Superoxidový anion-radikál je částice přirozeně vznikající při metabolismu 
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aerobních organismů.9) Účastní se buněčné signalizace10) a hraje důležitou roli 

v procesu fagocytózy.11) Při nefyziologických koncentracích se podílí na 

patologických procesech, například zánětech, ateroskleróze a poškození DNA.12),13)

Chemie O2- je silně závislá na okolním prostředí. Ve vodném prostředí dochází 

k protonizaci O2
- a následné disproporcionaci vzniklého hydroperoxylového 

radikálu (HO2●) na H2O2. 

1.2. FOTOSENSITIZERY

Fotosensitizační vlastnosti vykazuje velká skupina látek nepatřících do stejné 

strukturní třídy, ačkoli se v jejich struktuře objevuje shodný trend, především 

přítomnost většího počtu násobných vazeb ve formě konjugovaného systému. 

Fotosensitizery se dělí dle typu mechanismu jejich reakcí. Obecně platí, že 

fotosensitizery označované (n, π*) reagují mechanismem I. typu. Excitovaný 

elektron v jejich případě pochází z nevazebného orbitalu. Řadí se mezi ně např.

antrachinon a jeho deriváty. Druhá skupina se označuje (π, π*), excitovaný elektron 

zde pochází z π orbitalu. Tyto fotosensitizery poskytují fotosensitizovanou reakcí 

převážně 1O2. Do této skupiny pak spadají porfyriny, porfyceny, ftalocyaninym, 

chloriny, bakteriochloriny a další.

Nejčastěji využívanými fotosensitizery jsou porfyriny, a to jak ve formě

volných ligandů, tak i metalokomplexů.2),7),16) Komplexy porfyrinů s přechodnými 

kovy jsou jako fotosensitizery neúčinné, díky příliš krátké době života tripletových 

stavů v řádu ns, neumožňující efektivní uplatnění bimolekulárních reakcí.16)

Hlavními charakteristikami fotosensitizerů jsou14) : 

1) Kvantový výtěžek 1O2 ΦΔ

ΦΔ =  ΦT Ø = ΦT ( ken[O2] / kr + knr + kq[O2] ) cit.15)
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2) Fotostabilita 

Určená odolností fotosensitizeru vůči přímé fotodegradaci a oxidaci 

ROS částicemi vznikajícími při fotosensitizované reakci.

3) V medicínských aplikacích dále hrají důležitou roli tyto vlastnosti :

a) Nízká „temná toxicita“ fotosensitizeru

b) Specifická akumulace v cílové tkáni

c) Biodegradabilita

d) Fluorescence pro možnost sledování rozdělení fotosensitizeru v 

     tkáni

V této práci byl použit 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrin (TPP), jeho 

vodorozpustný analog meso-tetrakis(sulfonatofenyl)porfyrin (TPPS4) a  komplexy 

TPP s Cu2+ a Ni2+ (obr. 2). TPP je fotosensitizer typu (π, π*), nicméně v přítomnosti 

elektronového donoru se u něj může uplatnit i fotosensitizovaná reakce I. typu.17)

Bylo též popsáno uplatnění mechanismu I. typu u agregovaných forem 

porfyrinů.18),19) Komplexy TPP s Cu2+ a Ni2+ oproti volnému ligandu vykazují 

zanedbatelné fotosensitizační vlastnosti.

        (A)          (B)

Obr. 2 :  Strukturní vzorce (A) 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrinu, M = 2H (TPP), 

Cu2+ (CuTPP), Ni2+ (NiTPP); (B) meso-tetrakis(sulfonatofenyl)porfyrin (TPPS4)
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1.3. NANOVLÁKENNÉ VRSTVY

Jako nanovlákenné vrstvy jsou označovány netkané textilie tvořené 

polymerními  nanovlákny. Tyto textilie se vyznačují vysokou prodyšností, velkým 

specifickým povrchem, vysokou pevností a nízkou hmotností. Možnost přípravy 

těchto textilií z různých materiálů umožňuje navržení textilie s přesně 

požadovanými vlastnostmi od zvýšené mechanické odolnosti po bioodegradabilitu. 

Proto nacházejí nanovlákenné vrstvy uplatnění v širokém spektru oborů, například 

jako nosiče léčiv, ve tkáňovém inženýrství, jako filtrační materiály atd.20),21),22),23),24)

Pro účely této práce byly využity nanovlákenné vrstvy připravené 

technologií NanospiderTM využívající zvlákňování („electrospinning“) z tenké vrstvy 

roztoku polymeru20),25) (obr. 3). Technologie NanospiderTM je založena na tvorbě 

Taylorových kuželů26) z tenké vrstvy roztoku polymeru díky intenzivnímu (50 

kV/m) stejnosměrnému elektrostatickému poli tvořeném mezi dvěma elektrodami. 

Jedna z elektrod je ve formě rotujícího válce ponořeného částečně v roztoku 

polymeru a slouží jako produkční elektroda. Druhá, sloužící jako kolektor, má 

podobu destičky nebo půlkruhu umístěného proti první elektrodě. Vzdálenost 

elektrod bývá v rozmezí 15 – 19 cm.25) Po kolektoru se rovnoměrně pohybuje 

podkladová, nosná polypropylenová textilie, zachytávající vznikající nanovlákna. 

Úpravou rychlosti pohybu podkladové textilie je možné regulovat tloušťku

nanovlákenné vrstvy, která bývá obvykle 0,03 – 0,3 mm. 
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Obr. 3 : Technologie výroby nanovlákenných vrstev metodou „electrospinning“ 20);  

1 – roztok polymeru, 2 – rotující válcová elektroda, 3 – nanovlákna, 4 – uzemněná 

elektroda, 5 – podkladový materiál.

1.4. DOSAVADNÍ POZNATKY

V naší laboratoři je pozornost věnována studiu modifikovaných polymerních 

nanovlákenných vrstev, převážně s enkapsulovanými porfyrinovými 

fotosensitizery.20) U tohoto materiálu bylo za použití časově rozlišené spektroskopie 

potvrzeno zhášení tripletových stavů enkapsulovaného fotosensitizeru 3O2. Dále byla 

zaznamenána luminiscence při 1270nm (odpovídající fosforescenci 1O2) po excitaci 

nanovlákenné vrstvy dopované TPP laserovým pulzem27) (obr. 4). V Ar atmosféře a 

vakuu nebyla luminiscence pozorována. 
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Obr. 4 : Fosforescence 1O2 při 1270nm v PUR nanovlákenné vrstvě po excitaci 

laserovým pulzem. Převzato a upraveno z cit.20)

Byla též pozorována zpožděná fluorescence TPP v nanovlákenné vrstvě při 

650 nm. (SODF „Singlet Oxygen Delayed Fluorescence“). Ke vzniku SODF dochází 

při interakci T1 stavu molekuly TPP s 1O2. Uplatnění zpožděné fluorescence vyžaduje 

vysokou koncentraci imobilizovaných T1 stavů fotsensitizeru a současnou vysokou 

produkci 1O2 (cit.28).

