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Abstrakt 

Tato práce byla zaměřena na přípravu a charakterizaci vodných suspenzí 

fotoaktivních sulfonovaných polystyrenových nanočástic se zapouzdřeným 5,10,15,20-

meso-tetrafenylporfyrinem nebo povrchově vázaným 5,10,15,20-tetrakis(N-

methylpyridinium-4-yl)porfyrinem. K přípravě nanočástic byla použita precipitační 

metoda, zdrojovým materiálem byly nanovlákenné membrány. U obou typů těchto 

suspenzí byla nalezena vysoká účinnost fotogenerovat singletový kyslík.  

U připravených nanočástic s fotosensitizerem je, vzhledem ke krátké difúzní dráze 

singletového kyslíku, výhodou jejich malá velikost (poloměr 15 ± 7 nm) umožňující 

vysokou účinnost fotooxidace substrátu. Záporný povrchový náboj sulfonovaných 

nanočástic zamezuje agregaci nanočástic, hustota podobná hustotě vody omezuje jejich 

sedimentaci. Sulfonované polystyrenové nanočástice vykazují vysokou kyslíkovou 

permeabilitu a velký poměr povrchu k objemu. Dostatečná průhlednost a minimální 

rozptyl světla umožňuje přístup kyslíku k fotosensitizeru a generaci singletového 

kyslíku. 

V práci byl též studován vliv teploty a množství fotosensitizeru v/na nanočásticích na 

kinetiku fotooxidace externích substrátů fotogenerovaným singletovým kyslíkem.  
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Abstract 

This theses focuses on preparation and characterisation of water suspensions of 

fotoactive sulfonated polystyrene nanoparticles with encapsulated 5,10,15,20-meso-

tetraphenylporphyrine or surface-bound 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-

yl)porphyrin. Precipitation method was used for the nanoparticles preparation, with 

nanofiber membranes as the source material. With both suspension types, a high 

singlet oxygen photogeneration efficiency was found. 

Due to short diffusion trajectory of singlet oxygen, the advantage of the prepared 

nanoparticles with photosensitiser is their small size (15 ± 7nm in diameter), enabling 

high efficiency of substrate photooxidation. Negative surface charge of sulfonated 

nanoparticles precludes the aggregation of nanoparticles, the water-like density limits 

their sedimentation. Sulfonated polystyrene nanoparticles exhibit high oxygen 

permeability and high surface/volume ratio. Sufficient transparency and minimum 

light dispersion allows oxygen to access the photosensitiser and generate singlet 

oxygen. 

The effect of temperature and used amount of photosensitiser in/on the 

nanoparticles on the photooxidation of external substrates by photogenerated singlet 

oxygen was also studied within this thesis. 
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Seznam zkratek a symbolů 

D2O  těžká voda 

E  excitační energie 

E(1Σ ) energie méně stabilní formy singletového kyslíku 

E(1∆g)  energie stabilnější formy singletového kyslíku 

H2O  lehká voda  

hν  světelné kvantum 

hνf  fluorescence 

hνp  fosforescence 

ic  vnitřní konverze („internal conversion“), nezářivý přechod 

isc  mezisystémový přechod („intersystem crossing“), nezářivý přechod 

NPs  nanočástice  

1O2  singletový kyslík 

O2 (
3Σ )  kyslík v základním tripletovém stavu 

O2(
1Σ ) energeticky bohatší, méně stabilní forma singletového kyslíku 

O2(
1∆g) stabilnější forma singletového kyslíku 

O   superoxidový anion radikál 

PE  relativní účinnost fotooxidace 

PDI  fotodynamická inaktivace („photodynamic inactivation“) 

PDT  fotodynamická terapie („photodynamic therapy“) 

PS  polystyren 

S0  základní singletový stav 

S1  nejnižší excitovaný stav singletového kyslíku 

S2  excitovaný stav singletového kyslíku 

Sn  n-tý excitovaný stav singletového kyslíku 

T1  nejnižší excitovaný stav tripletového kyslíku 

THF  tetrahydrofuran 
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TMPyP 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porphyrin 

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

UA  kyselina močová 

λ  vlnová délka (nm)  
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1 ÚVOD 

1.1 SINGLETOVÝ KYSLÍK 

1.1.1 Vlastnosti singletového kyslíku, způsoby jeho generování 

Jedním ze základních makrobiogenních prvků na Zemi je kyslík. Kyslík je 

paramagnetická látka, vyskytující se ve třech energetických stavech. V základním, 

energeticky nejvýhodnějším, tripletovém stavu O2(
3
Σ ) má molekula kyslíku v 

nejvyšším antivazebném orbitalu dva nepárové elektrony se stejnými spiny a valenční 

elektronovou konfigurací σg(2s)2σu*(2s)2σg(2pz)
2πu(2px)

2πu(2py)
2πg(2px)

1πg*(2py)
1.1 

Multiplicita spinu je rovna třem (2S + 1, kde S označuje spinové kvantové číslo). 

Většina látek na naší planetě (anorganické ionty, organické sloučeniny, plyny, 

sloučeniny hlavních podskupin a nepřechodné kovy) má všechny elektrony, v 

základním stavu, spárované. Nachází se tedy v singletovém stavu, jejich multiplicita je 

rovna jedné. Reakce látek v singletovém stavu s tripletovou molekulou kyslíku na 

singletové produkty jsou řízeny pravidlem zachování spinu. Podle tohoto pravidla pro 

ně platí tzv. „spinový zákaz“, reakce mají velmi vysokou aktivační energií, probíhají 

neochotně a jsou silně exotermické, oproti reakcím, které jsou spinově dovolené. 

Specifická elektronová struktura molekuly kyslíku má zásadní význam pro existenci 

života na Zemi - „kyslíková anomálie“ zamezuje zoxidování organické hmoty na oxid 

uhličitý a vodu. 

Dále existují dva excitované stavy molekuly kyslíku, odlišující se od sebe excitační 

energií. První stabilnější excitovaný stav O2(
1∆g) (E(1∆g) = 94,1 kJ mol-1), s dvojicí 

spinově spárovaných elektronů v molekulovém orbitalu πg*, tedy multiplicita spinu je 

jedna (singlet). Druhý excitovaný stav O2(
1
Σ ) (E(1

Σ ) = 157,8 kJ mol-1), je energeticky 

bohatší, ale méně stabilní. Shodně, jako v základním stavu, dva elektrony zaplňují 

odlišné molekulové orbitaly, avšak mají opačné spiny. Excitační energie odpovídá 

množství absorbované energie nutné k inverzi spinu jednoho z nepárových elektronů.2 

Spinově dovoleným přechodem dochází k přeměně méně stabilního O2(
1
Σ ) na 
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stabilnější O2(
1∆g), ale jejich přechod do základního tripletového stavu O2(

3
Σ ) je 

spinově zakázán. Spinový zákaz, pro reakce většiny chemických látek, s O2(
1∆g) 

neplatí. Značně reaktivní a oxidativně cytotoxický O2(
1∆g) je předmětem vědeckého 

zájmu, od doby svého experimentálního důkazu v roce 1963.3 

Kyslík v singletovém stavu může být produkován fyzikálními či chemickými 

reakcemi. Příkladem fyzikálních reakcí je mikrovlnný výboj v kyslíkové atmosféře. 

