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D2O 
DMa 
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DMSO 
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H2O2 
HO2• 

Hmx@TiO2 
Ho238 
HPLC-EC(Hg) 
 
L• 
LO•/LOO• 
L-DOPA 
LOOH 
MDA 
mHCTPO 
MTT 
N3• 
NADH 
O2•- 
OH• 
PBS 
PDT 
PI 
POPC 
PSO I i II 
 
ROS 
RPMI 
SO3•- 
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TPPS 
 

cząsteczka tlenu w pierwszym stanie wzbudzonym – tlen singletowy 
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modyfikowany powierzchniowo czerwienią bromopirogallolową TiO2 
2,6-di-tri-butylo-4-metylofenol 
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oxidation reactions) 
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Streszczenie 
 

 

 

Istotą zagadnienia naukowego, który podejmuje niniejsza rozprawa doktorska jest 

ustalenie: czy nowe, funkcjonalizowane pochodne fulerenu - BB6 i BB11 oraz 

modyfikowane powierzchniowo TiO2 – Hmx@TiO2 i Brp@TiO2 wykazują odpowiednio 

wysoką reaktywność fotochemiczną i aktywność fotodynamiczną, jakie wymagane są od 

fotosensybilizatorów o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej 

nowotworów i niektórych innych schorzeń.   

Analizowane w niniejszym projekcie nanocząstki charakteryzuje duża fotostabilność, 

umożliwiająca względnie długotrwałe wzbudzanie fotosensybilizatorów w wybranych 

układach modelowych i komórkach in vitro, bez znacznego fotoblaknięcia.  

Fotoreaktywność badanych materiałów określana była poprzez pomiar ich zdolności 

do generowania tlenu singletowego oraz produkcji wolnych rodników, które mogą 

powodować oksydacyjną modyfikację potencjalnych targetów komórkowych, zwłaszcza 

w warunkach obniżonego stężenia tlenu cząsteczkowego. Pomiary te prowadzone były 

przy użyciu komplementarnych metod, w tym tlenometrii EPR (z ang. Electron 

Paramagnetic Resonance) i pułapkowania spinowego EPR. Fotoreaktywność badanych 

związków oceniano również na podstawie ich efektywności fotosensybilizowanej 

peroksydacji nienasyconych lipidów w liposomach i komórkach in vitro. Ponadto 

analizowano mechanizmy fotosensybilizowanego utleniania, w szczególności udział w 

procesach fotochemicznych Typu I lub Typu II poprzez detekcję specyficznych dla tlenu 

singletowego lub zależnych od wolnych rodników wodoronadtlenków cholesterolu. W 

pomiarach tych stosowano cholesterol, jako mechanistyczną sondę molekularną oraz 

metodę HPLC-EC(Hg). Efektywność fotodynamiczną funkcjonalizowanych fulerenów 

oraz modyfikowanych TiO2 testowano in vitro na linii nowotworowej czerniaka B16. 

Przeżywalność komórek kontrolnych i poddanych działaniu fotodynamicznemu 

oceniano przy pomocy testu MTT i barwienia jodkiem porpidyny. Badane nanocząstki 

nie wykazują znaczącej cytotoksyczności w ciemności, natomiast podczas naświetlania 

aktywnym światłem indukują efektywne zabijanie komórek nowotworowych.  

Zarówno w przypadku prostych układów modelowych jak i na modelu 

komórkowym, analizowany był wpływ melaniny na właściwości fotosensybilizujące         
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i efektywność fotodynamiczną badanej grupy związków. Analiza taka była konieczna w 

związku z obecnością melaniny w większości czerniaków oraz przypisywanych 

melaninie właściwościach przeciwutleniających i fotoochronnych, które mogą 

modyfikować przebieg zjawisk fotodynamicznych. Melanina w istotny sposób 

modyfikuje właściwości fotosensybilizujące kationowej pochodnej fulerenu BB6. Jest to 

wynikiem kompleksowania BB6 przez melaninę, które umożliwia bardzo wydajne 

przeniesienie energii wzbudzenia elektronowego fotosensybilizatora na melaninę, 

zmniejszając jego fotoreaktywność. W przypadku fulerenu BB11 oraz modyfikowanych 

TiO2 wpływ melaniny nie jest tak silny i ma związek z jej oddziaływaniem z tlenem 

singletowym i „zmiataniem” wolnych rodników w reakcjach fotosensybilizowanych 

przez te związki. 

Funkcjonalizowane fulereny, w szczególności BB6, wydajnie generują tlen 

singletowy, a w środowisku zawierającym donor elektronu produkują również 

anionorodnik  ponadtlenkowy oraz rodnik hydroksylowy. Mogą więc brać udział w obu 

reakcjach fotosensybilizowanego utleniania (zarówno Typu I jak i II).  Natomiast 

modyfikowane powierzchniowo TiO2, Hmx@TiO2 i Brp@TiO2 przede wszystkim 

wykazują zdolność udziału w procesach fotosensybilizowanego utleniania Typu I. W tym 

przypadku ma miejsce przeniesienie elektronu z pasma przewodnictwa TiO2 na 

cząsteczki substratów, czego konsekwencją jest generowanie anionorodnika 

ponadtlenkowego oraz rodnika hydroksylowego. W takich warunkach Typ II PSO 

praktycznie nie zachodzi. 

Wyniki uzyskane w pracy pozwalają sformułować wniosek, iż pomimo braku 

intensywnych pasm absorpcji badanych nanocząstek w zakresie długofalowym, 

względnie duża fotoreaktywność takich fotosensybilizatorów i zdolność generowania 

wolnych rodników uzasadniają nadzieję zastosowania nanocząstek w terapii 

fotodynamicznej niektórych nowotworów skóry oraz powierzchniowych infekcji 

bakteryjnych. Ewentualne wykorzystanie nanocząstek, jako fotosensybilizatorów           

w terapii fotodynamicznej wymaga szczegółowej wiedzy o właściwościach 

fotochemicznych i fotobiologicznych tych związków. Dlatego potrzebne są dalsze 

specjalistyczne badania w tym zakresie. 
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Abstract 
 

The main objective of this thesis is to determine the ability of two types of nanoparticles: 

functionalized fullerenes and surface modified tytanium dioxides to photogenerate 

singlet oxygen and free radicals in selected model systems and to examine their 

photodynamic potential in cultured B16 mouse melanoma cells. To achieve the main goal 

of this project the following specific aims were addressed: 

1. Determination of the efficiency of the nanoparticles to photogenerate singlet 

oxygen and free radicals in model systems. 

2. Determination of the ability of functionalized fullerenes and modified TiO2 to 

induce photosensitized peroxidation of lipids in liposomal and cellular systems 

and characterization of the photoreaction mechanisms. 

3. Identification of the experimental conditions for efficient photodynamic killing of 

cancer cells, mediated by the studied photosensitizers. 

4. Analysis of the effect of melanin on photodynamic killing in pigmented cells and 

on photosensitized peroxidation of lipids, mediated by the nanoparticles. 

We analyzed a cationic C60 fullerene substituted with three quartenary pyrrolidinium 

groups (BB6) and an anionic fullerene, obtained by mono-substitution with                        

a phosphonate group (BB11). We also tested the ability of two nanocrystalline materials: 

Hmx@TiO2, in which TiO2 was modified with hematoxylin, and Brp@TiO2, which was 

treated with bromopyrogallol red. 

Photoreactivity of analyzed nanoparticles was determined by measuring their ability 

to generate, upon irradiation with visible light, singlet oxygen and free radicals, which 

may cause oxidizing modifications of potential cellular targets, especially under low-

oxygen concentration conditions. An array of advanced complementary analytical and 

spectroscopic methods such as: EPR (Electron Paramagnetic Resonance) spectroscopy 

at liquid nitrogen temperature, EPR oximetry and EPR spin trapping, the iodometric 

assay of lipid hydroperoxides were employed for detection and identification of reactive 

oxygen species generated by the photosensitizers. Photoreactivity of nanoparticles was 

determined by measuring their efficiency to induce peroxidation of unsaturated lipids in 

liposomes and in cell cultures. The efficiency of the photosensitizers to mediate Type I or 

Type II photochemistry was analyzed by HPLC-EC(Hg) determination of singlet oxygen 

specific and free radical dependent cholesterol hydroperoxides, using cholesterol as         

mailto:Hmx@qTiO2
mailto:Hmx@qTiO2
mailto:Brp@qTiO2
mailto:Brp@qTiO2
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a mechanistic reporter molecule. The efficiency of functionalized fullerenes and 

modified titanium dioxide to induce photodynamic killing of tumor cells was determined 

by conventional cell biology methods. The studied nanoparticles were non toxic for cells 

in vitro in the absence of light but induced substantial toxicity under irradiation with 

visible light. The effects of melanin on photosensitizing properties and photodynamic 

efficacy of the analyzed nanoparticles were tested in selected model systems. 

Considering the fact that melanin is typically present in melanoma tumors and the 

pigment exhibits antioxidant and photoprotective properties, which could modify 

photodynamic action, such an analysis is justified and necessary. Melanin strongly 

inhibited photosensitizing abilities of the cationic fullerene BB6, which is probably due 

to their electrostatic interaction which facilitates effective energy transfer from the 

fullerene excited states to melanin and subsequent dissipation of the excited energy into 

heat. In case of the BB11 fullerene and surface modified TiO2, the modifying effects of 

melanin are relatively weak; melanin affects the outcome of the photosensitized 

oxidation reactions (PSO) only by quenching singlet oxygen and scavenging free 

radicals.   

Fullerenes, especially BB6, exhibit good photostability and efficiency to 

photogenerate singlet oxygen and free radicals. Photogeneration of free radicals was 

particularly pronounced in the presence of electron donors such as NADH. The results 

indicate that fullerenes can be involved in both Type I and Type II photosensitized 

oxidation reactions. On the other hand in TiO2-photosensitized reactions, significant 

production of free radicals is observed, which indicates Type I PSO. In this case 

production of superoxide anion and hydroxyl radical occurs after electron transfer from 

the conduction band of TiO2 to substrate molecule. No Type II PSO was observed for 

titanium dioxide nanoparticles under the conditions used.  