Fotosensitizerem dopované nanovlákenné vrstvy také vykazují 

fotocytotoxický efekt prokázaný na bakteriích Escherichia coli DH5α s plasmidem 

pGEM11Z.20) Fotocytoxicita dopovaných nanovlákenných vrstev je důsledkem 

fotoprodukce 1O2. 
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2. CÍL PRÁCE

Cílem této práce bylo studium polymerních nanovlákenných vrstev 

s enkapsulovaným porfyrinovým fotosensitizerem a charakterizace jejich 

fotochemických vlastností. Zejména pak schopnosti těchto nanovlákenných vrstev 

fotogenerovat vedle 1O2 i H2O2, studium mechanismu této reakce, a demonstrace 

možného využití pro přípravu nanovlákenných vrstev s prodlouženým 

baktericidním účinkem.
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

3.1. POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A NANOVLÁKENNÉ VRSTVY

3.1.1. Chemikálie

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

Ampicilin, sodná sůl (Sigma-Aldrich)

H2O2  30% p.a. (Lach-ner)

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

Křenová peroxidáza (Sigma-Aldrich)

KI >99,0% (Fluka)

KH2PO4 >99,5% (Fluka)

LB Agar (Sigma-Aldrich)

NaOH p.a. (Penta)

Polyuretan diol 88% (Sigma-Aldrich)

Skopoletin (Sigma-Aldrich)

TPPS4 (Sigma-Aldrich)

(NH4)2MoO4 >99,9% (Sigma-Aldrich)

Triton X-100 (Sigma-Aldrich)

3.1.2. Nanovlákenné vrstvy

V této práci byly použity polystyrenové (PS), polyamidové (PA6) a 

polykaprolaktonové (PCL) nanovlákenné vrstvy s obsahem 1% TPP. Dále pak 

polyuretanové (PUR) nanovlákenné vrstvy s obsahem 1% TPP, CuTPP nebo NiTPP. 

Struktura PS, PA6 a PCL je na rozdíl od PUR dobře definovaná29) (obr. 5). Jako 

polyuretan pak označujeme polymer obsahující karbamátové vazby vzniklé 

polyadicí diisokyanátů a dvoj- nebo vícesytných alkoholů.29) PUR LarithaneTM je 

alifatický polymer obsahující lineární víceuhlíkatý diol, isoforondiamin a 

isoforondiisokyanát.20)
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Porfyriny k enkapsulaci byly rozpuštěny v roztoku použitého polymeru a 

enkapsulovány v nanovláknech při přípravě. 

Obr. 5 : Strukturní motiv použitých polymerů. PS (A), PCL (B), PA6 (C)

Nanovlákenná vrstva PUR LarithaneTM 1% TPP (Elmarco s.r.o.)

Nanovlákenná vrstva PUR LarithaneTM 1% CuTPP (Elmarco s.r.o.)

Nanovlákenná vrstva PUR LarithaneTM 1% NiTPP (Elmarco s.r.o.)

Nanovlákenná vrstva PS 1% TPP (Elmarco s.r.o.)

Nanovlákenná vrstva PA6 1% TPP (Elmarco s.r.o.)

Nanovlákenná vrstva PCL 1% TPP (Elmarco s.r.o.)

3.1.3. Agarová půda

V Erlenmayerově baňce bylo ve 250 ml deionizované vody rozpuštěno 8,75g 

LB Agaru, uzavřeno alobalem a 30 minut autoklávováno. Po zchladnutí na 60°C a 

bylo k agaru přidáno 500μl roztoku ampicilinu o koncentraci 50mg/ml. Připravený 

agar byl poté rozlit do sterilních Petriho misek.
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3.1.4. Bakterie

Byla použita kultura bakterií Escherichia coli DH5α (Invitrogen, CA, USA) s 

plasmidem pGEM11Z (Promega, WI, USA).20)

3.1.5. Jodidové činidlo pro detekci 1O2

Jodidové činidlo pro stanovení 1O2 se skládá z KI o koncentraci 0,12mol/dm3 a 

(NH4)2MoO4 o koncentraci 10 μmol/dm3 rozpuštěných v 0,02M sodno-draselném 

fosfátovém pufru o pH = 6,2.

3.2. PŘÍSTROJE A METODY

3.2.1. UV-Vis absorpční spektra

Molekulová absorpční spektra (UV-Vis) byla měřena na přístroji UV-Vis

Spektrofotometr UV 300 Unicam (UK).

Vzorek nanovlákenné vrstvy byl připevněn tenkými proužky parafilmu na 

křemenné sklíčko o rozměrech 10×40×1mm a absorbance byla měřena metodou „na 

průchod“ v rozsahu 300 - 700nm.

3.2.2. Elektronová mikroskopie

SEM snímky nanovlákenných vrstev byly pořízeny pomocí elektronového 

mikroskopu FEI Quanta 200 se sekundárním elektronovým detektorem Everhart-

Thornley.

Distribuce průměrů nanovláken byla měřena na části (30×30mm) 5000× 

zvětšeného snímku nanovlákenné vrstvy. V této části byly změřeny průměry všech 

dobře rozlišitelných nanovláken.

3.2.3. Fluorescenční spektra

Fluorescenční spektra enkapsulovaných látek v PUR nanovlákenné vrstvě 
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byla měřena na spektrofluorimetru AMINCO Bowman Series 2. 

Vzorek nanovlákenné vrstvy byl uchycen na křemenném sklíčku        

(10×40×1mm) tenkými proužky parafilmu a vložen diagonálně do křemenné kyvety. 

Emise byla měřena v rozsahu 500-800nm s excitační vlnovou délkou λexc = 419nm 

(TPP), 416nm (CuTPP), 424nm (NiTPP).