Chemickou reakcí např. rozkladem peroxochromanu nebo reakcí chlornanu (rov. 1) 

nebo molybdenanu s peroxidem vodíku (rov. 2 a 3): 

H2O2 + NaClO → O2(
1∆g) + NaCl + H2O     (1) 

2 H2O2 + (MoO4)
2- ↔ 2 H2O + (MoO6)

2-      (2) 

(MoO6)
2- → (MoO4)

2- + O2(
1∆g)       (3) 

Živé organismy jsou také schopny tvořit 1O2. Singletový kyslík může být produktem 

reakcí (chemických excitací), při nichž často vystupuje jako katalyzátor enzym, např. 

peroxidasa. Vytvořená reaktivní částice je součástí ochranných mechanismů organismu 

proti bakteriím a virům. Příkladem přímé fotochemické reakce je fotolýza ozonu 

probíhající ve vyšších vrstvách atmosféry, fotoexcitace molekulárního kyslíku a 

fotolýza komplexů s přenosem náboje kyslík-organická molekula.1  

hν

O2(
1
Σg)

O2(
3
Σg)

isc

ic

O2(
1
∆g)

hνp
765 nm

isc hνp
1269 nm

hνf
1923 nm

2 pπ*

 

Obr. 1. Energetický diagram přechodů mezi základním a excitovanými stavy kyslíku1 
(ic = 

interní konverze, isc = mezisystémový přechod, hν = absorbované světelné kvantum, 

hνf = fluorescence, hνp= fosforescence). 



13 

 

 

1.1.2 Fotosensitizované reakce 

Patrně nejčastější metodou generace singletového kyslíku je využití 

fotosensitizované reakce (Obr. 2). Během fotosensitizované reakce je světelná energie 

absorbována tzv. fotosensitizerem (obvykle organické barvivo), který přejde ze 

základního singletového stavu S0 do vyšších excitovaných singletových stavů Sn. Ty 

rychle přecházejí na nejnižší excitovaný singletový stav S1. Ten se může spontánně 

deaktivovat vyzářením energie ve formě fluorescence (hνf,) nebo vnitřní konverzí 

(„internal conversion“ IC) přeměnit přebytečnou energii na teplo a vrátit se tak do S0 

stavu v řádu několika ns.4 Dalším deaktivačním procesem je mezisystémový přechod 

(„intersystem crossing“ ISC) do tripletového stavu (T1) s relativně dlouhou dobou 

života (v řádu µs) z důvodu spinově zakázaného přechodu do S0. Případný zářivý 

přechod do S0 se projevuje jako fosforescence (hνp), nicméně hlavní deaktivační 

cestou T1 stavu je přenos energie na O2(
3Σg

–) za vzniku O2(
1∆g) (fotosensitizovaná 

reakce typu II). Nejčastějším mechanismem vzniku O2(
1∆g) je tedy zhášení relativně 

déle žijících T1 stavů fotosensitizeru. Fotosensitizer v excitovaném T1 stavu a O2(
3Σg

–) 

tvoří přechodný komplex („encounter complex“), jehož energie musí být vyšší než 

energie vzniklých produktů (O2(
1∆g) je o 94 KJ/mol bohatší než O2(

3Σg
–)). Následně 

se komplex během IC rozpadá za současné tvorby O2(
1∆g). Přebytečná energie 

komplexu je rozptýlena do okolí v podobě tepla.5 U fotosensitizeru s nízkým 

oxidačním potenciálem může dojít i ke stabilizaci vzniklého komplexu přenosem 

náboje na kyslík (CT), což redukuje přebytečnou energii a vede k rychlejšímu zhášení 

za vzniku O2
– (typ I).6 

Reakce I. typu - z excitovaného fotosensitizeru je přenesen elektron z nevazebného 

orbitalu na substrát, mající vhodné oxidoredukční vlastnosti. Substrát je schopen tvořit 

meziprodukty radikálové povahy, jež následně vstupují do reakce s dalšími 

molekulami substrátu, rozpouštědla či kyslíku. Pokud kyslík představuje substrát, 

dojde ke vzniku superoxidového anion radikálu O . Fotosensitizery podléhající 

tomuto typu reakce se označují (n,π*). 

 



14 

 

 

 

Obr. 2: Jablonského diagram energetických přechodů v molekule fotosensitizeru a kyslíku 

(ic = vnitřní konverze, isc = mezisystémový přechod, hν = absorbované světelné kvantum, 

hνf = fluorescence, hνp= fosforescence, S0 = fotosensitizer v základním stavu, S1, S2, Sn = 

excitované singletové stavy fotosensitizeru, T1 = tripletový stav fotosensitizeru) 

Působení fotosenzitizovaných reakcí, při kterých je generován O2(
1∆g), nabývá 

významné uplatnění ve fotobiologii, fotomedicíně (léčbarakoviny, nemoci koronárních 

cév, mikrobiální infekci nebo aterosklerózy), při úpravě a čištění vody, desinfekci a v 

pesticidech.7,8 V oblasti fotomedicíny se využívá neinvazivní metoda - fotodynamická 

terapie („photodynamic therapy“, PDT). Při této léčbě je možná aplikace fotosensitizeru 

do krevního řečiště, ten se následně koncentruje v neoplastických tkáních. Tkáň je poté 

ozářena viditelným světlem, jež excituje fotosensitizer. Dojde k uvolnění a přenesení 

energie z excitovaného fotosensitizeru na volně rozpuštěný kyslík v tkáni a vzniká 

O2(
1∆g), zároveň se fotosensitizer vrací do svého základního energetického stavu a děj 

se může opakovat při dalším ozáření. Cytotoxický O2(
1∆g) poškozuje blízké rakovinné 

buňky a cévy tumoru.7,8,9 

Toxicita O2(
1∆g) je využívána i v oblasti tzv. fotodynamické inaktivace 

mikroorganismů („photodynamic inactivation“, PDI). Po ozáření fotosensitizeru 

dochází k fotogeneraci cytotoxického O2(
1∆g) a následné fotoinaktivaci mikroorganismů 

(bakterií, virů, prvoků atd). Fototoxický efekt O2(
1∆g) může být podpořen dalšími 

reaktivními kyslíkovými částicemi. Pro desinfekci jsou používána především 

fenothiazinová, xanthenová a aminoakridinová barviva. Fotodynamická inaktivace je 
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využívána např. při desinfekci krve a krevních derivátů pro transfuze. Používané 

fotosensitizery mají selektivní působení, to umožňuje zneškodnit mikroorganismy bez 

poškození krevních komponent (např. červené krvinky). Mezi vhodné fotosensitizery 

patří fenothiazinová barviva, vykazující široké spektrum antibakteriální a antivirové 

aktivity. Dalším využitím PDI je čištění a úprava odpadní vody na úroveň vody pitné. 

Při těchto procesech jsou nejčastěji používány kationtové porfyriny a ftalocyaniny, které 

zajišťují vhodnou úroveň inaktivace mikroorganismů.7  

 

1.1.3 Reakce singletového kyslíku 

Specifická elektronová struktura a přebytek energie dělá O2(
1∆g) velmi silným a 

selektivně působícím oxidačním činidlem. Tyto oxidační vlastnosti jsou využívány 

např. v organické syntéze.10 

Charakteristickou reakcí O2(
1∆g) jsou adice na dvojné vazby C=C u olefinů 

([2+2] cykloadice za vzniku 1,2-dioxoetanu (rov. 4), en-reakce za vzniku 

hydroperoxidu s posunutou dvojnou vazbou (rov. 5) a [4+2] cykloadice za vzniku 

endoperoxidu aromatických sloučenin a heterocyklů (rov. 6).1,11 Velmi snadno 

probíhají také oxidace organických thiolů, disulfidů a sulfidů za vzniku sulfoxidu.12 

Singletový kyslík reaguje i s biologickým materiálem (nukleové kysliny, 

aminokyseliny v proteinech, lipidy). Spolu s dalšími reaktivními formami kyslíku 

způsobují mutace, degradace proteinu a stárnutí. Proti negativním vlivům je 

organismus schopen se bránit pomocí chemických zhášečů či antioxidantů 

(karotenoidy, kyselina askorbová atd.).13 

 
+

[2+2]

CH3CH2 CH3CH2
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O
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1.1.4 Detekce singletového kyslíku 

Detekci O2(
1∆g) je možno provést různými metodami, fyzikálními i chemickými. 