An efficient treatment of skin cancer is an important and timely issue in view of the 

growing number of patients with skin tumors that are diagnosed every year. Although 

functionalized fullerenes and surface modified titanium dioxides do not exhibit any 

distinct absorption bands at longer wavelengths, their excitation with visible light, 

leading to substantial generation of oxygen radicals, makes them suitable as potential 

photosensitizers for PDT treatment of certain skin tumors and bacterial infections. 

Therefore, detailed knowledge about photochemical and photobiological properties of 
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those nanoparticles is important for better understanding of their photodynamic action 

in model and cellular systems.  
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1. Wstęp 

 

 

 

 

 

1.1. Terapia fotodynamiczna (PDT) 

 

Terapia fotodynamiczna (ang. Photodynamic Therapy, PDT) jest alternatywną 

metodą leczenia nowotworów i niektórych innych schorzeń w wyniku selektywnej 

fotoaktywacji tzw. fotosensybilizatorów (ang. photosensitizer, PS), prowadzącej do 

lokalnego generowania czynników cytotoksycznych. PDT polega na wzbudzeniu 

światłem fotosensybilizatora zakumulowanego w zmienionej chorobowo tkance, który 

w obecności tlenu generuje jego reaktywne formy – ROS (ang. Reactive Oxygen Species), 

m.in. tlen singletowy, anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik wodorotlenowy [1][2][3]. Te 

reaktywne produkty, generowane w komórkach nowotworowych, mogą utleniać ich 

kluczowe składniki wywołując lokalny efekt cytotoksyczny, odpowiedzialny za 

skuteczność terapii [4]. Należy podkreślić, że cytotoksyczność ROS w żadnym wypadku 

nie jest ograniczona do komórek patologicznie zmienionych, w szczególności 

nowotworowych. Skuteczność PDT wynika ze względnej akumulacji fotosensybilizatora 

w chorej tkance oraz jego selektywnej fotoaktywacji podczas lokalnego naświetlania 

patologicznie zmienionej tkanki promieniowaniem, które jest efektywnie absorbowane 

przez cząsteczki fotosensybilizatora [5]. Reaktywne produkty generowane w procesach 

towarzyszących terapii fotodynamicznej uszkadzają kluczowe składniki komórki, takie 

jak: białka strukturalne, enzymy, DNA i nienasycone lipidy. W końcowym efekcie 

prowadzi to do śmierci komórki. W klasycznej PDT fotosensybilizator (np. Photofrin®) 

jest wprowadzany poprzez iniekcję do krwiobiegu, rzadziej bezpośrednio do tkanki 

guza. Następnie po odpowiednim czasie akumulacji PS, obszar ten jest naświetlany 

wiązką światła o odpowiedniej długości fali, często generowanego przez laser (Rys.1).  
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Rys.1 Kolejne etapy prowadzenia terapii fotodynamicznej: podanie fotosensybilizatora; 
nagromadzenie się PS w organizmie (w szczególności w nowotworze); miejscowe, 
selektywne naświetlanie; efekt końcowy – zniszczenie nowotworu.  
 

Światło oddziałując z PS zapoczątkowuje cytotoksyczne procesy fotochemiczne. 

W przypadku Photofrin’u uszkodzeniu ulegają najczęściej komórki nabłonkowe naczyń 

krwionośnych [6]. Alternatywna metoda wzbogacania komórek nowotworowych 

w cząsteczki fotosensybilizatora polega na metabolicznych przemianach prekursora 

hemu—kwasu 5-aminolewulinowego (ALA). Po wniknięciu do komórek ALA ulega 

przemianie do protoporfiryny IX, która jest aktywnym fotosensybilizatorem 

powodującym w efekcie naświetlania uszkodzenia mitochondriów [7][8]. Wszystkie 

komórki mają zdolność metabolizowania ALA. Różnice pomiędzy komórkami rakowymi 

i normalnymi, w aktywności niektórych enzymów zaangażowanych w kluczowe procesy 

syntezy hemu, odpowiadają za względną akumulację protopotfiryny IX w komórkach 

rakowych. 

Terapia fotodynamiczna odznacza się szeregiem istotnych zalet wyróżniających ją 

spośród innych stosowanych obecnie metod terapeutycznych (m.in. radioterapia, 

chemioterapia). Pozwala, przede wszystkim, na selektywne niszczenie patologicznych 

zmian przy minimalnym uszkadzaniu zdrowych, sąsiadujących tkanek [9]. Tlen 

singletowy i wolne rodniki z powodu wysokiej reaktywności powodują uszkodzenia 

obszarów w  których zostały wygenerowane. Terapia fotodynamiczna wykazała 
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skuteczność przede wszystkim w leczeniu różnych typów nowotworów [10]  ale również 

znalazła zastosowanie w leczeniu innych schorzeń, takich jak: związane z wiekiem 

zwyrodnienie plamki ocznej AMD [11], choroby dermatologiczne [12], np.: choroby 

Bowena [13] oraz zakażenia bakteryjne [14].  

Koncepcja terapii fotodynamicznej sięga początków XX wieku kiedy to stosowano 

barwniki, takie jak np. eozyna oraz światło, do leczenia nowotworów skóry. 

W podobnym czasie stosowano również hematoporfirynę (HP) [9] aczkolwiek niewiele 

było wiadomo na temat selektywności nagromadzenia się porfiryny w tkance 

nowotworowej czy też stopnia regresji po naświetlaniu światłem widzialnym. Większe 

zainteresowanie terapią fotodynamiczną rozpoczęło się na początku lat 60 ubiegłego 

wieku w związku z odkryciem pochodnej hematoporfiryny (HPD) [15]. Zapoczątkowało 

to pionierskie badania, które objęły zarówno badania podstawowe jak i zastosowania 

kliniczne [16][17][18]. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługuje praca grupy T.J. 

Dougherty. Częściowo oczyszczona pochodna hematoporfiryny, znana jako wspomniany 

wcześniej Photofrin®, była pierwszym fotosensybilizatorem zatwierdzonym przez 

odpowiednie instytucje zdrowia i stosowanym w leczeniu różnych nowotworów 

w wielu krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Z czasem ujawniły 

się pewne wady tego fotosensybilizatora, m.in. pacjenci, którym podano HPD, przez kilka 

tygodni nie mogli eksponować się na światło ze względu na niebezpieczeństwo 

niepożądanej fototoksyczności skóry a nawet oczu [19]. Wynika to z długotrwałej 

obecności fotosensybilizatora w  tkankach pacjentów poddanych HPD-PDT [20]. 

W wielu pracach naukowych opublikowanych w ostatnich latach opisano syntezę 

i zastosowanie nowych fotosensybilizatorów charakteryzujących się interesującymi 

właściwościami fizykochemicznymi [21][22]. Świadczy to o tym, że terapia 

fotodynamiczna jest metodą leczenia o dużym potencjale, która stale się rozwija. 

Równolegle z postępem w dziedzinie chemii PS, ma miejsce ogromny postęp 

w wytwarzaniu nowych źródeł światła. Przyjazne dla użytkownika lasery 

półprzewodnikowe, czy dosyć tanie oświetlacze diodowe [23] z dużym powodzeniem 

stosowane są w terapii PDT. Również wiedza na temat właściwości optycznych tkanek 

i narządów (Rys.2) pozwala obecnie na dogodniejsze zaplanowanie i optymalizację 

leczenia z zastosowaniem PDT. Jest to istotne, ponieważ różne typy tkanek maja bardzo 
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różne właściwości optyczne. Ponadto nawet ten sam typ tkanki lub narządu może różnić 

się znacząco między osobnikami.  

 

 
Rys.2 Zasięg światła o różnej długości fali w tkance. Rysunek przygotowano na 

podstawie [10]. 

 

Nie jest możliwe znalezienie jednego, idealnego źródła światła do wszystkich 

zastosowań PDT, nawet w przypadku stosowania tego samego fotosensybilizatora. 

Wybór źródła światła powinien uwzględniać przede wszystkim: absorpcję stosowanego 

fotosensybilizatora oraz rodzaj nowotworu lub schorzenia (lokalizację, rozmiar, 

dostępność zmiany oraz charakterystykę tkanki) [9][10].  

Warto również wspomnieć, iż jedną z głównych zalet stosowania PDT do leczenia 

wielu schorzeń, w tym nowotworów, stanowi „podwójna” (przestrzenno – spektralna) 

selektywność tej metody. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami zdrowych tkanek może 

być zminimalizowane albo poprzez zwiększenie selektywnego gromadzenia się 

fotosensybilizatora w guzie lub innej chorej tkance bądź poprzez odpowiednie, 

selektywne dostarczanie światła. Rozwój nanotechnologii, umożliwiający opracowanie 

nowych, coraz bardziej wydajnych, stabilnych i nietoksycznych w  ciemności 

fotosensybilizatorów oraz dostępność coraz lepszych źródeł światła stwarza nowe 

perspektywy dla tej unikatowej metody leczenia.  
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1.2. Pożądane właściwości skutecznego fotosensybilizatora 
w terapii fotodynamicznej 

 

 

Fotosensybilizatory są jednym z trzech kluczowych składowych terapii 

fotodynamicznej. Skuteczna PDT wymaga fostosensybilizatorów spełniających 

następujące warunki: 

 

 absorpcja światła widzialnego lub bliskiej podczerwieni, szczególnie w zakresie 

600-1000nm, czyli w zakresie tzw. okna terapeutycznego. Widmo absorpcji PS 

nie powinno pokrywać sie z pasmami absorpcji barwników endogennych (np. 

hemoglobina, melanina) ani z pasmami absorpcji wody w zakresie 

promieniowania podczerwonego; 

 

 duża wydajność generowania tlenu singletowego i wolnych rodników; 

 

 selektywna akumulacja w komórkach zmienionych chorobowo; 

 

 odpowiednio krótki czas retencji w organizmie, co zapobiega długoterminowej 

nadwrażliwości pacjenta na światło; 

 

 brak efektów cytotoksycznych w ciemności;  

 

 trwałość chemiczna i stabilność fotochemiczna; 

 

 prosta i tania synteza. 