3.2.4. Fotodegradace fotosensitizerů

Vzorek nanovlákenné vrstvy byl uchycen na křemenné sklíčko (10×40×1mm) 

a vložen diagonálně do křemenné kyvety. Kyveta se vzorkem byla ozařována 

v daných intervalech 500W Xe lampou Newport nefiltrovaným světlem (kap. 

3.2.10.). Absorpční spektra byla změřena ihned po skončení jednotlivých ozařování.

3.2.5. Detekce singletového kyslíku

K detekci 1O2 byla použita jodidová metoda1) založené na oxidaci I- na I3
- za 

přítomnosti katalyzátoru (NH4)2MoO4 v mírně kyselém prostředí. Mechanismus 

popisují reakce (1-4) cit.30) :

          H2O
1O2 + I- ―>  IOO-  ―>  IOOH (1)

         I2 ;H2O

HOOI + I-  ―>  HOOI2-  ―>  I2 + HO2-  ――>  I3- + H2O2 + OH- (2)

H2O2 + 2I- + 2H+ ―> I2 + H2O (3)

I2 + I- ―> I3- (4)

Vznikající I3- je detekován spektrofotometricky jako nárůst absorbance při 287nm a 

351nm. Pro ověření mechanismu fotooxidace I- pomocí 1O2 byla použita D2O, ve 

které má 1O2 až 16× delší dobu života1),  a NaN3 o koncentraci 0,1M jako fyzikální 

zhášeč 1O2.31)

Do křemenné kyvety (10×10×40mm) byly odpipetovány 3 ml jodidového 
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činidla a poté diagonálně vloženo křemenné sklíčko (10×40×1mm) s připevněnou 

nanovlákennou vrstvou. Takto připravený vzorek byl ozařován 500W Xe lampou s 

„cut-on“ filtrem pro 400nm v kyvetovém prostoru ozařovacího systému Newport 

(USA) v určených časových úsecích. Poté bylo za stejných podmínek provedeno 

měření s i) přítomností 0,1M NaN3 v detekčním činidle ii) 50% obsahem D2O 

v jodidovém činidle.

3.2.6. Detekce H2O2

K detekci a stanovení H2O2 byla využita metoda založená na zhášení 

fluorescence skopoletinu (obr.6) oxidací H2O2 za katalýzy křenovou 

peroxidázou.32),33) Emise skopoletinu byla měřena na spektrofluorimetru AMINCO 

Bowman Series 2 v maximu při 460nm. Použitá excitační vlnová délka byla 350nm.

Do fluorescenční kyvety bylo ke 3ml vzorku odpipetováno 40l roztoku 

skopoletinu o koncentraci 7,0.10-4 mol/dm3 a 10l roztoku HRP o koncentraci 0,4 

mg/ml. Emise skopoletinu byla zaznamenána 10 min po přídavku HRP.

Obr. 6 : Strukturní vzorec skopoletinu.33)

3.2.7. Stárnutí PUR polymeru

Simulace stárnutí PUR polymeru byla provedena vystavením vzorku i) 

zvýšené teplotě a ii) intenzivnímu záření. K experimentu byla použita nanovlákenná 

vrstva bez enkapsulovaného fotosensitizeru, aby se zabránilo interferencím 

způsobeným fotosensitizovanou reakcí.
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Provedení pro tepelné stárnutí :

Vzorek PUR nanovlákenné vrstvy o velikosti 40×10 mm byl ponořen do 

destilované vody o objemu 10ml a kontrolované teplotě 60°C. Doba vystavení 

jednotlivých vzorků v sérii vodní lázni byla v rozsahu 0 až 40 min. Ve výluzích byl 

detekován H2O2 dle kap. 3.2.6.

Provedení pro stárnutí vlivem ozařování :

Do fluorescenční kyvety byly odpipetovány 3ml destilované vody a vložen 

vzorek PUR nanovlákenné vrstvy o rozměrech 10×40 mm uchycený na křemenné 

sklíčko. Kyveta byla ozařována pomocí ozařovací aparatury Newport (USA), bez 

použití filtru odstraňujícího UV oblast emise lampy, v daných časových intervalech. 

Po skončení ozařování byla nanovlákenná vrstva z roztoku vyjmuta a H2O2

detekován dle kap. 3.2.6.

3.2.8. Tepelná úprava PUR nanovlákenných vrstev 

Pro tepelnou úpravu dopovaných nanovlákenných vrstev byla použita vodní 

lázeň s destilovanou vodou o objemu 250ml a teplotě 60°C. Vzorek nanovlákenné 

vrstvy o rozměrech 10×40 mm byl lázni vystaven po dobu 20 minut. Poté byl vyjmut 

a na vzduchu vysušen. Míra fotooxidační schopnosti takto upravených vzorků byla 

následně změřena pomocí jodidového činidla (kap. 3.2.5.).

3.2.9. Baktericidní testy

Baktericidní testy byly provedeny na bakteriálním kmeni Escherichia coli 

DH5α s plazmidem pGEM11Z rezistentním vůči ampicilinu. Tento bakteriální kmen 

díky enzymu β-galaktosidase štěpí použitý substrát X-Gal za uvolnění indolového 

modrého barviva (obr. 7). Tím je umožněna vizualizace narostlých bakteriálních 

kolonií a optické vyhodnocení baktericidního účinku.34)
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Obr. 7 : Štěpení substrátu X-Gal -Galaktosidasou a následná dimezirace indolového 

barviva.

Na Petriho misky s agarovou půdou bylo napipetováno 20μl 100mM roztoku 

IPTG a 40μl roztoku X-Galu o koncentraci 20mg/ml. Roztoky byly po agarové půdě 

rovnoměrně rozetřeny sterilní skleněnou hokejkou. Poté byl na agarovou půdu 

vložen vzorek dopované PUR nanovlákenné vrstvy nebo kontrolní vzorek bez 

fotosensitizeru. 

(Foto)baktericidní testy byly prováděny následovně :

K zjištění fotobaktericidních účinků povrchů nanovlákenných vrstev bylo na 

povrch těchto vrstev umístěných na agarové půdě odpipetováno 10l bakteriálního 

inokula. Vzorky byly následně ozařovány po dobu 30 min bílým studeným světlem 

150W (lampa Krüss) ze vzdálenosti 10 cm a poté inkubovány 18 hodin při 37°C ve 

tmě.

K zjištění post-iradiačních baktericidních účinků byla série vzorků  nejprve 

vystavena ozařování 30-60 min. Po skončení ozařování bylo na povrch 

nanovlákenných vrstev odpipetováno 10l bakteriálního inokula a plotny byly opět 

inkubovány ve tmě po 18 hodin při 37°C.