Velkou předností fyzikálních metod je, že umožňují O2(
1∆g) stanovit přímo, bez reakcí 

s chemickými činidly. Mezi fyzikální metody patří např. přímé měření fosforescence 

O2(
1∆g) při λ = 1269 nm.1 Možnou metodou je i měření absorpce O2(

1∆g) při této 

vlnové délce.14 Je možné využít i fototermální techniky, kdy je uvolněna absorbovaná 

energie z excitované molekuly O2(
1∆g) radiačními nebo neradiačními procesy. 

Nevýhodu fyzikálních metod představují většinou nemalé pořizovací náklady pro 

potřebná vybavení (lasery, specifické detektory atd.). 

Chemické metody využívají charakteristických reakcí O2(
1∆g) (kap. 1.1.3). Pokud 

je znám průběh reakce, je možné kromě kvalitativní detekce stanovit i množství 

O2(
1∆g). Běžným požadavkem bývá, aby daná reakce byla dostatečně selektivní pro 

O2(
1∆g) a nedocházelo např. k interakcím s reaktivními oxo-částicemi.  

Chemickými metodami detekce jsou např. tzv. odbarvovací metody 

(„photobleaching methods“), jejich instrumentální nenáročnost a často i dostatečná 

citlivost z nich dělají často používané metody. Podstatou těchto metod je skutečnost, 

že akceptor O2(
1∆g) (většinou barevný substrát) je odbarvován úměrně množství 

(foto)generovaného 1O2 v reakční směsi. Detekovány jsou obvykle absorpční pásy 

(méně často emisní pásy) v průběhu (foto)generace O2(
1∆g). Chromofory barevného 

substrátu tvoří převážně konjugovaný systém dvojných vazeb, O2(
1∆g) s nimi reaguje 

obvykle za vzniku hyperoxidů či endoperoxidů.  

Tyto metody mají však i omezení, především, pokud O2(
1∆g) vzniká pomocí 

fotosensitizované reakce. Fotosensitizer i detekční substrát by se neměly výrazně lišit 

svou polaritou, oba by měly být rozpuštěny v shodném rozpouštědle v nízké 

koncentraci. Ta je důležitá k omezení agregace především fotosensitizeru (agregace 
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zháší excitované stavy), omezení tzv. filtračního efektu (jedna molekula 

fotosensitizeru stíní druhou) a umožnění detekce barevného substrátu ve vhodném 

spektrálním rozsahu. Nevhodné jsou přirozeně i možné donor-akceptorové přenosy 

energie či elektronů mezi excitovaným stavem fotosensitizeru a substrátu. 

Fotosensitizer i detekční reaktant musí být naprosto indiferentní v základních i 

excitovaných stavech. Detekční reaktant by sám neměl být fotochemicky aktivní při 

excitaci fotosensitizeru. Během excitace fotosensitizeru může také docházet k  

filtračnímu efektu excitujícího záření mezi fotosensitizerem a detekčním substrátem, 

pokud se absorpční pásy těchto látek překrývají. 

Příkladem odbarvovacích metod mohou být reakce O2(
1∆g) s kyselinou močovou 

(detekcepři λ = 291 nm)15 či s N,N´-dimethyl-4-nitrosoanilinem (pokles absorbance 

při λ = 440 nm)16 ve vodném prostředí. V organických rozpouštědlech lze např. využít 

reakce s 1,3-difenylisobenzofuranem (pokles absorbance při λ = 440 nm).17 

Pro detekci jsou obvykle využívány nenasycené organické substráty pro své 

specifické reakce s O2(
1∆g) (kap. 1.1.3.). Vzácněji jsou využívány reakce 

s anorganickými substráty. Příkladem může být tzv. jodidová metoda. Principem 

metody je reakce O2(
1∆g) s I- za vzniku I  ve vodném prostředí (reakční 

mechanismus reakce, rov. 7-11). Množství produkovaného I3
- je přímo úměrné 

O2(
1∆g), pozorovatelné spektrometricky při λ  = 287 nebo 351 nm. Tato metoda 

poskytuje velmi jednoduché a vysoce citlivé stanovení, na rozdíl od uvedených 

odbarvovacích metod nesleduje pokles ale nárůst absorbance produktu a substrát (I-) 

tedy může být použit v nadbytku, její nevýhodou je nízká specificita.11
 

  

 (7) 

 (8) 

 (9) 

 (10) 

          (11)  

  

I2 + HO-
2

I- , H2O I-
3 + H2O2 + OH-

H2O2 + 2I- + 2H+ I2 + 2H2O

O2(
1∆g) + I- IOO- H2O IOOH

IOOH + I- I2OOH- I2 + HO-
2

I2 + I- I-
3
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1.2 FOTOSENSITIZERY 

1.2.1 Obecné vlastnosti fotosensitizerů 

Jako fotosensitizery jsou označovány látky, které po světelné excitaci, přenosem 

energie či elektronu na molekulu kyslíku v základním energetickém stavu O2(
3
Σg

-), 

produkují O2(
1∆g) nebo O . Do skupiny fotosensitizerů se řadí látky různé chemické 

struktury, obvykle však organické látky s konjugovaným systémem, typicky 

aromatické či heterocyklické sloučeniny. Fotosensitizery mohou být ale i některé 

metalokomplexy či klastry. Produkt, který vznikne na základě fotosensitizované 

reakci závisí na fyzikálně-chemických a fotochemických vlastnostech fotosensitizeru.  

Obecně vhodným fotosensitizerem je takový, který má absorpční pásy ve vybrané 

oblasti světla s vysokým absorpčním koeficientem a má vysoké kvantové výtěžky 

tripletových stavů s dostatečnou dobou života a energií pro následnou tvorbu O2(
1∆g) 

či  O  s vysokým kvantovým výtěžkem. 

Především v biomedicínských aplikacích (fotodynamické terapii PDT7 a 

fotodynamické inaktivaci PDI7) je preferována fotogenerace O2(
1∆g) s krátkou dobou 

života a tím krátkou difúzní drahou/difúzním dosahem. Tímto je dána vysoká 

selektivita oxidačního/cytotoxického účinku pro tyto aplikace. Pro fotogeneraci 

O2(
1∆g) je potřeba, aby fotosensitizer podléhal fotoreakcím II. typu (kap. 1.1.2).  