 

Wynalezienie związku, który mógłby być dobrym fotosensybilizatorem jest dużym 

wyzwaniem dla chemików na całym świecie. Wiele różnych produktów chemicznych 

uważa się za potencjalnie użyteczne w przeciwnowotworowej terapii PDT. W tabeli 1 

zestawiono kilka najbardziej obiecujących fotosensybilizatorów stosowanych klinicznie 

w PDT (zarówno zarejestrowanych do leczenia jak i testowanych).  
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Fotosensybilizator Struktura 

G
e

n
e

ra
cj

a
 Max 

abs. 
[nm] 

Zatwierdzone 
do leczenia 

W 
trakcie 
badań 

Typy 
nowotworów 

HPD: 
Porfimer sodium 
Photofrin® 

porfiryna I 630 cały świat - Rak przełyku, 
płuc, pęcherza 
moczowego, 
nowotwory 
jajników; 

5-aminolevulinic 
acid (ALA) 
Levulan® 

prekursor  
porfiryny 

I 635 cały świat - Łuszczyca, 
choroba Bowena, 
rak 
podstawno-
komórkowy, rak 
pęcherza 
moczowego; 

Meta- 
tetrahydroxyphenyl
-chlorin (m-THPC) 
Foscan® 

chloryna II 652 Europa USA Rak płuc, 
trzustki, 
nowotwory 
głowy i szyi, 
krtani; 

Padoporfin 
TOOKAD® 
 

bakterio- 
chloryna 

II 762 - USA Rak prostaty 

Ce6-PVP 
Fotolon® 

chloryna II 660 - Białoruś, 
Rosja 

Rak przełyku, 
mięsaki 
i nowotwory 
mózgu 

 

Tabela 1. Przykłady fotosensybilizatorów stosowanych klinicznie (na podstawie [10]). 

 

 

 

W oparciu o doniesienia literaturowe można wyróżnić trzy generacje związków 

fotosensybilizujących [9][24]. I Generacja Fotosensybilizatorów – czyli wspomniane 

hematoporfiryny oraz ich pochodne (HPD). Wykazywały one pożądane cechy PS ale 

również wykazywały szereg wad, jakie zmniejszono w generacjach II i III.  II Generacja 

Fotosensybilizatorów to przede wszystkim porfiryny i ich zredukowane formy 

(chloryny, bakteriochloryny) oraz ftalocyjaniny, naftalocyjaniny, purpuryny i 

teksapiryny. Podstawowe zalety fotosensybilizatorów II generacji to przede wszystkim: 

brak cytotoksyczności w ciemności i pochłanianie promieniowania dobrze 

penetrującego w głąb tkanki (λ = 630–850 nm). Są to związki o większej czystości i 

homogenności próbki w porównaniu do, np.: HPD, charakteryzują się również mniejszą 

agregacją. III Generacja Fotosensybilizatorów to PS funkcjonalizowane odpowiednimi 
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grupami bocznymi bądź metalami w celu zwiększenia powinowactwa do komórek 

nowotworowych oraz silnej absorpcji z zakresu bliskiej podczerwieni. Specyficzna 

akumulacja fotosensybilizatorów jest również osiągana poprzez wykorzystywanie np.: 

liposomów, przeciwciał oraz kropek kwantowych.  

 
 

 

 

1.3. Fotofizyczne podstawy PDT 

 

 

Cząsteczka fotosensybilizatora w stanie podstawowym posiada dwa elektrony            

o przeciwnych spinach (stan singletowy) zlokalizowane na najbardziej korzystnym 

energetycznie orbitalu molekularnym (tj. o najniższej energii – singletowy stan 

podstawowy, S0). Po pochłonięciu kwantu światła jeden z  elektronów zostaje 

przeniesiony na orbital o wyższej energii z zachowaniem kierunku spinu (pierwszy 

wzbudzony stan singletowy – S1) (Rys.3). PS w stanie wzbudzonym jest stosunkowo 

niestabilny i po czasie rzędu nanosekund powraca do stanu podstawowego. Powrót ten 

następuje poprzez  emisję fotonu (fluorescencja), albo uwolnienia energii wzbudzenia 

w postaci ciepła. Alternatywnie, fotosensybilizator w stanie wzbudzonym S1 może ulec 

konwersji międzysystemowej (reorientacja spinu elektronu) do wzbudzonego stanu 

trypletowego T1. Czas życia stanu T1 jest stosunkowo długi – rzędu mikro-milisekund, 

ponieważ jest to proces wzbroniony. W porównaniu ze stanem singletowym, długi czas 

życia stanu trypletowego zwiększa prawdopodobieństwo wykorzystania energii 

wzbudzenia. Ze stanu T1 cząsteczka na drodze fosforescencji może powrócić do stanu 

podstawowego S0 (przejście międzysystemowe promieniste pomiędzy stanami o różnej 

multipletowości) [25].  
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Rys.3 Zmodyfikowany diagram Jabłońskiego uwzględniający procesy 
fotosensybilizowanego utleniania. Wzbudzenie cząsteczki fotosensybilizatora wiązką 
światła skutkuje przeniesieniem ze stanu podstawowego (S0) do stanu wzbudzonego 
(S1). Cząsteczka w stanie S1 na skutek przejścia interkombinacyjnego może znaleźć się   
w stanie trypletowym (T1). Fotosensybilizator w stanie T1 może generować wolne 
rodniki  w wyniku przeniesienia elektronu na cząsteczkę tlenu (PSO I) albo tlen 
singletowy po przekazaniu energii wzbudzenia na O2 (PSO II).  Diagram przygotowany 
na podstawie [10].  
 

 

 

 

1.4. Reakcje fotosensybilizowane 

 

Fotosensybilizator we wzbudzonym stanie trypletowym może uczestniczyć w dwóch 

rodzajach reakcji fotosensybilizowanego utlenienia, tzw. Typu I i II (ang. PSOI i PSOII – 

Photosensitized Oxidation Reactions) (Rys.3) [9][26][27]. PS oddziaływując z tlenem 

cząsteczkowym (który w stanie podstawowym również jest trypletem) lub 

odpowiednimi donorami i akceptorami elektronów, może generować tlen singletowy 

oraz wolne rodniki. Wtórne oddziaływanie wolnych rodników z tlenem cząsteczkowym 

prowadzi do generowania częściowo zredukowanych form tlenu (często nazywanych 

reaktywnymi formami tlenu – ROS). Mechanizm PS Typu I  polega na transferze 

elektronu (lub atomu wodoru) ze wzbudzonego fotosensybilizatora na cząsteczkę 

substratu (lub odwrotnie) i  utworzeniu rodnikowych form, które w wyniku 

oddziaływania z tlenem cząsteczkowym generują wolne rodniki tlenowe. Mechanizm 
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fotosensybilizowanego utleniania Typu II polega na transferze energii z  3PS na 

cząsteczkę tlenu, co prowadzi do generowania tlenu singletowego, który chociaż nie jest 

rodnikiem, charakteryzuje się wysoką reaktywnością chemiczną [28]. Oba typy tych 

procesów mogą zachodzić jednocześnie, jednak ich względna wydajność zależy przede 

wszystkim od rodzaju fotosensybilizatora, stężenia substratów i  tlenu, w środowisku 

w jakim zachodzą badane reakcje. W wyniku tych dwóch mechanizmów następuje 

generowanie ROS, czyli tlenu singletowego i anionorodnika ponadtlenkowego, nadtlenku 

wodoru czy wysoce reaktywnego rodnika hydroksylowego. Cząsteczki te powodują 

utlenienie kluczowych dla komórki biomolekuł, takich jak: fosfolipidy, nienasycone 

kwasy tłuszczowe, cholesterol i aminokwasy (np.: cysteina, histydyna, metionina, 

tryptofan i tyrozyna) [29][30][31][32][33]. W zależności od rodzaju i  miejsca 

modyfikacji może to prowadzić do różnych zaburzeń w funkcjonowaniu komórek,            

a niekiedy do ich śmierci. 

 

 

 

1.5. Tlen singletowy, częściowo zredukowane reaktywne formy 

tlenu i inne rodniki 

 

Cząsteczka tlenu w stanie podstawowym jest trypletem 3O2 (ma dwa elektrony na 

dwóch orbitalach antywiążących π a ich spiny są równoległe). Większość związków 

organicznych z  którymi tlen mógłby reagować w komórkach to związki w stanie 

singletowym: wszystkie elektrony ich cząsteczek mają spiny sparowane i wypadkowy 

spin każdej cząsteczki tych związków równy jest zeru. W rezultacie cząsteczka tlenu 

w stanie podstawowym, pomimo dość wysokiego potencjału redoks, jest względnie 

słabym utleniaczem. Wynika to z zasady zachowania spinu Wignera: oddziaływanie 

pomiędzy cząsteczkami w różnych spinowych stanach podstawowych, z których jedna 

jest w stanie singletowym a druga w stanie trypletowym (jak tlen w stanie 3  g ), jest 

wzbronione [34].  
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Tlen cząsteczkowy staje się o wiele bardziej reaktywny po wzbudzeniu 

elektronowym do stanu singletowego (1Δg, 1  g ) (np. w wyniku opisanej powyżej reakcji 

fotosensybilizowanego utleniania Typu II). Podwyższenie reaktywności tlenu w stanie 

singletowym wynika zarówno ze zniesienia zakazu spinowego w reakcjach 

z cząsteczkami w stanie singletowym jak i z  energii wzbudzonego stanu elektronowego 

cząsteczki tlenu singletowego. Poziomy energetyczne tlenu w stanie singletowym 

wynoszą 92.4 kJ/mol i  159.6 kJ/mol odpowiednio dla 1Δg i 1  g  powyżej stanu 

podstawowego. W cieczach czas życia cząsteczki tlenu w stanie 1Δg  jest około 104 razy 

dłuższy niż w stanie 1  g . Dlatego w typowych reakcjach chemicznych z udziałem tlenu 

singletowego dominujące znaczenie ma stan 1Δg i nazwa „tlen singletowy” (1O2) odnosi 

się do cząsteczki tlenu w tym właśnie stanie [34][35][37]. Tak długi czas życia we 

wzbudzonym stanie singletowym (10-6 – 10-1 s, w zależności od rozpuszczalnika) wynika 

z reguł wyboru dla przejść elektronowych, według których przejście 1Δg → 3  g  jest 

wzbronione nie tylko ze względu na to, że jest to przejście międzysystemowe pomiędzy 

stanami o różnej multipletowości, ale również ze względu na reguły wyboru dotyczące 

parzystości i symetrii. Dezaktywacja tlenu singletowego do stanu podstawowego 

zachodzi na drodze promienistej - fosforescencji oraz bezpromienistej - przejścia 

międzysystemowego z wydzieleniem ciepła (analogicznie do PS na Rys.3),                           

z szybkościami kR i kNR: 

 

Fosforescencja 1O2 → 3O2 + hν                                                 kR[1O2] 

Dezaktywacja bezpromienista 1O2 → 3O2 + ciepło          kNR[1O2]. 