Jako kontroly sloužily agarové plotny s i) vzorky s enkapsulovaným TPP, 

NiTPP a CuTPP inkubované za stejných podmínek bez ozařování ii) 

nanovlákennými vrstvami bez fotosensitizeru.
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3.2.10. Další přístroje

Měření pH bylo prováděno na pH-metru PH 526 od firmy WTWS 

s kombinovanou skleněnou elektrodou.

K fotosensitizačním experimentům byla použita ozařovací sestava Newport 

(USA) s 500W Xe lampou vybavená sadou optických filtrů a automaticky 

ovladatelnou clonou s nastavitelným časovačem. Pokud není uvedeno jinak, bylo 

k ozařování použito „cut-on“ filtru pro 400nm (Newport) umožňujícím ozařovat 

vzorek světlem ve Vis oblasti.

3.2.11. Použitý software

Data byla zpracována pomocí programu Origin 7TM.
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE

4.1. MORFOLOGIE NANOVLÁKENNÝCH VRSTEV 

Morfologie vzorků nanovlákenných vrstev byla studována pomocí 

elektronové mikroskopie. SEM snímky potvrdily nanovlákenný charakter vzorků 

(obr. 8). Na základě snímků byla odhadnuta tloušťka nanovláken cca. 300 – 500nm. 

Obr. 8 : Příklad snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu nanovláken 

připravených z polyuretanu Larithane LS 1086TM technologií NanospiderTM; zvětšení 

600× (A), zvětšení 5000× (B)

4.2. ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRA

Molekulová absorpční spektra PUR nanovlákenných vrstev s 

enkapsulovaným TPP, NiTPP a CuTPP se svým charakterem zhruba shodují se 

spektry uvedených látek rozpuštěných v organických rozpouštědlech35).36) (obr. 9).

Absorpční spektrum nanovlákenné vrstvy s TPP obsahuje intenzivní Soretův 

pás ( 419nm) a čtyři Q-pásy ( 514, 548, 590 a 647nm). Mírné rozšíření 
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Soretova pásu nasvědčuje možné přítomnosti menšího množství agregované formy 

fotosensitizeru.37) Spektrum vzorku obsahujícího CuTPP je jednodušší, se Soretovým 

pásem ( 416nm) a jedním Q-pásem (nm), v důsledku zvýšené symetrie 

porfyrinového kruhu.38) Vzorek nanovlákenné vrstvy s NiTPP je patrně částečně 

kontaminován TPP, neboť charakter absorpčního spektra obou vzorků je shodný, 

přestože by se měl uplatnit stejný efekt zvýšené symetrie jako u CuTPP.

Obr. 9 : Absorpční spektra PUR nanovlákenných vrstev s enkapsulovaným TPP (A),  

CuTPP (B), NiTPP (C).
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Fluorescenční spektrum všech nanovlákenných vrstev dopovaných TPP či 

jeho metalokomplexy, za použití excitační vlnové délky odpovídající příslušnému 

maximu Soretova pásu, obsahovalo dva emisní pásy při 651nm a 717nm (obr. 10), a 

to i přes to, že NiTPP ani CuTPP nejsou fluorescenčně aktivní.39) Tyto pásy zhruba 

odpovídají emisi TPP v CH2Cl2 (656nm a 720nm).40) Excitační spektrum vzorku 

dopovaného NiTPP se shoduje s excitační spektrem TPP (obr. 11). Emisní i excitační 

spektra tak potvrzují přítomnost kontaminace TPP ve vzorcích nanovlákenných 

vrstev obsahujících CuTPP a zejména NiTPP.

Obr. 10 : Emisní spektra PUR nanovlákenných vrstev s enkapsulovaným TPP 

(černá),  NiTPP (zelená) a CuTPP (červená).
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Obr. 11 : Excitační spektra nanovlákenné vrstvy dopované TPP (černá) a NiTPP 

(červená). Fluorescence měřena při = 651nm.

4.3. FOTODEGRADACE FOTSENSITIZERU V PUR NANOVLÁKENNÉ 

VRSTVĚ

V rámci studia fotochemických vlastností PUR nanovlákenných vrstev 

s enkapsulovaným TPP a jeho metalokomplexy byla provedena fotodegradační 

studie na základě monitorování absorpčních spekter během ozařování. Absorpční 

spektra nanovlákenných vrstev byla měřena metodou „na průchod“ (kap. 3.2.1). 

Při fotodegradaci látek dochází k poklesu všech absorpčních pásů úměrně 

době ozařování v důsledku reakce porfyrinového -elektronového systému se 

vznikajícími ROS. Ze zkoumaných vzorků vykazuje podstatnější fotodegradaci 

pouze vzorek s TPP (obr. 12), ve shodě s nízkou fotosensitizační schopností CuTPP a 

NiTPP. Kinetika fotodegradace TPP byla určena z poklesu Soretova pásu při 419nm 

(obr. 13).
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Obr. 12 : Absorpční spektra PUR nanovlákenné vrstvy dopované TPP v průběhu 

ozařování 500W Xe lampou ozařovacího systému Newport s použitím „cut-on“ filtru 

pro 400nm.

Obr. 13 : Závislost poklesu Soretova pásu (419nm) na době ozařování 500W Xe 

lampou s „cut-on“ filtrem pro 400nm.
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4.4. FOTOOXIDACE JODIDOVÉHO ČINIDLA

Ke srovnání fotosensitizační schopnosti nanovlákenných vrstev byla užita 

jodidová metoda30) (kap. 3.2.5.). Absorpční spektrum jodidového činidla se skládá ze 

tří pásů. Nejintenzivnější pás při 260nm přísluší jodidovému aniontu (I-), absorpční 

pásy při 287nm a 351nm odpovídají trijodidovému aniontu (I3
-). Ten je v zásobním 

roztoku činidla přítomen v malém množství v důsledku oxidace vzdušným kyslíkem.