Důležitými fotosensitizery generujícími O2(
1∆g) jsou porfyriny a jejich analoga.1  

Porfyriny jsou deriváty porfinu (Obr. 3), cyklické tetrapyrrolové sloučeniny mající 

konjugovaný systém dvojných vazeb s planární strukturou s charakteristickými pásy 

ve viditelné oblasti spektra, výrazný tzv. Soretův pás (kolem 400 nm) a méně výrazné 

Q-pásy (rozmezí 500-700 nm). Aromatický systém konjugovaných vazeb dává vznik 

charakteristické barevnosti těchto látek, na druhou stranu podporuje vznik 

agregovaných forem, především ve vodných roztocích. Agregace způsobuje zhášení 

excitovaných stavů, absorbovaná energie je uvolněna ve formě neradiačního procesu. 

Zhášení excitovaných stavů podstatně snižuje či zcela zamezí fotogeneraci O2(
1∆g).  
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Obr. 3. Strukturní vzorec porfinu. 

V této práci byly použity dva porfyrinové fotosensitizery, nepolární 5,10,15,20-

meso-tetrafenylporfyrin (TPP) a polární tetrakationtový 5,10,15,20-tetrakis(N-

methylpyridinium-4-yl)porphyrin (TMPyP). Oba dva tyto fotosensitizery mají vysoký 

kvantový výtěžek O2(
1∆g). TPP (Obr. 4a) poskytuje O2(

1∆g) s kvantovým výtěžkem 

0,62-0,7418,TMPyP (Obr. 4b) s kvantovým výtěžkem 0,58-0,9.19 

 

 

  

Obr. 4. a) Strukturní vzorec 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrinu, b) Strukturní vzorec 

5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porphyrinu. 
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1.2.2 Fotosensitizery na/v pevných nosičích 

Značná část fotosensitizovaných reakcí je uskutečněna v kapalném prostředí, kdy 

fotosensitizer je rozpuštěn v daném rozpouštědle. To může mít řadu omezení, mezi 

které patří např. nežádoucí agregace či špatná rozpustnost fotosensitizeru, zhášení jeho 

excitovaných stavů okolním prostředím atd. Tomu je možné se vyhnout imobilizací 

fotosensitizeru na vhodný pený nosič.20 Proces navázání fotosensitizeru na/ve vhodné 

organické nebo anorganické nosiče může probíhat např. adsorpcí na povrch (např. 

silikagelu21, Al2O3
22), interkalací (např. do hydrotalcitů23 či zeolitů24) nebo enkapsulací 

(zapouzdřením) do vhodných materiálů (např. polymerů25) s dostačující 

permeabilitou/difúzí pro kyslík.26,27 Výhodou takto připravených fotosensitizerů, je 

jejich jednoduchá aplikace i snadné odstranění po skončení fotosensitizované reakce z 

prostředí, kde byly aplikovány. Fotosensitizer je obklopen homogenním prostředí a 

nachází se obvykle v neagregované formě, ve fotoaktivním stavu. I v případě 

imobilizace fotosensitizeru enkapsulací může O2(
1∆g) difundovat z  prostředí např. 

polymerních nosičů ven. Vzhledem ke krátké době života je ale jeho difúzní dráha (l) 

omezená. Dráha, kterou může O2(
1∆g) urazit během své doby života τ∆ je vyjádřena 

rovnicí: 

l = (6 τ∆D(O2))
1/2

    (12) 

kde D(O2) představuje difúzní koeficient pro kyslík v daném prostředí.28 Materiál 

nosiče, jeho rozměr a prostředí, do kterého difunduje O2(
1∆g) určuje difúzí dosažitelnou 

vzdálenost O2(
1∆g). Difuzní dráha O2(

1∆g) je v řádu desítek až stovek nanometrů.29 

Ideální nosič fotosensitizeru, by měl mít co nejmenší velikost. Z toho vyplývá, že 

nanomateriály představují vhodné nosiče pro fotosensitizery. 

V naší laboratoři byly úspěšně využity jako nosiče fotosensitizerů jak polymerní 

nanovlákenné membrány připravené metodou elektrozvlákňování („electrospinning“) 

tak i polymerní nanočástice.30,31,32 
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1.3 NANOVLÁKENNÉ MEMBRÁNY A NANOČÁSTICE 

Nanovlákenými membránami nazýváme vrstvy tvořené polymerními nanovlákny o 

průměru cca 100-500 nm. Jsou jedinečné svou vysokou prodyšností, velkým 

specifickým povrchem, nízkou hmotností, mechanickou flexibilitou a v neposlední 

řadě i nízkou pořizovací cenou.  

Nejčastěji se tyto membrány připravují metodou elektrozvlákňování 

„electrospinning“. V této práci byly použity membrány připravené firmou Elmarco, 

tzv. technologií NanospiderTM z roztoku polymeru (Obr. 5).33 Tloušťka membány je 

obvykle 0,03-0,3 mm. Do roztoku polymeru je možné přidat fotosensitizer, tímto 

postupem byly získány nanovlákenné membrány s enkapsulovaným fotosensitizerem.  

 

 

Obr. 5. Princip přípravy polymerních nanovlákenných membrán technologií 

„NanospiderTM“: 1 - zdroj vysokého napětí, 2 - zásobník pro roztok polymeru, 3 - roztok 

polymeru, 4 - rotující válcová elektroda, 5 - uzemněná elektroda, 6 - válec s podkladovou 

textilií či jiným podkladovým nosičem, 7 - válec namotávající podkladový nosič s vrstvou 

polymerních nanovlákem. 
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V naší laboratoři byly v posledních letech intenzivně studovány fotoaktivní 

nanovlákenné membrány, připravené metodou „electrospinning“, s enkapsulovanými 

či povrchově vázanými fotosensitizery. Bylo zjištěno, že fotosensitizery jsou v obou 

formách v/na polymerních membránách fotoaktivní. V případě membrán 

s enkalsulovanými fotosensitizery např. externí zhášeče neovlivňují tripletové stavy 

fotosensitizeru, ale jsou účinně zhášeny kyslíkem za vzniku O2(
1∆g).

34,35 

Nanovlákenné membrány s fotosensitizery, vystavené viditelnému světlu, vykazují 

silný antibakteriální a antivirový efekt na povrchu, tyto patogeny jsou tak pomocí 

fotogenerovaného O2(
1∆g) účinně inaktivovány.31,32,36 Nanovlákenné membrány byly 

použity i pro detekci kyslíku.30 

V laboratoři byly připraveny i nanočástice s enkapsulovaným fotosensitizerem z 

nanovlákenných membrán.30 Výhodou těchto nanočástic je především jejich malá 

velikost, velký poměr povrchu k objemu, vysoká koncentrace vazebných míst a jejich 

snadné odstranění z vodného prostředí filtrací přes nanovlákennou membránu. Stejně 

jako u nanovlákenných membrán s navázanými fotosensitizery i nanočástice vykazují 

antibakteriální a antivirový efekt.30 
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2 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem práce bylo připravit fotoaktivní sulfonované polystyrenové 

nanočástice s enkapsulovaným 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrinem a povrchově 

vázaným 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porphyrinem modifikovanou 

precipitační metodou z  nanovlákenných membrán a ověřit jejich schopnost 

fotogenerace O2(
1∆g). Dalším cílem bylo pak zjistit, jak teplota ovlivňuje, přes 

teplotně závislou kyslíkovou difúzi polystyrenu, reakční kinetiku fotogenerovaného 

O2(
1∆g) s vybranými substráty. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE, ROZTOKY A NANOVLÁKENNÉ 

MEMBRÁNY 

3.1.1 Chemikálie a nanovlákenné membrány 

H2SO4 (96 %, Sigma-Aldrich) 

KH2PO4 (≥ 99,5 %, Fluka) 

KI (≥ 99,0 %, Fluka) 

NaOH (˃ 98 %, Penta) 

(NH4)2MoO4 (99,98 %, Sigma-Aldrich) 

Sodná sůl kyseliny močové (Sigma-Aldrich) 

Tetrahydrofuran (THF, ≥ 99,9 %, Sigma-Aldrich) 

5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porfyrin (TMPyP, ˃ 97 %,  

 Sigma-Aldrich) 

5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrin (TPP, ≥ 99 %, Sigma-Aldrich) 

Polystyrenová nanovlákenná membrána (Elmarco s.r.o.) 