 

Naturalny czas życia τΔ0 związany jest ze stałymi szybkości tych obu procesów:               

τΔ0 = (kR + kNR)-1. Fosforescencja tlenu singletowego charakteryzuje się maksimami przy 

1270 i 1580 nm. W większości rozpuszczalników dominują przejścia bezpromieniste      

a kR silnie zależy od rodzaju rozpuszczalnika, a w szczególności od jego polarności. Woda 

należy do rozpuszczalników w których kR jest najniższe i tylko jedna cząsteczka 1O2 na 

milion ulega dezaktywacji na drodze fosforescencji. Szybkość dezaktywacji na drodze 

bezpromienistej również zależy od rodzaju rozpuszczalnika. W wodzie τΔ0 przyjmuje 

najniższą wartość (τΔ0 = 3.3μs), podczas gdy podstawienie atomów wodoru deuterem 
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powoduje wydłużenie tego czasu życia do około 60 μs [28]. Czas życia tlenu 

singletowego w układach komórkowych jest bardzo krótki. Ocenia się, że w przybliżeniu 

wynosi od 10-320 nanosekund. Ogranicza to jego promień dyfuzji, który w komórkach 

wynosi średnio 10-55 nm [38].  

W następstwie reakcji fotosensybilizowanych Typu I (w wyniku przeniesienia 

elektronu ze wzbudzonej cząsteczki fotosensybilizatora w stanie trypletowym na 

cząsteczkę tlenu) dochodzi najczęściej do generowania anionorodnika ponadtlenkowego 

(O2•-). Anionorodnik ponadtlenkowy w reakcjach z różnymi związkami może być albo 

reduktorem albo utleniaczem. Wskazują na to wartości potencjałów standardowych par 

redoks O2/O2•- i H2O2/O2•-, które wynoszą odpowiednio -0.33V i +0.94V [37]. O2•.- nie jest 

silnym utleniaczem, przez co nie inicjuje peroksydacji lipidów. Natomiast jego 

uprotonowana forma (rodnik wodoronadtlenkowy, HO2•) wykazuje znacznie większą 

reaktywność z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Chociaż w środowisku 

neutralnym, przy pH=7.4, uprotonowana forma anionorodnika ponadtlenkowego to 

zaledwie ok. 0.24%. W przedziałach komórkowych o niższym pH, np. w pobliżu błon 

komórkowych oraz w lizosomach, gdzie lokalne pH przyjmuje wartości słabo kwaśne, ta 

forma może występować w znacznie większych proporcjach. Jak wspomniano, O2•- nie 

jest szczególnie reaktywny w układach biologicznych i w związku z tym nie będzie 

powodował dużych uszkodzeń. Może natomiast reagować sam ze sobą ulegając tzw. 

dysmutacji, w efekcie której powstaje nadtlenek wodoru [37]. H2O2 jest bardzo ważną 

reaktywną formą tlenu, ze względu na to, że swobodnie dyfunduje przez błonę 

komórkową i może pojawiać się w przedziałach komórki zupełnie różnych od tych 

w których powstaje. Anionorodnik ponadtlenkowy bierze również udział w produkcji 

rodnika hydroksylowego (OH•) – najbardziej reaktywnej formy tlenu, jaka występuje 

w układach biologicznych [37]. W tym procesie O2•- redukuje jony Fe3+ do Fe2+, które 

następnie katalizują rozpad nadtlenku wodoru do rodnika hydroksylowego (reakcja 

Fentona): 

O2
•− + Fe3+→ O2  + Fe2+, 

Fe2+ + H2O2 → OH•  +OH− +  Fe3+. 

Cykl tych dwóch reakcji ma ogromne znaczenie w układach biologicznych ponieważ 

w komórkach zawsze występuje pewne stężenie jonów żelaza, miedzi czy innych metali, 

które mogą katalizować przebieg tych procesów chemicznych. Jak wspominano, OH• jest 
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wysoce reaktywny, m.in. może inicjować wolnorodnikową peroksydację lipidów, a stałe 

szybkości tych reakcji mają w większości przypadków bardzo duże wartości, zbliżone do 

stałych procesów kontrolowanych dyfuzją. Reakcje te charakteryzuje mała specyficzność 

i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż rodnik hydroksylowy utleni pierwszą 

cząsteczkę organiczną (bądź jon metalu) jaki napotka na swojej drodze.  

 

 

Rys.4 Widma EPR adduktów spinowych z DMPO: rodnika hydroksylowego (A), 
anionorodnika ponadtlenkowego (B) rodnika węglocentrowego (C) oraz rodnika 
azydkowego (D). Zaczerpnięte z pracy [28]. 
 

 

Inne rodniki: 

Rodnik azydkowy (N3•) nie należy do „reaktywnych form tlenu”, bo jest typowym 

rodnikiem azotocentrowym. Rodnik ten może być generowany w wyniku 

jednoelektronowego utlenienia azydku sodu, np. podczas oddziaływania z rodnikiem 

hydroksylowym [37]. Reakcja to wykorzystywana jest dla celów diagnostycznych dla 

potwierdzenia generowania rodników hydroksylowych w badanym układzie. Jest to        

o tyle istotne, że niektóre addukty spinowe DMPO charakteryzują się bardzo krótkim 
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czasem życia i spontanicznie mogą przekształcać się w inny addukt spinowy. Takie 

właściwości wykazuje między innymi addukt DMPO•-OOH (Rys.4B), który w środowisku 

wodnym bardzo szybko przekształca się do DMPO•-OH (Rys.4A) [39]. Wykrycie 

charakterystycznych adduktów DMPO•-N3 (Rys.4D) potwierdza zwykle obecność 

rodników hydroksylowych. Innym typem rodników, które mogą być generowane podczas 

peroksydacji związków organicznych, takich jak nienasycone lipidy, są rodniki 

węglocentrowe. Peroksydacja lipidów, indukowana przez rodnikowe inicjatory lub przez 

tlen singletowy, omówiona jest poniżej. Po spułapkowaniu rodników węglocentrowych 

przez DMPO, odpowiadające im addukty spinowe wykazują charakterystyczne widma 

EPR, podobne do widma adduktu DMPO•-CH3 (Rys.4C). 

Charakterystycznym procesem w chemii wolnych rodników jest reakcja łańcuchowa. 

W wyniku takiej reakcji wiele cząsteczek może ulec modyfikacji wskutek jednego aktu 

zapoczątkowującego proces. Przykładem wolnorodnikowej reakcji łańcuchowej 

zachodzącej w komórkach jest proces peroksydacji lipidów wchodzących w skład błon 

biologicznych. 

 

 

1.6. Peroksydacja lipidów 

 

Powstające podczas terapii fotodynamicznej reaktywne formy tlenu prowadzą do 

stresu oksydacyjnego komórek. Tlen singletowy i częściowo zredukowane reaktywne 

formy tlenu powstające w wyniki reakcji fotosensybilizowanych powodują uszkodzenia 

w stosunkowo bliskim otoczeniu fotosensybilizatora ze względu na swoją wysoką 

reaktywność. Większość stosowanych PS w terapii fotodynamicznej (Photofrin®, M540), 

posiada właściwości amfifilowe, co prowadzi do preferencyjnej lokalizacji 

w przedziałach błonowych komórki. Dlatego błony komórkowe, a przede wszystkim ich 

domeny lipidowe, narażone są na atak ze strony reaktywnych form tlenu podczas PDT 

[40].  

Peroksydacja lipidów jest procesem utleniania nienasyconych kwasów tłuszczowych 

lub innych lipidów, w którym powstają nadtlenki tych związków. Jest to dosyć dobrze 

poznany proces, w którym uszkodzeniom oksydacyjnym ulegają błony komórkowe, 
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lipoproteiny i inne struktury zawierające lipidy [41], co w przypadku błon powoduje 

m.in. utratę ich integralności i związane z tym zaburzenie ich biologicznych funkcji. 

Proces ten może przebiegać na drodze rodnikowej bądź bez udziału wolnych 

rodników – w wyniku oddziaływania z tlenem singletowym. Peroksydacja rodnikowa 

składa się z trzech etapów: inicjacji, prolongacji i terminacji. Inicjacja polega na 

oderwaniu atomu H od łańcucha wielonienasyconego kwasu tłuszczowego 

z wytworzeniem rodnika lipidowego (L•). Proces ten mogą inicjować m.in. rodnik 

hydroksylowy OH•, rodnik wodoronadtlenkowy HO2•, nadtlenoazotyn ONOO- czy 

rodniki: nadtlenkowy LOO•, alkoksylowy LO• i alkilowy L• substancji obecnych 

w komórce. Przeważnie oderwany zostaje jeden z atomów wodoru związany z atomem 

węgla pomiędzy dwoma podwójnymi wiązaniami, ponieważ podwójne wiązania 

osłabiają wiązanie C – H w przyległych atomach węgla [37]. Jak wspomniano wcześniej, 

w przypadku peroksydacji lipidów inicjowanej przez reakcje fotosensybilizowane Typu 

I może nastąpić bezpośrednia aktywacja LH (nienasycony lipid) przez wzbudzony 

sensybilizator 3S, bądź aktywacja tlenu na skutek autoutlenienia anionorodnika 

fotosensybilizatora. Natomiast w przypadku reakcji PSO Typu II tlen singletowy 

bezpośrednio reaguje z nienasyconymi lipidami (LH) powodując powstanie ich 

wodoronadtlenków LOOH (peroksydacja nierodnikowa) (Rys.5).  