Všechny vzorky nanovlákenných vrstev způsobují lineární nárůst absorbance 

I3
- v jodidovém činidle v závislosti na době ozařování 500W Xe lampou s použitím 

„cut-on“ filtru pro 400nm (obr. 14). Nejvyšší účinnost fotogenerace I3
- vykazuje

nanovlákenná vrstva s enkapsulovaným TPP (obr. 15). Větší fotooxidační schopnost 

nanovlákenné vrstvy s enkapsulovaným NiTPP oproti CuTPP lze přičíst větší míře 

kontaminace vzorku TPP (kap. 4.3.).
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Obr. 14 : Absorpční spektra jodidového činidla. Šipka označuje nárůst absorbance I3
-

v důsledku fotogenerace 1O2 PUR nanovlákennou vrstvou s enkapsulovaným TPP 

závislosti na době ozařování (0, 5, 10, 15, 20, 25 a 30 min). Ozařováno 500W Xe 

lampou s použitím 400nm „cut-on“ filtru.
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Obr. 15 : Kinetika fotogenerace I3
- u vzorků PUR nanovlákenných vrstev 

dopovaných TPP (černá), NiTPP (červená) a CuTPP (zelená) v jodidovém činidle. 

Ozařováno 500W Xe-lampou s použitím 400nm „cut-on“ filtru.

Z důvodu nízké specifity jodidového činidla byla provedena série 

experimentů k určení mechanismu fotogenerace I3
- dopovanými PUR 

nanovlákennými vrstvami. Bylo ověřeno, že k produkci I3
- nedochází ani po 1 hod 

expozici jodidového činidla dopovanými nanovlákennými vrstvami ve tmě, stejně

tak k fotogeneraci nedochází při ozařování nanovlákenných vrstev bez 

enkapsulovaného fotosensitizeru. V přítomnosti NaN3, fyzikálního zhášeče 1O2, o 

koncentraci 0,1M došlo ke snížení účinnosti fotogenerace I3
- všemi vzorky 

dopovaných nanovlákenných vrstev. V jodidovém činidle o obsahu 50% D2O došlo 

naopak k nárůstu fotogenerace I3
- (obr. 16). Z výsledků se dá soudit, že hlavním 

oxidačním činitelem vznikajícím při ozařování dopovaných PUR nanovlákenných 

vrstev je 1O2. Nicméně neúplné zastavení fotoxidace jodidového činidla i při vysoké 

koncentraci NaN3 naznačuje podíl i dalších ROS.
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Obr. 16 : Kinetika fotogenerace I3
- u vzorků PUR nanovlákenných vrstev 

dopovaných TPP (černá), NiTPP (červená) a CuTPP (zelená) v jodidovém činidle s 

(A) O,1M NaN3, (B) 50% D2O. Ozařováno 500W Xe lampou s použitím 400nm „cut-

on“ filtru.

4.5. FOTOGENERACE H2O2 DOPOVANÝMI PUR NANOVLÁKENNÝMI 

VRSTVAMI

Na základě zjištění, že u PUR nanovlákenných vrstev s TPP byla detekována 

fotogenerace dalších ROS (kap. 4.4.), byl hledán možný mechanismus vzniku. Byly 

studovány následující možnosti : i) tvorba radikálů při stárnutí polymerní matrice 

(„photoageing“) ii) fotogenerace ROS fotosensitizovanou reakcí I. typu 

agregovanými formami fotosensitizeru (kap. 1.2.) iii) fotogenerace ROS 

fotosensitizovanou reakcí I. typu monomerní formou fotosensitizeru stimulované 

elektron-donorovým charakterem polymerní matrice. 
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Jedním z konečných produktů všech tří studovaných mechanismů je H2O2.

Ten vzniká při fotosensitizované reakci I. typu dimutací O2- [5,6]. Proto byla 

pozornost věnována H2O2.

O2
- + H + <―>  HO2

● [5]

2 HO2● ―> H2O2 + O2 [6]

Ke studiu fotogenerace H2O2 byly použity vzorky nanovlákenné vrstvy o 

rozměrech 10×40mm upevněné na křemenné sklíčko. Detekce H2O2 bylo provedeno

metodou zhášení fluorescence skopoletinu za katalýzy HRP (kap. 3.2.6.). 

K potvrzení předpokladu možné fotogenerace H2O2 byl ozařován vzorek PUR 

nanovlákenné vrstvy dopované TPP umístěný diagonálně do křemenné kyvety se 3 

ml destilované vody. Ozařování bylo provedeno 500W Xe lampou s 400nm „cut-on“ 

filtrem v intervalu 0-12 min. Po skončení každého ozařování byl vzorek 

nanovlákenné vrstvy z kyvety vyjmut a H2O2 byl detekován ve vodném výluhu (kap. 

3.2.6.). Jako kontrola byly použity i) vodné výluhy porfyrinem dopované PUR 

nanovlákenné vrstvy bez ozařování, ii) výluhy z ozařování porfyrinem dopované 

PUR nanovlákenné vrstvy bez přidané HRP. 

Jak vyplývá z obr. 17, při ozařování porfyrinem dopované PUR nanovlákenné 

vrstvy viditelným světlem dochází ke zhášení fluorescence skopoletinu lineárně 

s dobou ozařování. Ke zhášení nedocházelo u kontrolních vzorků vodných výluhů 

bez ozáření ani bez přítomnosti HRP (obr. 18). Díky vyskoé specifitě HRP lze 

vyvodit, že částicí zodpovědnou za zhášení fluorescence skopoletinu je H2O2, a že 

k jeho produkci dochází vlivem ozařování PUR nanovlákenné vrstvy.
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Obr. 17 : Emisní spektra skopoletinu ve vodných výluzích z ozařování PUR 

nanovlákenné vrstvy s enkapsulovaným TPP  intervalu 0-12 min. Šipka označuje 

pokles fluorescence skopoletinu díky oxidaci H2O2. Ozařováno 500W Xe lampou 

s použitím 400nm „cut-on“ filtru.

Obr. 18 : Emisní spektra skopoletinu ve vodných výluzích z ozařování PUR 

nanovlákenné vrstvy s enkapsulovaným TPP v intervalu 0-12 min bez přítomnosti

HRP. Ozařováno 500W Xe lampou s použitím 400nm „cut-on“ filtru.
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4.5.1. Studium mechanismu fotogenerace H2O2

Ke zjištění mechanismu fotogenerace H2O2 byl studován vliv i) složení 

polymerní matrice, ii) koncentrace kyslíku, iii) pH a iv) „stárnutí“ polymeru na 

produkci H2O2.