 

3.1.2 Roztoky 

Jodidové detekční činidlo 

Jodidové detekční činidlo obsahovalo 0,1 mol dm-3 KI a 10 µmol (NH4)2MoO4 v 

0,02 mol dm-3 sodno-draselném fosfátovém pufru o pH = 6,2 (pH upravené přídavkem 

0,1 mol dm-3 roztoku NaOH) 
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2×10-4 mol dm-3 roztok sodné soli kyseliny močové 

Roztok soli kyseliny močové byl připraven rozpuštěním 0,0038 g sodné soli kyseliny 

močové v deionizonané vodě a doplněn na celkový objem 100 ml.  

 

3.2 METODY 

3.2.1 pH-metrie 

Pro měření pH byl použit pH metr PH 526 od firmy WTW (Česká republika) s 

kombinovanou skleněnou elektrodou, kalibrovanou na dva standardní pufry WTW (pH 

= 4,0 a pH = 7,0).  

 

3.2.2 UV-Vis a fluorescenční spektroskopie 

Absorpční spektra UV/Vis byla měřena v uzavíratelných křemenných kyvetách 

pomocí spektrofotometru UV 300 Unicam (UK) a spektrofotometru Cary 4000 UV-Vis 

(USA) s integrační koulí. Fluorescenční spektra byla měřena na spektrofluorimetru FLS 

980 (UK). 

 

3.2.3 Ozařovací experimenty 

K ozařovacím experimentům byla použita sestava skládající se z temperovaného 

kyvetového prostoru (GREGORY instruments, Česká republika) a dalších jednotlivých 

částí (Newport, USA): 500 W Xe-výbojka s krytem a válcovitým pouzdrem se 

zaostřením mezi výbojkou a kyvetovým prostorem, konstantního napěťového zdroje pro 

500 W Xe-výbojku, časovače a zdroje pro clonu. 
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3.2.4 Skenovací elektronová mikroskopie 

SEM snímky nanovlákenných membrán před/po sulfonaci a snímky NPs byly 

pořízeny pomocí skenovacího elektronového miskroskopu FEI Quanta 200 (Česká 

republika). 

 

3.2.5 Transmisní elektronová mikroskopie 

TEM snímky NPs byly pořízeny mikroskopem FEI Tecnai G2 Spirit Twin12 (Česká 

republika).  

 

3.2.6 Gravimetrické stanovení 

Pro gravimetrickou analýzu bylo připraveno 5 × 15 ml suspenze NPs do předem 

vysušených nádobek. Vzorky byly sušeny při 50 °C do konstantní hmotnosti. K vážení 

byly použity analytické váhy GR-200 (Japonsko). Ze získaných hodnot byla určena 

hmotnost nanočástic vztažená na mililitr suspenze nanočástic (Tab. 1). 

 

Tabulka 1.  

hmotnost 
nádobky [g] 

objem 
suspenze 
NPs [ml] 

hmotnost 
nádobky se 

suspenzí NPs [g] 

hmotnost nádobky 
se suspenzí NPs po 

vysušení [g] 

hmotnost NPs na 
ml 

[mg ml-1] 
14,8125 15 14,8566 0,0441 2,94 
14,8121 15 14,8565 0,0445 2,97 
14,8122 15 14,8569 0,0447 2,98 
14,8121 15 14,8565 0,0444 2,96 
14,8126 15 14,8574 0,0448 2,99 

průměrná hmotnost NPs na ml [mg ml-1]   2,97 ± 0,02 
 

Pro zjištění počtu NPs na ml zásobní suspenze byl použit výpočet:  

 NNPs na ml =   × NA  = 2,63 × 1013 NPs ml-1 

kde mNPs je průměrná hmotnost NPs na ml (2,97 × 10-3 g ml -1), MNPs je molární 

hmotnost NPs (6,8 × 107 g mol-1)37 a NA je Avogardrova konstanta (6,022 × 1023 mol-1). 
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3.2.7 Iontově výměnná kapacita 

Iontově výměnná kapacita (IEC) NPs byla stanovena titrací. Dialyzovaná suspenze 

NPs (20 ml) byla upravena 10 ml 0,2 mol dm-3 roztokem NaOH, po dobu 1 hodiny. 

Během této úpravy byly H+ nahrazeny Na+. Přebytek NaOH byt titrován 0,1 mol dm-3 

roztokem HCl s potenciometrickou indikací konce titrace. Pomocí primárního standardu 

Na2B4O7 byla stanovena koncentrace HCl. IEC byla vztažena k jednotkové hmotnosti 

sušené suspenze NPs.  

 

3.2.8 Jodidová metoda detekce O2(
1∆g) 

2700 µl / 2900 µl jodidového činidla a 300 µl suspenze NPs-TPP / 100 µl suspenze 

NPs-TMPyP bylo ozařováno v křemenných kyvetách bílým světlem, 500W Xe-

výbojkou s filtrem λ ≥ 400 nm. Fotosensitizovanou reakcí generovaný O2(
1∆g), byl 

v pravidelných časových intervalech, sledován spektrofotometricky, nárůstem 

absorbance I3
- při λ = 351 nm v průběhu ozařovaní. Stejný postup byl aplikován pro 

kontrolní vzorky, bez fotosensitizeru, či bez ozařování.  

 

3.2.9 Metoda detekce O2(
1∆g) pomocí kyseliny močové 

2900 µl / 2990 µl roztoku kyseliny močové (UA) a 100 µl / 10 µl suspenze NPs-TPP 

/ NPs-TMPyP bylo ozařováno v křemenných kyvetách bílým světlem, 500W Xe 

výbojkou s filtrem λ ≥ 400 nm. Fotogenerovaný O2(
1∆g) byl sledován 

spektrofotometricky, v pravidelných časových intervalech, jako pokles absorpčního 

maxima UA při λ = 291 nm během ozařování. Stejný postup byl aplikován pro kontrolní 

vzorky, bez fotosensitizeru, či bez ozařování.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 PŘÍPRAVA SULFONOVANÝCH POLYSTYRENOVÝCH 

NANOČÁSTIC A NANOČÁSTIC S ENKAPSULOVANÝM / 

POVRCHOVĚ VÁZANÝM FOTOSENSITIZEREM 

 

Nanovlákenné membrány o rozměrech 5 × 7 cm byly uchyceny na podkladová 

sklíčka. Do vyvíjejících tanků pro TLC s 96% H2SO4 byla ponořena připravená 

podkladová sklíčka. Sulfonace probíhala při pokojové teplotě 53 hodin. Nanovlákenné 

membrány byly po sulfonaci promývány deionizovanou vodou, dokud nebylo získáno 

neutrální pH promývacího roztoku. Poté byly uchovávány v deionizované vodě. 