 

 

Rys. 5 Dwa typy reakcji fotosensybilizowanych na przykładzie peroksydacji lipidów. 

Schemat zaczerpnięty i zmodyfikowany na podstawie [42]. 
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Schematycznie reakcje na etapie inicjacji można napisać następująco:  

LH + OH• → L• + H2O. 

Po utworzeniu takiego rodnika następuje przegrupowanie wiązania podwójnego 

z utworzeniem układu wiązań sprzężonych. Etap prolongacji polega na reakcji rodnika 

z utworzeniem produktu rodnikowego. W środowisku aerobowym rodnik L• chętnie 

reaguje z tlenem tworząc rodniki nadtlenkowe LOO•. Chociaż typowe rodniki 

peroksylowe nie należą do silnych utleniaczy, w błonie gdzie występuje duże lokalne 

stężenie lipidów, zdolne są do odrywania atomów H od kolejnych cząsteczek LH:  

L• + O2 → LOO•, 

LOO• + LH → LOOH + L•. 

Ta reakcja prowadzi do powstania nadtlenku kwasu tłuszczowego. Powyższy cykl reakcji 

może powtarzać się wielokrotnie dopóki nie nastąpi ostatni etap reakcji peroksydacji -  

terminacja. Jest ona reakcją wolnych rodników miedzy sobą i prowadzi do utworzenia 

produktów nierodnikowych: 

L• + L• → L – L, 

LOO• + LOO• → L=O + LOH + O2, 

LOO• + L• → L=O + LOH [37]. 

W warunkach ograniczonej dostępności czynników redukujących (jony metali 

przejściowych, aktywność peroksydaz) może dochodzić do akumulacji LOOH w błonach, 

co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń w strukturze i funkcji komórki. Najczęściej 

jednak LOOH ulegają dalszym przemianom (Rys.6). W procesie peroksydacji ważną rolę 

odgrywa zjawisko reinicjacji. Polega ono na tym, iż nadtlenki lipidów (czyli 

nierodnikowe produkty peroksydacji) mogą ulegać rozkładowi prowadzącemu do 

powstawania produktów wolnorodnikowych. Rozpad taki jest inicjowany przez jony 

metali przejściowych, zwłaszcza żelaza i miedzi, gdzie LOOH ulegają jednoelektronowej 

redukcji (w obecności reduktora np. askorbinianu).  
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Rys. 6 Możliwe drogi przemian wodoronadtlenków lipidów (LOOH). LH- oznacza 
nienasycony lipid. Schemat zaczerpnięty i zmodyfikowany na podstawie [43]. 
 

 

Powstałe w tym procesie rodniki alkoksylowe (LO•), zapoczątkowują niezależną od 

światła peroksydację lipidów. Reakcje te wzmacniają pierwotny, zależny od światła, efekt 

cytotoksyczny, przez co mogą odgrywać znaczącą rolę w uśmiercaniu komórek na skutek 

terapii fotodynamicznej [41][40]. Odmienne skutki – detoksykacji – ma dwuelektronowa 

redukcja nadtlenków lipidów z udziałem zależnych od glutationu selenoperoksydaz 

(SePX), która prowadzi do powstawania względnie nieszkodliwych alkoholi LOH [41]. 

Reaktywność produktów końcowych peroksydacji lipidów nie ogranicza się jedynie do 

miejsca ich pierwotnej generacji ze względu na to, iż LOOH są mniej reaktywne niż 

wolne rodniki i dzięki temu mogą w komórkach dyfundować na znaczne odległości. 

LOOH są również znacznie bardziej polarne w stosunku do ich macierzystych lipidów, co 

ułatwia ich transfer przez środowisko wodne. Proces ten, zwany translokacją, istotnie 

wpływa na propagację sygnałów stresu oksydacyjnego [43].  

W nawiązaniu do Rys.6 należy zauważyć, że poważne uszkodzenie komórki w wyniku 

peroksydacji, którego następstwem może być śmierć komórki, ma miejsce, gdy procesy 

jednoelektronowej redukcji przeważają nad 2e- redukcją LOOH. Duże zainteresowanie 

budzi wpływ stresu oksydacyjnego na wewnątrzkomórkowy przekaz sygnałów, a 
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w szczególności stres mający swoje źródło w peroksydacji lipidów i w efekcie 

prowadzący do zaprogramowanej śmierci komórki. Poniżej przedstawiono schemat 

możliwych odpowiedzi komórek na stres oksydacyjny indukowany przez peroksydację 

lipidów w zależności od intensywności tego procesu [41]:  

 

Rys.7 Możliwa rola peroksydacji lipidów (LPO z  ang. Lipid Peroxidation) 
w wewnątrzkomórkowej sygnalizacji indukowanej przez reaktywne formy tlenu. 
Schemat zaczerpnięty z pracy doktorskiej [44].  
 

W zależności od lokalizacji i zaawansowania uszkodzeń peroksydacyjnych, reakcja 

komórek może polegać na adaptacji (np. poprzez aktywację antyoksydantów) lub 

prowadzić do śmierci na drodze apoptozy bądź nekrozy. W warunkach normalnych 

istnieje pewna równowaga pomiędzy procesami indukującymi powstawanie 

reaktywnych czynników cytotoksycznych, a procesami powodującymi ich usuwanie, co 

warunkuje przeżycie komórki. Łagodny stres oksydacyjny powoduje wzrost proliferacji 

niektórych typów komórek [45]. W przypadku, gdy nastąpi naruszenie równowagi pro- 
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i antyoksydacyjnej, komórki uruchamiają pewne mechanizmy umożliwiające im 

przetrwanie, np. aktywację katalazy, oksygenazy hemowej HO-1 czy ferrytyny [41]. Jeśli 

jednak proces peroksydacji jest zbyt intensywny i powoduje rozległe uszkodzenia, 

których komórka nie jest w stanie naprawić, uruchamiane są mechanizmy prowadzące 

do śmierci komórkowej. Najczęściej jest to apoptoza (zaprogramowana śmierć komórki), 

która charakteryzuje się obkurczaniem komórki, utratą asymetrii błony plazmatycznej, 

aktywacją proteazy i  endonukleazy oraz fragmentacją jądrowego DNA. Nekrozę, 

w przeciwieństwie do apoptozy, charakteryzują: „spuchnięcie” komórki, liza 

i przypadkowa fragmentacja DNA. W przypadku apoptozy błona komórkowa zachowuje 

w dużej mierze nienaruszoną strukturę i sprawne funkcje (np. transport jonów), 

natomiast w przypadku nekrozy dochodzi do dezintegracji błony komórkowej. 

Wywołuje to odczyn zapalny, który może powodować niepożądane efekty uboczne, 

dlatego w kontekście PDT apoptoza jest preferowanym rodzajem śmierci komórki 

[46][47]. Przebieg procesu peroksydacji zależy od wielu czynników, m. in. rodzaju 

komórek, ilości i stopnia nienasycenia lipidów czy obecności anty- i proutleniaczy.  

Ważną rolę w procesach peroksydacji pełni cholesterol. Jest to lipid z grupy 

steroidów, który występuje we wszystkich komórkach ssaków i  lipoproteinach. 

Najwięcej cholesterolu (powyżej 80%) zawierają błony plazmatyczne, gdzie jego wkład 

w całkowitą ilość lipidów wynosi ok. 45moli % [40][48]. Ze względu na to, że cholesterol 

posiada wiązanie podwójne (w pozycji 5,6) jest podatny na spontaniczne utlenianie. 

Podczas peroksydacji cholesterolu indukowanej przez wolne rodniki, włączając w to 

reakcje fotosensybilizowane Typu I, powstaje wiele rodzajów ChOOH (Rys.8). 

Najważniejsze z nich to 7α-OOH i 7β-OOH. W przypadku reakcji indukowanej przez tlen 

singletowy powstają trzy główne produkty utleniania cholesterolu: 5α-OOH, 6α-OOH 

i 6β-OOH (Rys.8), przy czym 5α wodoronadtlenek cholesterolu występuje w znaczącej 

przewadze. 7α/β-OOH nie są generowane bezpośrednio na skutek reakcji 

fotosensybilizowanych Typu II, natomiast mogą pojawiać się w wyniku izomeryzacji     

(z ang. allylic rearrangement) 5α-OOH do 7α-OOH [40][49][50]. Ten proces ma 

znaczenie w przypadku, gdy generowane są stosunkowo wysokie stężenia 5α-OOH. 

Cholesterol, w odróżnieniu od niehomogennej grupy fosfolipidów, występuje w błonie 

jako dobrze zdefiniowany związek, co ułatwia analizę i identyfikację produktów jego 

utleniania. To wszystko sprawia, iż lipid ten stosowany jest jako mechanistyczna sonda 
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molekularna, pozwalająca na badanie mechanizmów reakcji fotosensybilizowanych [51], 

a produkty jego utlenienia mogą być łatwo rozdzielone i oznaczone specyficznymi 

metodami chromatograficznymi [32][50][52].  

 

Rys.8 Produkty wolnorodnikowego i zależnego od tlenu singletowego utleniania 
cholesterolu [40]. 
 

 

 

 

 

1.7. Właściwości ochronne melaniny 

 

 

Melanina jest jednym z pigmentów najbardziej rozpowszechnionych zarówno u roślin 

jak i zwierząt. Wszystkie melaniny zwierzęce są produktami utleniania i polimeryzacji 

3,4-dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) lub dopaminy (produktu dekarboksylacji DOPA). 