4.5.1.1. Vliv složení polymerní matrice

Studována byla fotogenerace H2O2 nanovlákennými vrstvami z různých 

polymerů (PS, PA6, PCL a PUR), při stejném obsahu 1% TPP. Z obr. 19 vyplývá, že 

fotogenerace H2O2 se objevuje ve větší míře pouze u vzorků z PUR a PA6, v případě 

PA6 je však řádově nižší. Při dlouhodobém ozařování bylo menší množství H2O2

detekováno i u zbylých nanovlákenných vrstev. Pro další studium mechanismu 

fotogenerace H2O2 byly použity pouze PUR nanovlákenné vrstvy.
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Obr. 19 : Zhášení fluorescence skopoletinu fotogenerovaným H2O2 nanovlákennými 

vrstvami z polymerů s 1% TPP; PUR (černá), PS (červená), PA6 (zelená), PCL 

(modrá) v závislosti na době ozařování 500W Xe lampou s 400nm „cut-on“ filtrem.
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K potvrzení vlivu PUR jako předpokládaného elektronového donoru k 

uplatnění fotosensitizované reakce I. typu u porfyrinoidních fotosensitizerů byla 

studována produkce H2O2 během ozařovaní fotosensitizeru TPPS4, vodorozpustného 

derivátu TPP s takřka shodným kvantovým výtěžkem 1O2, v destilované vodě a v     

10 % roztoku polyuretan diolu v destilované vodě. Oba vzorky byly ozařovány za 

shodných experimentálních podmínek viditelným světlem. 

V přítomnosti 10% PUR diolu dochází k batochromnímu posunu Soretova 

pásu TPPS4 ze 414 na 418nm (obr. 20). To ukazuje na interakci fotosensitizeru s PUR 

diolem, pravděpodobně vedoucí k tvorbě supramolekulárního komplexu. Tvorba 

komplexu může umožnit průběh „charge-transfer“ procesů, která obvykle vedou ke 

snížení celková integrální fluorescence v důsledku zhášení excitovaných 

singletových stavů fotosensitizeru. Snížení celkové integrální fluorescence 

v prostředí 10% PUR diolu bylo v malé míře (do cca. 5%) zaznamenáno při excitaci 

TPPS4 v isosbestickém bodu (=416nm) (obr 21). Důvodem malého poklesu celkové 

integrální fluorescence může být jeho maskování zvýšenou fluorescenční aktivitou 

supramolekulárních komplexů.
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Obr. 20 : Absorpční spektrum TPPS4 o koncentraci 5.10-6 mol/dm3 v destilované vodě 

(červená) a 10% roztoku PUR diolu ve vodě (černá).

Obr. 21 : Fluorescenční spektrum TPPS4 o koncentraci 5.10-6 mol/dm3 v destilované 

vodě (červená) a 10% roztoku PUR diolu ve vodě (černá).
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Jak vyplývá z obr. 22, při ozařování TPPS4 v prostředí destilované vody 

k tvorbě H2O2 nedochází. Naopak v prostředí roztoku polyuretan diolu dochází ke 

zhášení fluorescence skopoletinu lineárně s dobou ozařování. Výsledky naznačují, že 

poměrné zastoupení fotosensitizované reakce I. a II. typu je závislé na charakteru

prostředí, v kterém se fotosensitizer nachází. 

Obr. 21 : Zhášení fluorescence 7,0.10-4M skopoletinu fotogenerovaným H2O2

v přítomnosti HRP (0,4 mg/ml) a TPPS4 (5.10-6 mol/dm3) v roztoku PUR diolu 

(černá) a v destilované vodě (červená) v závislosti na době ozařování 500W Xe 

lampou s 400nm „cut-on“ filtrem.

4.5.1.2. Vliv koncentrace kyslíku

Byl zkoumán vliv koncentrace kyslíku v ozařovaném roztoku. Vyšší 

koncentrace kyslíku, by měla vést ke zvýšení efektivity fotosensitizované reakce, 

díky vyšší pravděpodobnosti uskutečnění bimolekulární zhášecí reakce. Naopak 

odstranění kyslíku ze systému, by dle stejného principu vedlo k jejímu zastavení.
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Byla srovnána kinetika zhášení fluorescence skopoletinu v roztoku, ze 

kterého byl odstraněn kyslík 15 minutovým probubláváním N2 a roztoku syceném 

probubláváním O2 po stejnou dobu, proti roztoku ponechaném volně na vzduchu 

(obr. 22). Je vidět, že zvýšená koncentrace kyslíku pozitivně ovlivňuje účinnost 

fotogenerace H2O2. Odstranění O2 ze systému pak způsobuje snížení fotogenerace 

H2O2. Ne však úplné zastavení. To lze přičíst nedokonalému odstranění kyslíku 

z roztoku.

Obr. 22 : Vliv koncentrace kyslíku na fotogeneraci H2O2 během ozařování PUR 

nanvlákených vrstev dopovaných TPP (A), CuTPP (B), NiTPP (C) v H2O sycené N2

(černá), vzduchem (zelená) a O2 (červená). Ozařováno 500W Xe lampou s 400nm 

„cut-on“ filtrem. 
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4.5.1.3. Vliv pH

Vliv pH lze odvodit z mechanismu disproporcionace O2
-. Prvním krokem je 

protonizace O2
- na HO2

●. Tento krok je závislý na pH. Hodnota pKa HO2
● je 4,88 

(cit.41) proto v bazickém prostředí převažuje O2
-. V bazickém prostředí tak dojde 

k významnému snížení rychlosti celé reakce.

Byly připraveny dva pufry. Sodno-draselný fosfátový pufr o pH = 6,21 a 

borátový pufr o pH = 8,47. Rozsah studovaného pH byl omezen použitou detekční 

skopoletinovou metodou, konkrétně stabilitou HRP v rozsahu pH 5 - 9. Z výsledků 

vyplývá, že kinetika fotogenerace H2O2 je u všech vzorků závislá na pH, v bazickém 

prostředí je rychlost tvorby H2O2 významně nižší (obr. 23). Toto zjištění dále 

potvrzuje mechanismus vzniku H2O2 disproporcionací O2
-.
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Obr. 23 : Vliv pH na fotogeneraci H2O2 během ozařování PUR nanovlákenných 

vrstev dopovaných TPP(A), CuTPP (B), NiTPP (C) 500W Xe lampou s 400nm „cut-

on“ filtrem; pH = 6,21 (černá) pH = 8,47 (červená).