Sulfonované nanovlákenné membrány (280 cm2, cca 168 mg) byly zbaveny přebytečné 

vody. Vlhké nanovlákenné membrány byly vloženy do 16 ml čistého THF a za stáleho 

intenzivního míchání, po dobu 60 s, byly rozpuštěny. Převrstvením 80 ml deionizované 

vody došlo k vysrážení nanočástic (NPs). Suspenze NPs byla převedena do varné baňky 

pomocí dalších 80 ml deionizované vody. Ze suspenze NPs, pomocí vakuové odparky, 

bylo oddestilováno THF a část vody, na výsledných 50 ml. Získaná suspenze NPs byla 

centrifugována po dobu 10 minut při 4700 g, aby byly odstraněny případné usazeniny. 

Dialýzou suspenze, po dobu 48 hodin při pokojové teplotě, byly odstraněny peroxidy, 

stopy H2SO4 a THF. K dialýze byla použíta dialyzační střívka Float-A-Lyzer® G2 s 

mezní hodnotou molekulové hmotnosti 50 kD. 

Struktura polystyrenových nanovlákenných membrán před a po sulfonaci byla 

vizualizována pomocí SEM (Obr. 6A, 6B). Analýzou SEM byl zjištěn průměr 

nanovláken, který činil cca 150 - 400 nm. Sulfonací se nezměnil nanovlákenný 

charakter ani průměr nanovláken. 
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Vzniklé NPs precipitací byly vizualizovány pomocí TEM snímku (Obr. 6D). SEM 

snímek (6C) a analýza TEM snímků ukázala širokou distribuci (6E) ve velikosti NPs s 

průměrným poloměrem 15 ± 7 nm. Sulfo-skupiny způsobují záporný povrchový náboj 

nanočástic, díky kterému nedochází k jejich agregaci ve vodné suspenzi. Ve vodné 

suspenzi ani nedochází k jejich výrazné sedimentaci, to je způsobeno podobnou 

hustotou polystyrenových NPs a vody.  

  

 

Obr. 6. SEM snímek polystyrénové nanovlákenné membrány před sulfonací (A) a po 

sulfonaci (B). SEM snímek NPs (C) a TEM snímek NPs (D). Distribuce poloměrů NPs 

odečtená z TEM snímku (E). 

 

Gravimetrickým stanovením byla zjištěna průměrná koncentrace zásobní suspenze 

NPs, která byla cca 2,63 × 1013 NPs ml-1. Pomocí titrace byla zjištěna hodnota 

IEC ~ 3 × 10-4 mol dm-3.37 Z DLS měření bylo zjištěno, že velikost NPs se nezměnila 

ani po měsíci stání v uzavřené nádobě zásobní suspenze.  

Pořízení snímků SEM, TEM a měření DLS bylo primárně provedeno v rámci další 

charakterizace získaných NPs, NPs-TPP a NPs-TMPyP pro doplnění podkladů k 

publikaci.37 

Příprava NPs s enkapsulovaným fotosensitizerem TPP (NPs-TPP) byla provedena 

stejným postupem jako příprava samotných NPs. S tím rozdílem, že do 16 ml THF bylo 

přidáno 0,88 mg TPP, před přidáním sulfonované nanovlákenné membrány. 

Gravimetrickým stanovením byla zjištěna hmotnostní koncentrace TPP v NPs-TPP ~ 

0,6 wt%. Z DLS a gravimetrických analýz bylo zjištěno, že enkapsulace TPP neměla 

vliv na velikost ani počet NPs. Na změřených absorpčních spekterech NPs-TPP 
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(Obr. 7A) je možné vidět Soretův pás (při λ = 421 nm) a čtyři Q pásy (viditelné 

především při vyšších koncentracích TPP v NPs-TPP). Při nízké koncentraci TPP (~ 

0,006 wt%) v NPs-TPP je přítomna neprotovaná forma TPP, při vyšších koncentracích 

TPP (≥ 0,06 wt%) v NPs-TPP se zvyšovala i koncentrace protonované formy TPP, 

přestože NPs-TPP byly důkladně dialyzovány.  

Nanočástice s povrchově vázaným tetrakationtovým fotosensitiserem TMPyP (NPs-

TMPyP) byly připraveny přidáním 100 µl rozpuštěného fotosensitizeru TMPyP v H2O 

(1 × 10-4 mol dm-3) k 9900 µl suspenze NPs.  Takto byly získány NPs-TMPyP 

(TMPyP / IES = 0,1; koncentrace TMPyP ~ 1 × 10-6 mol dm-3).37
 Hodnota hmotnostní 

koncentrace TMPyP v NPs-TMPyP ~ 0,5 wt%. Zaznamenaná absorpční spektra NPs-

TMPyP (Obr. 7B) vykazovala větší podobnost mezi sebou, byl viditelný Soretův pás 

(při λ = 430 nm) a čtyři Q pásy.  

  

Obr. 7. Normalizovaná UV-Vis spektra NPs-TPP (s rozdílnou hmotnostní koncentrací TPP 

v NPs, panel A), NPs-TMPyP (s rozdílným poměrem TMPyP/IEC, panel B). 

 

Fluorescenční spektra NPs-TPP vykazují přítomnost molekul TPP (Obr. 8A) v 

monomerním stavu. Dvě viditelná pásma při λ = 654-680 nm a při λ = 716-718 nm jsou 

charakteristická pro TPP v hydrofóbním prostředí34, lze tedy říci, že TPP v NPs-TPP je 

dobře zapouzdřen. 
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Ze získaných fluorescenčních spekter NPs-TMPyP (Obr. 8B), je vidět, že většina 

molekul porfyrinu se nachází v monomerním stavu. Pásy při λ = 655-659 nm a při λ = 

719-720 nm jsou charakteristiké pásy pro TMPyP ve vodném prostředí.32 

 

  

Obr. 8. Normalizovaná fluorescenční spektra. NPs-TPP (s rozdílnou hmotnostní 

koncentrací TPP v NPs, panel A), NPs-TMPyP (s rozdílným poměrem TMPyP/IEC, panel B) 
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4.1.1 Příprava a test fotoaktivity suspenze TPP 

Byl proveden pokus o přípravu samotných nanočastic TPP fotosensitizeru, bez 

polystyrenové složky, stejnou nanoprecipitační metodou, za stejných experimentálních 

podmínek, ale bez použití polystyrenových nanovlákenných membrán. Přidáním 

deionizované H2O  k roztoku  TPP v THF, došlo k částečné precipitaci. Suspenze TPP 

byla dialyzována po dobu 48 hodin, částice TPP neprocházely dialyzačními střívky. 

Porovnáním změřených absorpčních spekter TPP a NPs-TPP (Obr. 9a, 9b), byl zjištěn 

výskyt agregované formy TPP, to vysvětluje nemožnost průchodu TPP dialyzačním 

střívkem. S postupem času docházelo k další agregaci TPP (Obr. 9b, 9c). 

 

 

Obr. 9. Absorpční spektrum - a) suspenze NPs-TPP (černá), b) čerstvá suspenze TPP (~ 1,8 

× 10-3 wt%) (modrá), c) suspenze TPP po 48 hodinách stání (zelená) 

 

Jodidovým testem pro detekci O2(
1∆g) bylo navíc zjištěno, že ani po 40 min 

ozařování suspenze TPP v detekčním roztoku nedošlo k detekovatelné produkci 

O2(
1∆g). Z toho vyplývá, že TPP bez polystyrenové složky ve vodných roztocích 

agreguje a zcela ztrácí své fotoaktivní vlastnosti. 