Melaniny są polimerami, których skład chemiczny i budowa cząsteczkowa zależy przede 

wszystkim od natury substratu i warunków lokalnych, w jakich te substancje powstają 

[53]. Do najczęściej występujących u zwierząt form pigmentu melaninowego zalicza się 
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czarno-brązową eumelaninę i żółto-czerwoną feomelaninę. Naturalne melaniny, będące 

barwnikami skóry i włosów, występują najczęściej jako kopolimery tych dwóch typów 

melanin. Uważa się, że eumelanina zbudowana jest z heterogenicznych oligomerów, 

które zawierają takie podjednostki jak: 5,6-dihydroksyindolu (DHI) i kwasu 5,6-

dihydroksyindolo-2-karboksylowego (DHICA) oraz ich form utlenionych. Feomelanina, 

w przeciwieństwie do eumelaniny, zawiera siarkę, ponieważ jej prekursorem jest 

cysteinyldopa (CD) [54]. W ludzkiej skórze główną komponentą melaniny jest 

eumelanina niezależnie od rasy, koloru i typu skóry, choć są też wykrywalne pewne ilości 

feomelaniny [55]. Także w zawartości pigmentu w gałce ocznej przeważa eumelanina 

[56]. Naturalne melaniny nie są rozpuszczalne w wodzie ani w żadnym innym 

rozpuszczalniku. Przy badaniu właściwości fizykochemicznych melanin często stosuje 

się syntetyczne melaniny. Należą do nich autooksydowana DOPA-melanina (DMa), 

enzymatyczna DOPA-melanina (DMt) - modele eumelaniny oraz modele feomelaniny 

i np. cysteinyl-DOPA-melanina (CDM). Rozpuszczalną w wodzie syntetyczną melaniną 

jest autooksydowana DOPA-melanina, oraz enzymatycznie przygotowana, cysteinyl-

DOPA-melanina. 

W ludzkiej skórze i oczach biosynteza melaniny (melanogeneza) zachodzi 

w wyspecjalizowanych komórkach zwanych melanocytami. Syntezie melaniny 

towarzyszy generowanie wysoce reaktywnych produktów przejściowych, które mogą 

być toksyczne dla melanocytów. Dlatego też wszystkie kluczowe etapy melanogenezy 

zachodzą w obrębie błoniastych struktur zwanych melanosomami [53]. W procesie 

powstawania melaniny bierze udział kilka enzymów, z których najważniejszą rolę 

odgrywa tyrozynaza. W pierwszym etapie melanogenezy tworzą się premelanosomy 

wyposażone w białka strukturalne melanosomów. Po przyłączeniu się pęcherzyków 

zawierających tyrozynazę, premelanosomy przekształcają się w  melanosomy 

i rozpoczyna się synteza melaniny. W miarę postępu biosyntezy melanosomy 

przechodzą kolejne stadia dojrzewania, tworząc ostatecznie ziarna pigmentu [57]. 

Schemat melanogenezy na poziomie biochemicznym jest dość skomplikowany 

ponieważ niektóre produkty pośrednie wykazują wyjątkową niestabilność, a powstający 

biopolimer jest nierozpuszczalny w wodzie. W pierwszym etapie biosyntezy tyrozynaza 

katalizuje równocześnie dwie reakcje - hydroksylację tyrozyny do 3,4-

dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) i utlenienie DOPA do dopachinonu. Jeżeli 
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w bezpośrednim otoczeniu nie ma substancji zawierających siarkę, synteza 

spontanicznie biegnie dalej. Dochodzi do powstania drugiego pierścienia wewnątrz 

cząsteczki dopachinonu i wytworzenia leukodopachromu. Produkt ten jest nietrwały 

i poprzez wymianę elektronów z dopachinonem przekształca się w trwały dopachrom 

zaś drugi substrat w DOPA. Następny etap biosyntezy pozostaje pod kontrolą 

tautomerazy dopachromu (TRP2). Enzym ten katalizuje proces przemiany dopachromu 

w kwas 5,6-dihyroksyindolo-2-karboksylowy. Równocześnie dochodzi do spontanicznej 

dekarboksylacji dopachromu do 5,6-dihydroksyindolu (DHI). Ostatecznie w wyniku 

oksydatywnej polimeryzacji DHI katalizowanej tyrozynazą oraz DHICA oksydazą DHICA 

(TRP1) powstaje eumelanina. Gdy w środowisku reakcyjnym dodatkowo znajduje się 

cysteina, może zostać przyłączona do dopachinonu. Następnie w procesie endocyklizacji 

tworzone są m. in. oligomery benzotiazynowe. Wbudowanie ich do polimeru 

melaninowego prowadzi do powstania feomelaniny [58]. 

Chociaż melanina jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pigmentów 

występujących w naturze, jej dokładna struktura chemiczna nie jest znana. Eumelanina 

jest najczęściej badaną komponentą pigmentu melaninowego i większość modeli 

dotyczących budowy strukturalnej melanin dotyczy tej formy.  

Powszechnie wiadomo, że melanina w skórze i  oczach działa jako filtr ochronny, 

zabezpieczający przed niekorzystnym działaniem absorbowanego i  rozproszonego 

promieniowania słonecznego, szczególnie UV i  światła niebieskiego. Obserwuje się 

wyraźną korelację pomiędzy opornością skóry człowieka na indukowany 

promieniowaniem słonecznym rumień czy poparzenie słoneczne, a genetycznie 

zdeterminowaną pigmentacją skóry. Dane epidemiologiczne sugerują, że zależna od 

promieniowania słonecznego zapadalność na nowotwory skóry jest znacznie wyższa      

u osobników, u których skóra ma mniejszą zawartość melaniny, przez co posiada 

mniejszą zdolność do opalania. Podatność skóry człowieka na tzw. fotostarzenie 

koreluje odwrotnie z zawartością melaniny. Melanina chroni komórki przed poważnymi 

uszkodzeniami DNA indukowanymi przez promieniowanie UVB i UVA [54]. 

Molekularny i komórkowy mechanizm fotoochronnego działania melaniny nie jest 

do końca wyjaśniony. Oczywiście zdolność pigmentów melaninowych do wydajnej 

absorpcji światła, wzrastającej odwrotnie proporcjonalnie do długości fali, pozwala 

wnioskować, że pełnią one rolę fotoochronną i dowodzi, że energia zaabsorbowanych 
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fotonów jest bardzo szybko i  bezpiecznie wykorzystana w postaci dyssypacji ciepła 

[52][53]. Jak wspomniano wcześniej, obecne badania potwierdzają, że w  przypadku 

eumelaniny bardzo wydajnie zachodzi bezpromienista dezaktywacja po absorpcji 

promieniowania z zakresu UV i  światła widzialnego. Pokazują one, że melanina jest 

układem, w którym zachodzi relaksacja termiczna i energia zaabsorbowana przez 

melaninę jest bardzo szybko zamieniana na ciepło w wyniku konwersji wewnętrznej. 

Podsumowując, ryzyko zajścia potencjalnie szkodliwych reakcji fotochemicznych jest 

znacząco zredukowane dzięki pośrednictwu melaniny [54]. 

Oprócz działania fotoprotekcyjnego, melaninie przypisuje się funkcję 

przeciwutleniacza. Zdolność melaniny do „gaszenia” wzbudzonych stanów różnych 

barwników i tlenu singletowego, „zmiatania” wolnych rodników czy wiązania jonów 

metali jest ważnym czynnikiem w ochronnym działaniu melanin przeciwko 

fotochemicznie indukowanym uszkodzeniom [54]. Wykazano, że kationowe barwniki 

(np. porfiryny TAP, TMP) bardzo silnie wiążą się z melaniną w wyniku oddziaływań 

jonowych, co obserwowano poprzez poszerzenie pasma absorpcji, gaszenie 

fluorescencji i stanów trypletowych [59][60]. W oparciu o pomiary tempa konsumpcji 

tlenu przy użyciu tlenometriii EPR stwierdzono jego spadek ze wzrostem stężenia 

melaniny. Wiązanie się melaniny do kationowych porfiryn znacząco redukuje wydajność 

fotosensybilizującą barwników, mianowicie ich zdolność do generowania tlenu 

singletowego i wolnych rodników: 

Mel + PS+ → Mel-PS+, 

Mel-PS+ + hν → (Mel-PS+)* → Mel-PS+ + ciepło, 

pS+ - stan podstawowy dodatnio naładowanego fotosensybilizatora [60]. Melaninia 

przejmuje energię wzbudzenia elektronowego takiego PS i z dużą wydajnością                    

i efektywnością zamienia ją na ciepło.  

Odkrycie wolnorodnikowych właściwości melanin przyczyniło się do sformułowania 

hipotezy, że melanina może pełnić rolę pułapki rodnikowej i tym samym chronić 

komórki przed działaniem wolnych rodników tworzonych podczas utleniająco – 

redukujących reakcji. Stosując radiolizę, jako metodę selektywnie generującą wolne 

rodniki i monitorując ich czas życia przy braku i w obecności syntetycznej eumelaniny, 

stwierdzono wyraźną interakcję rodników z melaniną. Wykazano, że syntetyczna 

melanina jest reaktywna zarówno wobec utleniających jak i redukujących rodników. 
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Reaktywność również zależy od ładunku elektrycznego rodników – jest wyższa dla 

dodatnio naładowanych a niższa dla naładowanych ujemnie [54]. Melanina oddziałuje 

bardzo wydajnie z OH· - jednym z najsilniejszych utleniaczy oraz z eaq- (uwodnionym 

elektronem) - najsilniejszym reduktorem. Oddziaływanie melaniny z różnymi rodnikami 

można wytłumaczyć w oparciu o naturę chininowych (Q) i hydrochinonowych (QH2) 

podjednostek, które mogą działać odpowiednio jako ich wydajne akceptory i donory 

[54]. 

W badaniach opisanych w niniejszej pracy analizowano wpływ melaniny na 

fotodynamiczną efektywność i wydajność fotosensybilizujących wybranych nanocząstek 

w upigmentowanej linii komórkowej B16 oraz układach modelowych. 