4.5.1.4. Vliv stárnutí polymeru

Je známo, že při vystavení PUR intenzivnímu záření či zvýšené teplotě 

dochází ke štěpení polymerních řetězců za tvorby radikálů schopných tvorby 

H2O2.42) Proto bylo testováno, zda se tento mechanismus nepodílí na produkci H2O2

u studovaných nanovlákenných vrstev. Proces „stárnutí“ polymeru byl simulován :  
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i) ozařováním nanovlákenné vrstvy bez enkapsulovaného fotosensitizeru ve vodném 

prostředí nefiltrovaným světlem (se složkou UV záření) ii) vystavením vzorku 

teplotě 60°C (kap. 3.2.7.). Jako kontrola byly použity vzorky PUR nanovlákenné 

vrstvy ozařované viditelným světlem  a vystavené teplotě 22°C.

Z obr. 24 je patrné, že v obou případech dochází k nezanedbatelné produkci 

H2O2.  Kinetika poklesu emise skopoletinu má v obou případech exponenciální 

charakter. Lze spekulovat, že v průběhu UV či tepelného namáhání dochází k tvorbě 

radikálů, které se pak podílejí vedle produkce H2O2 i na dalším zesítění polymeru a 

mohou být i příčinou morfologických změn nanovlákenných vrstev, ke kterým 

během procesu dochází (viz kap. 4.7.).

Při ozařování kontrolního vzorku PUR nanovlákenné vrstvy s použitím  

viditelného světla („cut-on“ filtr pro 400nm) ani vystavení vzorků teplotě 22°C 

k produkci H2O2 nedošlo. 

Obr. 24 : Zhášení fluorescence skopoletinu peroxidem vodíku vzniklým při 

„stárnutí“ PUR nanovláken bez enkapsulovaného fotosensitizeru vlivem tepla (A) a 

světelného záření (B). 
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V souhrnu, na základě uvedených výsledku lze předpokládat, že generace 

H2O2 PUR nanovlákennými vrstvami s enkapsulovaným fotosensitizerem ozařované 

viditelným zářením má následující mechanismus:

Dominantní cestou je fotoprodukce O2- enkapsulovaným fotosensitizerem, při 

které PUR polymer působí jako elektronový donor stimulující fotosensitizovanou 

reakci mechanismem I. typu. V druhém kroku pak O2- disproporcionuje na H2O2. 

Fotoprodukce H2O2 je citlivá na pH prostředí a koncentraci kyslíku. Klíčovým 

prvkem je chemická povaha polymeru nanovlákenné matrice, v případě polymeru 

bez elektron-donorového charakteru se uplatňuje fotosensitizovaná reakce II. typu a 

k tvorbě H2O2 nedochází. 

Minoritně se na fotogeneraci H2O2 může podílet proces stárnutí polymeru 

nanovlákenné vrstvy, jsou-li namáhány tepelně nebo ozařovány UV světlem.

4.5.2. Stanovení fotogenerovaného H2O2

Vzorky PUR nanovlákenné vrstvy s enkapsulovaným TPP a jeho 

metalokomplexy vykazují při ozařování viditelným světlem lineární závislost 

zhášení fluorescence skopoletinu na době ozáření (obr. 25). Jako nejúčinnější se 

ukázal vzorek nanovlákenné vrstvy s enkapsulovaným TPP, poté vzorek s NiTPP a 

nejslabší produkci vykazuje vzorek s enkapsulovaným CuTPP (Tab. 1). Při ozařování 

nanovlákenné vrstvy bez enkapsulovaného fotosensitizeru světlem ve Vis oblasti k 

produkci H2O2 nedochází.

Pro kvantifikaci H2O2 byla sestavena kalibrační závislost poklesu emise 

skopoletinu na koncentraci H2O2 (obr. 26). 
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Obr. 25 : Srovnání kinetiky zhášení fluorescence skopoletinu peroxidem vodíku 

fotogenerovaným PUR nanovlákenou vrstvou s enkapsulovaným TPP (černá), 

NiTPP (červená), CuTPP (zelená) a bez fotosensitizeru (modrá).
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Obr. 26 : Kalibrační závislost zhášení fluorescence skopoletinu na koncentraci H2O2.
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Tab. 1 : Hodnoty směrnic zhášení fluorescence skopoletinu PUR nanovlákennými 

vrstvami dopovanými TPP, CuTPP a NiTPP a zjištěná koncentrace H2O2 po 10 min 

ozařování 500W Xe lampou s 400nm „cut-on“ filtrem.

fotosensitizer c (H2O2) po 10 min ozařování [M] 

TPP 0,56 

CuTPP 0,08 

NiTPP 0,18 

4.6. ÚČINNOST FOTOSENSITIZOVANÉ REAKCE NANOVLÁKENNÝCH 

VRSTEV VYSTAVENÝCH PROCESU STÁRNUTÍ POLYMERU

Během předchozích experimentů bylo zaznamenáno, že PUR nanovlákenné 

vrstvy při vystavení zvýšené teplotě mění morfologii. Vliv tepelné úpravy (kap. 

3.2.8.) na morfologii nanovlákenné vrstvy byl zachycen pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu (obr. 27). Ze snímků vyplývá, že došlo ke zvětšení vláken

průměrně o 120nm (obr. 28) a k jejich „smrštění“. 

Na základě těchto zjištění bylo možné předpokládat snížení schopnosti 

tepelně upravených nanovlákenných vrstev fotooxidovat substrát v roztocích 

z důvodu menšího plošného kontaktu s vodnou fází. Tento předpoklad byl potvrzen 

měřením fotooxidační schopnosti tepelně upravené nanovlákenné vrstvy, kdy u 

tepelně upraveného vzorku došlo k výraznému snížení účinnosti fotooxidace (obr. 

29).
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Obr. 27 : SEM snímky PUR nanovlákenných vrstev před (A) a po (B) tepelné úpravě 

(kap. 3.2.8.). Zvětšeno 5000×.

Obr. 28 : Distribuce průměrů nanovláken v PUR nanovlákenné vrstvě před 

(červená) a po (černá) tepelné úpravě.
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Obr. 29 : Kinetiky fotogenerace I3- PUR nanovlákenou vrstvou dopovanou TPP před 

(černá) a po (červená) tepelné úpravě. Ozařováno 500W Xe lampou s 400nm „cut-

on“ filtrem.

4.7. BAKTERICIDNÍ TESTY

Ke studiu fotocytotoxicity nanovlákenných vrstev byl použit bakteriální 

kmen Escherichia coli DH5α s plazmidem pGEM11Z metodou popsanou v kap. 

3.2.9.