  



33 

 

 

4.1.2 Fotostabilita suspenze NPs s vázaným fotosensitizerem 

Pro další experimenty s NPs-TPP / NPs-TMPyP bylo přirozeně nutné znát 

fotostabilitu těchto materiálů. Čerstvě připravené suspenze byly proto dlouhodobě 

ozařovány intenzivním viditelným světlem, 500W Xe-výbojkou s filtrem λ  ≥ 400 nm 

(Obr.10 a 11). 

 

Obr. 10. Test fotostability NPs-TPP. Absorbance NPs-TPP (~ 0,6 wt%, 2,6 × 1012 NPs ml-

1) ve vodné suspenzi, bez ozáření (černá) a po 30 min (modrá), 60 min (tyrkysová), 90 min 

(zelená), 120 min (červená), 150 min (růžová), ozáření 500 W Xe-výbojkou (λ  ≥ 400 nm). 

VIS spektrum (panel A), výřez spektra (panel B). Šipka ukazuje pokles absorbance v průběhu 

ozařování.  

 

  

Obr. 11. Test fotostability NPs-TMPyP. Absorbance NPs-TMPyP (0,01 TMPyP / IEC, 

suspenze 1,3 × 1013 NPs ml-1) před (černá) a po 150 min (červená) ozáření 500 W Xe-výbojkou 

(λ  ≥ 400 nm). VIS spektrum (panel A), výřez spektra (panel B). Šipka ukazuje pokles 

absorbance v průběhu ozařování. 
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Fotostabilita byla sledována pomocí UV/VIS spektroskopie, jako kinetika 

fotodegradace (odbarvování) hlavního, tzv. Soretova absorpčního pásu. Zjištěné 

fotodegradace byly zanedbatelné, hodnota absorbance pro TPP v suspenzi NPs-TPP 

(Obr. 10.) poklesla o 6% a hodnota absorbance TMPyP v NPs-TMPyP (Obr. 11.) se 

snížila o 1% po 2,5 hodinách ozařování 500 W Xe-výbojkou (λ  ≥ 400 nm). Získané 

suspenze NPs-TPP / NPs-TMPyP lze tedy považovat za daných experimentálních 

podmínek za fotostabilní. 
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4.2 FOTOOXIDACE EXTERNÍCH SUBSTRÁTŮ 

Pro zjištění fotogenerace O2(
1∆g) u připravených vodných suspenzí NPs-TPP a NPs-

TMPyP  byly použity 2 chemické metody, jodidový test a fotoodbarvování kyseliny 

močové.15 

4.2.1 Detekce O2(
1∆g) pomocí jodidového činidla 

Stanovení pomocí jodidového činidla bylo jednoduché a citlivé. Produktem reakce 

O2(
1∆g) s I- ve vodném prostředí byl I , který je přímo úměrný fotogenerovanému 

O2(
1∆g).  Na změřených absorpčních spektrech byl pozorován nárust charakteristických 

absorpčních pásů pro I , při λ = 287 nebo 351 nm.  

Připravený vzorek suspenze NPs-TPP nebo NPs-TMPyP s jodidovým činidlem byl 

ozařován intenzivním viditelným světlem po dobu 30 s v intervalech (Obr. 12). 

Kontrolní vzorek ve tmě nevykazoval fotooxidaci I-. V případě přidání NaN3 k 

připraveným suspenzím, došlo k účinné inhibici reakce O2(
1∆g) s I-.  

  

Obr. 12. Fotooxidace jodidového činidla v přítomnosti NPs-TPP (~ 0,06 wt%, suspenze 

2,6 × 1012 NPs ml-1, panel A) či NPs-TMPyP (0,01 TMPyP / IEC, suspenze 8,8 × 1011 NPs ml-1, 

panel B) detekovaná jako nárůst absorbance I3
- při 287 nm a 351 nm během ozářování 500 W 

Xe-výbojkou (λ  ≥ 400 nm). Šipky ukazují postupný nárůst absorbance po 30 s ozařovacích 

cyklech. 
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4.2.2 Detekce O2(
1∆g) pomocí kyseliny močové 

Jak již bylo uvedeno, reakce kyseliny močové (UA) s O2(
1∆g) je selektivním typem 

fotooxidace, na rozdíl od fotooxidace jodidového činidla a je běžně používanou 

metodou detekce O2(
1∆g). 

Připravený vzorek suspenze NPs-TPP nebo NPs-TMPyP s 2×10-4 mol dm-3 

roztokem sodné soli UA byl ozařován intenzivním viditelným světlem v  90 s 

intervalech. Produkce O2(
1∆g) byla pozorována v absorpčních spektrech jako pokles 

absorbance při λ = 291 nm (Obr. 13). Kontrolní vzorek ve tmě nevykazoval 

fotodegradaci UA. 

 

Obr. 13. Fotooxidace UA v přítomnosti NPs-TPP (~ 0,06 wt%, suspenze 8,8 × 1011 NPs ml-1  

panel A) či NPs-TMPyP (0,01 TMPyP / IEC, suspenze 8,8 × 1010 NPs ml-1, panel B) detekovaná 

jako pokles absorbance UA při 291nm během ozářování  500 W Xe-výbojkou (λ  ≥ 400 nm). 

Šipky ukazují postupný pokles absorbance po 90 s ozařovacích cyklech. 
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4.3 FOTOOXIDACE EXTERNÍHO SUBSTRÁTU V ZÁVISLOSTI 

NA KONCENTRACI VÁZANÉHO FOTOSENSITIZERU 

Připravené vodné suspenze NPs-TPP s různou hmotnostní koncentrací TPP 

(12 wt%; 6 wt%; 0,6 wt%; 0,06 wt%; 0,006 wt%) a NPs-TMPyP s rozdílným poměrem 

TMPyP/IEC (0,1; 0,01; 0,001) byly použity pro fotooxidaci kyseliny močové.  

 

  

Obr. 14. Časový profil UA. Absorbance při λ = 291 nm v roztoku UA s obsahem NPs-TPP 

(s rozdílnou hmotnostní koncentrací TPP v NPs, panel A), NPs-TMPyP (s rozdílným poměrem 

TMPyP/IEC, panel B), ozářování  500 W Xe-výbojkou (λ  ≥ 400 nm). 

 

Ze změřených absorbancí UA (Obr. 14) je viditelné, že s větší koncentrací 

fotosensitizeru v/na NPs roste i rychlost fotooxidace. Vztažením směrnice závislosti 

absorbance AU na množství absorbovaného světla porfyrinem (mezi λ = 400-700 nm), 

proti době ozáření37, je získána relativní účinnost fotooxidace (PE). Porovnáním 

relativních účinností fotooxidace (Obr. 15.) zjistíme, že při nejnižší koncentraci 

navázaného fotosensitizeru je hodnota PE nejvyšší.  