 

 

 

1.8. Fotosensybilizatory nowej generacji 

 

 

1.8.1. Funkcjonalizowane fulereny 

 

Fulereny stanowią unikalną grupę nanocząstek zbudowanych z kilkudziesięciu 

(najczęściej 60) atomów węgla. Ze względu na swoją strukturę, dosyć często nazywa się 

je „węglowymi piłeczkami”. Wydawało się, że trwałość i stabilność fulerenów, 

zaobserwowana już przez ich odkrywców, implikuje iż są to obojętne indywidua 

chemiczne o słabej reaktywności i braku rozpuszczalności w większości 

rozpuszczalników polarnych. Szybko okazało się jednak, że mogą one być poddawane 

różnorakim funkcjonalizacjom chemicznym i to zapoczątkowało rozwój nowej dziedziny 

zwanej chemią fulerenów [61]–[63]. Zmiana charakteru chemicznego cząsteczki 

fulerenu może nastąpić na trzy różne sposoby: 

 do klatki węglowej jest dołączana z zewnątrz grupa funkcyjna lub inny 

atom bądź atomy – powstają wówczas fulereny egzohedralne; 

 do wnętrza klatki jest wprowadzany atom lub cząsteczka innych 

indywiduów chemicznych – tworzą się wtedy fulereny endohedralne 
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(w przypadku kiedy wprowadza się atom metalu nazywane również 

metalofulerenami); 

 atom (lub atomy) węgla tworzące cząsteczkę fulerenu są podstawiane 

atomem (lub atomami) innych pierwiastków – powstają wówczas 

heterofulereny. 

 

Fulereny C60 nie są rozpuszczalne w roztworach wodnych, ale poddane 

odpowiedniej funkcjonalizacji chemicznej, stają się fotoreaktywne w biologicznie 

kompatybilnych rozpuszczalnikach. W niniejszej rozprawie doktorskiej analizowane są 

dwie pochodne fulerenu – BB6, która posiada trzy kationowe grupy funkcyjne - 

czwartorzędowe grupy pirolidyniowe, przyłączone do zewnętrznej klatki C60 (Rys. 9A) 

oraz BB11, którą uzyskano poprzez podstawienie grupą fosfonianową (Rys. 9B). BB6       

i BB11 występują w formie roztworów wodnych a ich widma absorpcji przedstawia 

Rys.14A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.9 Struktura chemiczna fulerenów (A) BB6 i (B) BB11. 

 

 

W cząsteczce C60 istnieją dwa rodzaje wiązań chemicznych: pojedyncze C − C o 

długości 1.448 Å, oraz podwójne C = C o długości 1.404 Å (Tab. 2). Ta niewielka różnica 

w długości wiązania powoduje pewne odchylenie od sferyczności cząsteczki C60. Efekt 

ten ma wpływ na niewielką delokalizację rozkładu gęstości elektronowej, ponieważ 

lekki niedomiar elektronów pojawia się na powierzchni pierścieni pentagonalnych. 

Oszacowano, iż średnica cząsteczki C60 wynosi 7.1 Å. Cząsteczka C60 charakteryzuje się 

A B 
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wysoką energią wiązania, co zapewnia jej trwałość i stabilność. Z drugiej strony energia 

ta jest niższa o ok. 0.4 eV/atom od energii wiązania w graficie. Oznacza to, że w ujęciu 

termodynamicznym fuleren jest mniej stabilny od grafitu. Oszacowano pierwszy (C60 → 

C60+ + e-) i drugi (C60 → C60++ + 2e-) potencjał jonizacji swobodnej cząsteczki fulerenu C60 

oraz energię powinowactwa elektronowego, określającą energię potrzebną do 

przyłączenia elektronu – C60 + e- → C60- (wartości zebrano w tabeli 2) [64][65].  

 

 

Właściwość Wartość liczbowa 

Długość wiązania C-C 1.448 Å 

Długość wiązania C=C 1.404 Å 

Średnica cząsteczki 7.1 Å 

Energia wiązania (na 1 atom węgla) 7.40 eV 

Powinowactwo elektronowe 2.65 eV 

Pierwszy potencjał jonizacji 7.58 eV 

Drugi potencjał jonizacji 11.5 eV 

 

Tabela 2. Właściwości fizyczne cząsteczki C60. 

 

Fulereny wykazują szereg interesujących właściwości fizykochemicznych takich jak: 

silna absorpcja światła widzialnego, długi czas życia trypletowego stanu wzbudzonego, 

zdolność do generowania reaktywnych form tlenu oraz brak cytotoksyczności 

w ciemności [61][65]. W odróżnieniu od większości cząsteczek organicznych, fulereny 

mogą być zarówno dobrymi donorami, jak i akceptorami elektronów [64][65]. 

Pojedyncza cząsteczka C60 może przyłączyć aż 6 elektronów: 

C60→(C60.-) → (C602-) → (C603-) → (C604-) → (C605-) → (C606-) 

tworząc anion C606-. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo przeniesienia 

ładunku (ang. Charge Transfer, CT) w obecności fulerenów. Powinowactwo elektronowe 

fulerenów zostało także wyznaczone w oparciu o metodę DFT (Density-Functional-

Theory). Optymalizacja struktury naładowanych cząsteczek różnych fulerenów dowodzi, 

że ich całkowita energia zmienia się parabolicznie w zależności od dodatkowego 

ładunku oraz, że minimalna wartość energii odpowiada ujemnie naładowanej molekule 
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C60 zamiast, jak można by się spodziewać, cząsteczce obojętnej. To oznacza, że fulereny 

wykazują tendencję do przechwytywania elektronów ze środowiska i obniżania swojej 

energii [67].  

 

Rys.10 Wykres zależności całkowitej energii cząsteczki C60 od wartości dodatkowego 
ładunku. Przygotowano na podstawie [67]. 
 

W polarnych rozpuszczalnikach, a w szczególności tych zawierających donory 

elektronów, np. NADH, naświetlanie fulerenów prowadzi do generowania 

zredukowanych form tlenu, takich jak anionorodnik ponadtlenkowy (O2•-) i rodnik 

hydroksylowy (OH•). W rozpuszczalnikach niepolarnych takich jak np. benzen głównym 

produktem jest tlen singletowy (1O2) [67][68]. 

W elektronowym widmie absorpcyjnym fulerenu C60 można odnaleźć kilka pasm 

leżących w obszarze od 200 do ok. 650 nm. Najsilniejsze są dwa pasma, których 

maksima przypadają w  265 i 330 nm. [64]. Na Rys.11 przedstawiono schemat 

możliwych przejść optycznych w fulerenie C60. Jest on analogiczny do omówionego 

wcześniej na Rys.3. Po absorpcji fotonu przez cząsteczkę C60 możliwych jest kilka dróg 

relaksacji promienistej. Cząsteczka fulerenu może pozbyć się nadmiaru energii, emitując 

foton fluorescencji częstości ν’. Możliwe jest również przejście interkombinacyjne do 

stanu trypletowego 3C60. 
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Rys.11 Schemat przejść optycznych fulerenu C60 [64]. 
 

Relaksacja ze stanu trypletowego może odbyć się dwiema alternatywnymi ścieżkami: 

poprzez emisję fotonu o energii hv” bądź wygaszenie stanu trypletowego przez 

cząsteczkę tlenu, która w stanie podstawowym jest w konfiguracji trypletowej. 

Generowany jest wówczas reaktywny tlen singletowy. Oszacowano stałą szybkości 

powstawania 1O2, która wynosi kq(O2) = 2∙109 mol-1s-1. Z drugiej strony C60 w stanie 

podstawowym może wygaszać tlen singletowy. W tym przypadku stała szybkości zaniku 

wynosi kq(1O2) = 5∙105 mol-1s-1 [64]. Fotochemiczne właściwości fulerenów, szczególnie 

powinowactwo elektronowe pokazują, że nie tylko zachodzi przekaz energii ze 

wzbudzonej cząsteczki 3C60* na cząsteczkę tlenu: 

 

ale również mogą tworzyć się tzw. anionowe rodniki w obecności donora elektronów: 

 

Zredukowane formy fulerenu oddziaływując z tlenem cząsteczkowym generują 

anionorodnik ponadtlenkowy (O2•-): 
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Wiele danych doświadczalnych wskazuje na to, że fulereny w stanie wzbudzonym             

(w szczególności w stanie trypletowym) są lepszymi akceptorami elektronów niż 

fulereny w stanie podstawowym [70][71][72]. Przykładowo, Foote i współpracownicy 

opisali tworzenie się C60•- w wyniku naświetlania fulerenu C60 w obecności amin i podali 

potencjał jednoelektrodowej redukcji 3C60* (E1 = +1.14 V) [68].  

Uwzględniając zdolność fulerenów do absorpcji światła widzialnego, wydajne 

generowanie wzbudzonego stanu trypletowego i jego długi czas życia oraz efektywność 

produkcji reaktywnych form tlenu, uzasadnionym jest oczekiwanie, iż fulereny mogłyby 

pełnić rolę fotosensybilizatorów w  PDT. Rzeczywiście, w pracy [61] Tegos 

i współpracownicy wykazali, że kationowe fulereny takie jak np. BB6, zachowują się jak 

wydajne fotosensybilizatory w przeciwbakteryjnej terapii fotodynamicznej w przypadku 

zarówno Gram(+) jak i  Gram(-) bakterii oraz grzybów. Bakterie Gram(+) są znacznie 

bardziej wrażliwe na działanie PDT niż bakterie Gram(-) i grzyby. Jednakże 

zastosowanie BB6 wywołuje wiązanie się tej formy fulerenu do E.coli (Gram(-)) 

i C.albicans (grzyby), czego wynikiem jest wysoce wydajne zabijanie wymienionych 

mikroorganizmów. Warto dodać, że już niewielkie stężenia BB6 i stosunkowo małe 

natężenie światła powoduje zabicie pokaźnej frakcji mikroorganizmów. To, że BB6 jest 

dobrym fotosensybilizatorem może tłumaczyć obecnością trzech dodatnich ładunków, 

co powoduje, że fulereny te mogą znacznie lepiej penetrować zewnętrzną błonę bakterii 

Gram(-) niż inne fotosensybilizatory. Wiele fotosensybilizatorów stosowanych w PDT 

komórek nowotworowych in vitro wywołuje indukcję apoptozy. Wykazano, że 

w komórkach nowotworowych linii CT26 inkubowanych z  2μM BB4 i  BB6 

i naświetlanych światłem 80 J/cm2, BB4 może wywołać śmierć w przybliżeniu 80%,        

a BB6 60% komórek [66]. 