Po inkubaci vzorků a kontrolních vzorků ve tmě při 37°C po dobu 24 hodin 

byly agarové plotny vizuálně zhodnoceny (obr. 30). Bakteriální kolonie narostly na 

kontrolních vzorcích ve srovnatelné míře, tím byl vyloučen významnější 

cytotoxický účinek samotného použitého záření či tzv. "temné" toxicity 

fotosensitizeru.  

Vzorky nanovlákenných vrstev s enkapsulovanými látkami NiTPP a CuTPP 
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při ozařování bílým studeným světlem 150W lampy Krüss po dobu 30 min 

nevykazují fotocytotoxické vlastnosti. Na jejich povrchu dochází k nárůstu 

bakteriálních kolonií ve stejné míře, jako u kontrolního vzorku nanovlákenné vrstvy

bez fotosensitizeru. Oproti tomu nanovlákenná vrstva s enkapsulovaným TPP, při 

stejné době ozařování, zcela inhibovala nárůst bakterií. To je ve shodě se schopností 

použitých vzorků dopovaných nanovlákenných vrstev fotooxidovat jodidové činidlo 

(kap. 4.5.) resp. produkovat fotosensitizovanou reakcí 1O2. U fotosensitizeru TPP je 

jeho schopnost produkce 1O2  dobře známa, jeho metalokomplexy s Cu2+ a Ni2+ jsou

neaktivní z hlediska produkce 1O2 (cit.16),43).

Na základě pozorované fotogenerace H2O2 PUR nanovlákennými vrstvami 

dopovanými TPP (kap. 4.5.) byla studována schopnost vzorků uchovat si 

baktericidní vlastnosti po skončení ozařování („post-iradiační efekt“) dle metodiky 

v kap. 3.2.9. 
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Obr. 30 : Baktericidní testy. Agarové plotny s koloniemi Escherichia coli DH5α po 

24 hod inkubaci při 37°C ve tmě.  PUR nanovlákenné vrstvy po 30 min ozařování 

150W studeným světlem (řádek 1), post-iradiační efekt (řádek 2), kontrolní vzorky 

bez ozařování (řádek 3); PUR 1% TPP (sloupec A), PUR 1% NiTPP (sloupec B), PUR 

1% CuTPP (sloupec C). PUR bez fotosensitizeru (sloupec D)

Ze zkoumaných vzorků si baktericidní vlastnosti uchoval pouze vzorek 

s enkapsulovaným TPP, u kterého byl zaznamenán znatelně menší nárůst 

bakteriálních kolonií oproti kontrole. To lze přičíst jeho výrazně vyšší fotoprodukci 

H2O2 ve srovnání se vzorky dopovanými CuTPP a NiTPP. Tyto výsledky ukazují na 

možné využití PUR nanovlákených vrstev s enkapsulovaným fotosensitizerem pro 

přípravu materiálů s prodlouženými baktericidními vlastnostmi po vystavení světlu.
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5. ZÁVĚR

V této diplomové práci bylo zjištěno následující :

1) Pomocí UV/Vis a fluorescenční spektroskopie byla prokázána přítomnost 

enkapsulovaných látek (TPP, CuTPP, NiTPP) v polymerní  PUR 

nanovlákenné vrstvě, připravené metodou „eletrospinning“. U vzorků 

nanovlákenných vrstev s enkapsulovaným NiTPP a CuTPP byla analýzou 

spekter zjištěna nezanedbatelná kontaminace nekomplexovanou formou 

fotosensitizeru (TPP).

2) Při ozařování PUR nanovlákenných vrstev s enkapsulovaným 1% TPP 

světlem ve viditelné oblasti dochází k fotodegradaci fotosensitizeru. U 

nanovlákenných vrstev obsahujících CuTPP nebo NiTPP nebyla 

fotodegradace pozorována.

3) Účinnost fotooxidace jodidového detekčního činidla PUR nanovlákennými 

vrstvami se studovanými enkapsulovanými látkami klesá v řadě TPP >> 

NiTPP > CuTPP. Inhibice fotooxidace v přítomnosti NaN3 (zhášeče 1O2), či a 

zvýšení fotooxidace v přítomnosti D2O naznačuje, že hlavní fotooxidující 

částicí je 1O2. Mírné fotooxidační vlastnosti vzorků s enkapsulovaným CuTPP 

a NiTPP lze vysvětlit výše uvedenou kontaminací TPP.

4) PUR nanovlákenná vrstva s enkapsulovaným 1% TPP produkuje při 

dlouhodobém ozařování viditelným světlem vedle 1O2 též menší množství 

H2O2. Navržený mechanismus generace H2O2 je založen na dismutaci 

primárně vznikajícího O2– na základě fotosensitizované  reakce I. typu. To 

nasvědčuje vliv světla, TPP, kyslíku a pH na generaci H2O2. Produkce H2O2

nanovlákennými vrstvami s enkapsulovanými fotosensitizery CuTPP a 

NiTPP lze opět přičíst kontaminaci TPP.

5) Zjištěna byla zásadní role chemické povahy polymeru na schopnost 

polymerních nanovlákenných vrstev dopovaných TPP fotogenerovat H2O2. 
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Ze zkoumaných vzorků (PA6, PCL, PS, PUR) vykazuje významnou 

fotogeneraci H2O2 pouze polyuretanová nanovlákenná vrstva.

6) PUR nanovlákenná vrstva bez enkapsulovaných fotosensitizerů při vystavení 

UV záření a zvýšené teplotě vykazuje též menší produkci H2O2 patrně 

v důsledku stárnutí polymeru, kdy dochází k porušení řetězců polymeru za 

vzniku volných radikálů.

7) Tepelnou úpravou PUR nanovlákenné vrstvy dochází ke zvětšení průměru 

nanovláken a k jejich smrštění. Tyto efekty vedou ke snížení schopnosti 

fotooxidace externího substrátu. Důvodem je zmenšení styčné plochy 

nanovlákenné vrstvy s roztokem substrátu.

8) Baktericidní testy prokázaly výrazné fotocytotoxické vlastnosti PUR 

nanovlákenných vrstev s enkapsulovaným TPP. Byl také objeven významný 

post-iradiační baktericidní efekt u téhož vzorku, který lze vysvětlit 

fotoprodukcí H2O2. Nanovlákenné vrstvy s CuTPP a NiTPP nevykazují 

fotobaktericidní vlastnosti ani post-iradiační efekt, ve shodě s nízkou 

fotogenerací 1O2 a H2O2.
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