S vyšší koncentrací TPP v NPs-TPP nebo TMPyP v NPs-TMPyP klesá relativní 

účinnost fotooxidace. Ke snížení PE dochází vlivem samozhášení a filtr efektu, při 

kterém si molekuly fotosensitizeru navzájem stíní. Při vysoké koncentraci 

fotosensitizeru v NPs je zapotřebí velké množství absorbovaného světla, aby proběhla 

účinná fotooxidace. 
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Obr. 15. Relativní účinnost fotooxidace. Časový profil UA, absorbance při λ = 291 nm v 

roztoku UA s obsahem NPs-TPP (s rozdílnou hmotnostní koncentrací TPP v NPs, panel A), 

NPs-TMPyP (s rozdílným poměrem TMPyP/IEC, panel B), ozářování  500 W Xe-výbojkou (λ 

 ≥ 400 nm), ΣI0(1-10-Ai) je součet všech intenzit absorbovaného světla při λ = 400-700 nm 
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4.4 ZÁVISLOST KINETIKY FOTOOXIDACE KYSELINY 

MOČOVÉ NA TEPLOTĚ 

Ze vztahu pro difúzní dráhu O2(
1∆g) (rov. 12) vyplývá, že tato dráha je významně 

ovlivněna difúzním koeficientem kyslíku (D(O2)). D(O2) je závislý na teplotě. V této 

práci bylo proto zkoumáno, jak teplota ovlivní kinetiku fotooxidačních reakcí u 

připravených suspenzí NPs-TPP a NPs-TMPyP. Závislost fotooxidace na teplotě byla 

sledována v rozmezí 5 - 60 °C. Jako substrát pro sledování průběhu fotooxidační reakce 

byla zvolena kyselina močová (UA). 

Připravený vzorek suspenze NPs-TPP nebo NPs-TMPyP s roztokem UA byl přelit 

do křemenné kyvety, vytemperován na danou teplotu v kyvetovém termostatovatelném 

držáku a zde i ozařován viditelným světlem v krátkých časových intervalech. Následně 

bylo změřeno jeho UV/VIS spektrum. Pro vzorek obsahující suspenzi NPs-TPP byl 

zvolen 3 min ozařovací interval (Obr. 16.), pro vzorek obsahující suspenzi NPs-TMPyP 

byl zvolen 1,5 min ozařovací interval (Obr. 17.). 

 

 

Obr. 16. Kinetika fotooxidace UA suspenzí NPs-TPP (~ 0,06 wt%, suspenze 

8,8 × 1011 NPs ml-1). Světelný zdroj: 500 W Xe-výbojka s optickým filtrem (λ  ≥ 400 nm). 
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Obr. 17. Kinetika fotooxidace UA suspenzí NPs-TMPyP (0,01 TMPyP / IEC, 

8,8 × 1010 NPs ml-1). Světelný zdroj: 500 W Xe-výbojka s optickým filtrem (λ  ≥ 400 nm). 

 

Z provedených měření je zřetelné, že s vyšší teplotou roste kinetika fotooxidace UA 

singletovým kyslíkem především v případě použití NPs-TPP. Na tomto faktu se může 

podílet více faktorů. Se zvyšující se teplotou roste rychlost reakce ale i D(O2) 

v polystyrenové nanočástici.36 Větší difúzní koeficient pak umožňuje snadnou difúzi 

O2(
3
Σg) k enkapsulovanému TPP a snadnou difúziO2(

1∆g) z nanočástice k externímu 

substrátu (UA), a tedy významně ovlivní efektivitu fotooxidace. Rostoucí D(O2) 

s teplotou je patrně hlavním faktorem, jak vyplývá ze srovnání s fotooxidačním testem s 

NPs-TMPyP (s povrchově vázaným fotosensitizerem), kde rozdílná hodnota D(O2) 

v polystyrenu nehraje roli (Obr.16 a 17). 

Rozdíly ve fotooxidaci UA při různé teplotě v přítomnosti NPs-TMPyP nebyly tak 

významné, jako v případě NPs-TPP. U fotooxidací UA pomocí NPs-TMPyP byla 

zjištěna dokonce nižší rychlost fotooxidace při 50 a 60 °C než při 37 °C, patrně z 

důvodu nižší koncentrace rozpuštěného O2 ve vodě při vyšší teplotě (Tab. 2.), což 

omezuje rychlost fotooxidace UA.  
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Tabulka. 2. Vybrané vlastnosti kyslíku37 

Teplota 
(°C) 

Difúzní koeficient 
 O2 (105 cm2 s-1) 

Rozpustnost kyslíku 
O2 (mg l-1) 

Doba života O2(
1∆g) 

(µs) 
H2O polystyren H2O H2O polystyren 

5 1,1 - 12,6 3,6 - 
10 1,2 0,009 11,1 - - 
20 1,8 0,014 8,8 3,5 20,3 
37 2,6 0,030 6,6 - - 
50 3,3 0,049 5,7 3,3 9,6 
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5 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci bylo potvrzeno, že metodou precipitace lze připravit 

polystyrenové NPs (poloměr 30±7 nm) z dlouhodobě sulfonovaných nanovlákenných 

membrán. Modifikovanou precipitační metodou byly připraveny a charakterizovány 

fotoaktivní NPs s povrchově vázaným 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-

yl)porphyrinem (TMPyP) nebo enkapsulovaným 5,10,15,20-meso-tetrafenylporfyrinem 

(TPP).  

Oba typy NPs s takto vázanými fotosensitizery efektivně fotogenerují O2(
1∆g), jsou-li 

ozářeny viditelným světlem. Schopnost vodných suspenzí NPs-TPP a NPs-TMPyP 

fotogenerovat O2(
1∆g) byla prokázána pomocí dvou chemických metod, pomocí citlivé 

jodidové metody a selektivní metodou odbarvování kyseliny močové. Neozářené 

vzorky nevykazovaly žádnou produkci O2(
1∆g) za jinak shodných experimentálních 

podmínek. 

Vzniklé vodné suspenze NPs-TPP a NPs-TMPyP jsou dlouhodobě stabilní, na 

povrchu nacházející se záporný povrchový náboj zabraňuje jejich agregaci ve vodném 

prostředí. Hustota NPs podobná hustotě vody navíc zamezuje jejich sedimentaci. Podle 

DLS se velikost NPs s časem nemění. Na základě provedených testů lze NPs s vázaným 

fotosensitizerem považovat za fotostabilní. 

Metodou precipitace lze připravit i suspenzi samotného hydrofobního TPP ve vodě. 

Suspenze TPP však vykazuje přítomnost agregované formy porfyrinu, je nestabilní a 

delším stáním se agregace zvyšuje. Suspenze TPP (bez polystyrenové složky) není 

fotoaktivní. 

V práci byl zkoumán vliv koncentrace fotosensitizeru v/na NPs na rychlost 

fotooxidačních reakcí. Bylo zjištěno, že nižší koncentrace fotosensitizeru vykazují vyšší 

relativní účinost fotooxidace externího substrátu. Při vyšších koncentracích dochází k 

výraznějšímu samozhášení a více se projevuje stínící efekt (molekuly fotosensitizeru se 

navzájem stíní).  
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Byl zkoumán i vliv teploty na kinetiku fotooxidace externího substrátu. Teplota 

ovlivňuje rychlostní konstantu reakce, difúzní koeficient kyslíku a rozpustnost kyslíku, 

a to jak v polystyrenových NPs, tak i v jejich okolí. Především u NPs-TPP 

(enkapsulovaného TPP v NPs) byl nalezen významný nárůst rychlosti fotooxidace 

substrátu s rostoucí teplotou. Hlavním důvodem je patrně zvyšující se difúzní koeficient 

kyslíku s rostoucí teplotou. U NPs-TMPyP (povrchově vázaný TMPyP na NPs) byla 

pozorována menší závislost fotooxidace na teplotě, při vyšších teplotách (50 a 60 °C) 

byla naměřena dokonce nižší rychlost fotooxidace než při 37 °C. V tomto případě 

patrně výrazněji převyšoval vliv snížené rozpustnosti kyslíku ve vodě. 
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