Właściwości fotochemiczne fulerenów wskazują na możliwość ich bezpośredniego 

zastosowania w medycynie w fotodynamicznej terapii miejscowej omówionych               

w referencji [64]. Oto kilka przykładów takich badań: fotosensybilizacja (UV 330 -       
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370 nm) hydroksyfulerenu C60(OH)18 wprowadzonego do organizmu szczura wywołuje 

zmiany w mikrosomach wątrobowych natomiast naświetlanie C60 sprzężonego z aminą 

metoksypolietylenoglikolową powoduje dezaktywacje wirusa pęcherzykowego, 

wywołującego zapalenie jamy ustnej (VSV). Odpowiednio funkcjonalizowane fulereny 

wykazują pewne działanie terapeutyczne - zanik nowotworu – mięsaka. W tych 

badaniach wykorzystywano C60 sprzężonego z poliglikolem etylenowym, który 

poddawano naświetlaniu w miejscach zainfekowanych nowotworem u myszy. 

Spektakularne wyniki otrzymali Li i współpracownicy badając oddziaływanie 

kompleksu fulerenowo(C60) - liposomowego na komórki nowotworowe K562 białaczki. 

30 – minutowe naświetlanie układu lampą halogenową spowodowało degradację tych 

komórek. Wynik tego inicjowanego fotochemicznie procesu autorzy pracy przypisali 

działaniu powstającego tlenu singletowego oraz wolnych rodników: OH• i O2•-. 

Podsumowując istniejący stan wiedzy, można stwierdzić, że istnieją racjonalne 

przesłanki przemawiające za wykorzystaniem dobrze zaprojektowanych, 

funkcjonalizowanych fulerenów w terapii fotodynamicznej niektórych schorzeń, 

zwłaszcza nowotworów skóry i powierzchniowych zakażeń bakteryjnych. 
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1.8.2. Powierzchniowo modyfikowane TiO2 

 

TiO2 jest naturalnie występującym tlenkiem tytanu, który ze względu na swoje 

właściwości fizykochemiczne znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Przede 

wszystkim ceniony jest za niską reaktywność chemiczną, wysoką stabilność 

i fotostabilność. Ditlenek tytanu służy jako dodatek do produktów farmaceutycznych 

takich jak maści, kremy do opalania oraz pasty do zębów. Stosowany jest w preparatach 

dezynfekujących do fotodynamicznej inaktywacji mikroorganizmów, czy np. w płynach 

czyszczących do pielęgnacji soczewek kontaktowych. Jego właściwości fotokatalityczne 

i fotoelektrochemiczne sprawiły, że jest on jednym z najlepiej sklasyfikowanych 

materiałów półprzewodnikowych [73]. Wysoka fotoreaktywność ditlenku tytanu opiera 

się w dużej mierze na zdolności naświetlanego TiO2 do generowania reaktywnych form 

tlenu: OH•, H2O2, O2•-. Wiele zastosowań materiałów opartych na TiO2 wiąże sie z ich 

właściwościami optycznymi oraz z możliwością przetworzenia energii świetlnej 

w energię chemiczną. 

Ditlenek tytanu występuje w kilku formach krystalicznych. Najbardziej 

rozpowszechnione naturalne fazy to anataz (tetragonalny), rutyl (tetragonalny) i brukit 

(rombowy). Najbardziej stabilną termodynamicznie fazą TiO2 jest rutyl [73]. Ditlenek tytanu 

należy do grupy półprzewodników, których właściwości fizykochemiczne można 

wyjaśnić w oparciu o teorię pasmową budowy tego materiału. Teoria ta zakłada, iż 

dozwolone poziomy energetyczne elektronów w izolowanych atomach rozszczepiają się, 

tworząc pasma z poziomów leżących blisko siebie. Można wyróżnić pasma: walencyjne 

(obsadzone) i przewodnictwa (nieobsadzone), które w półprzewodnikach są od siebie 

oddzielone przerwą energetyczną (tzw. przerwą wzbronioną). Wartość przerwy 

wzbronionej określa energię potrzebną do przeniesienia elektronu z pasma 

walencyjnego do pasma przewodnictwa (Ebg). Wielkość przerwy wzbronionej Ebg dwóch 

najważniejszych form ditlenku tytanu to 3.2 eV i 3.0 eV, co odpowiada promieniowaniu    

o długości fali 385 nm i 410 nm [74][75]. Absorpcja fotonu prowadzi do rozdziału 

ładunków, tzn. wzbudzenia elektronu do pasma przewodnictwa i wygenerowania dziury 

w paśmie walencyjnym. 

Duża wartość szerokości przerwy wzbronionej ditlenku tytanu ogranicza jego 

fotoreaktywność do promieniowania UV. Cytotoksyczne działanie samego ultrafioletu 

ogranicza praktyczne zastosowanie tego związku w terapii fotodynamicznej. Aby 
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zwiększyć absorpcję TiO2 w zakresie światła widzialnego stosuje się jego różne 

chemiczne modyfikacje. Powierzchniowa modyfikacja ditlenku tytanu, polegająca na 

wytworzeniu na powierzchni ziaren TiO2 kompleksów z np. cząsteczkami barwników, 

zwiększa wydajność procesów wzbudzenia oraz prowadzi do fotosensybilizacji TiO2 

[73][76].  

W przypadku powierzchniowej modyfikacji ditlenku tytanu związkami organicznymi 

możliwe są dwa mechanizmy fotosensybilizacji: Creutz-Brunschwiga-Sutina (CBS) 

[77][78] oraz Sakata-Hashimoto-Hiramoto (SHH) [79]. Zgodnie z modelem CBS, 

w przypadku materiałów modyfikowanych powierzchniowo z wytworzeniem 

kompleksu typu charge transfer, TiO2 wykazuje cechy niemodyfikowanego 

półprzewodnika. Zachodzi to w warunkach gdy utleniona forma kompleksu 

powierzchniowego jest trwała. Model Sakata-Hashimoto-Hiramoto zakłada, iż cząsteczka 

organiczna zaadsorbowana na powierzchni TiO2 po wzbudzeniu światłem z zakresu 

widzialnego, posiada bardziej ujemny potencjał od Ecb TiO2. Skutkuje to przeniesieniem 

elektronu do pasma przewodnictwa ditlenku tytanu. Dochodzi do fotosensybilizacji 

pośredniej w wyniku fotoindukowanego transferu elektronu (PET, Photoinduced 

Electron Transfer) [76][73]. 

 

 
Rys.12 Fotosensybilizacja bezpośrednia poprzez OET zachodząca w powierzchniowo 
modyfikowanych materiałach. Rysunek zaczerpnięty z pracy [73]. 

 

W niniejszej rozprawie doktorskiej analizowane są właściwości fizykochemiczne 

i efektywność fotodynamiczna dwóch nanokrystalicznych półprzewodnikowych 

materiałów opartych na powierzchniowej modyfikacji TiO2. Są to: Hmx@TiO2 

mailto:HMX@TiO2
mailto:HMX@TiO2
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i Brp@TiO2 - ditlenek tytanu z przyłączoną na powierzchni poprzez wiązanie z grupą 

katecholową odpowiednio hematoksyliną i czerwienią bromopirogallolową (Rys.13A      

i Rys.13B). Powyższe materiały są aktywne w świetle widzialnym na skutek 

fotosensybilizacji bezpośredniej (OET, Optical Electron Transfer). Oznacza to 

bezpośrednie wzbudzenie elektronu do pasma przewodnictwa TiO2 na skutek przejścia 

LBCT (Ligand To Band Charge Transfer), z brakiem stanu wzbudzonego cząsteczki 

modyfikującej na powierzchni. Rys.14B przedstawia widmo absorpcji badanych 

ditlenków tytanu, które występują w postaci wodnych roztworów koloidalnych.   

 

 

Tabela 3. Wielopierścieniowe związki organiczne użyte do modyfikacji powierzchni 
TiO2 i wybrane cechy fizyczne otrzymanych materiałów (dane zaczerpnięte z pracy 
doktorskiej P. Łabuza [73]). 

 
 

 

Wiadomo, że modyfikowane, nanokrystaliczne cząsteczki ditlenku tytanu 

wykazują brak cytotoksyczności w ciemności w stosunku do komórek nowotworowych, 

takich jak np. HeLa, a zarazem efektywnie zabijają komórki podczas naświetlania. Efekt 

ten ulega wzmocnieniu w obecności dysmutazy ponadtlenkowej, przekształcającej 

anionorodnik ponadtlenkowy do nadtlenku wodoru. Ponadto wykazano działanie 

przeciwbakteryjne modyfikowanych TiO2. Chociaż taka terapia nie zastąpi całkowicie 

Wzór cząsteczki 
modyfikujacej 

Nazwa związku 
chemicznego 

Oznaczenie 
materiału 

Barwa 
materiału 

Stabilność 
Średni  

promień 
[nm] 

 

Hematoksylina Hmx@TiO2 Brunatny 
Bardzo 
dobra 

31.03 

 

Czerwień 
bromopiro- 
gallolowa 

Brp@TiO2 Fioletowy 
Bardzo 
dobra 

42.84 
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terapii antybiotykowej może jednak stanowić cenne uzupełnienie leczenia lokalnych 

infekcji, zwłaszcza skórnych, gdzie dostępność światła jest dobra. Pozwoli to skrócić 

czas i zmniejszyć koszty leczenia [73]. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 
Rys.13 Zdjęcia nanokrystalicznych materiałów: (A) Hmx@TiO2 i (B) Brp@TiO2                 
w postaci wodnych roztworów koloidalnych (zdjęcia przygotowane przez dr P. Łabuza 
z Wydziału Chemii, UJ [73]). 

 

 

Interesujące właściwości badanych związków, możliwość kontroli rozmiaru 

nanomateriału, fotoaktywności a w szczególności przesunięcie absorpcji w zakres 

światła widzialnego na skutek modyfikacji powierzchniowej, czyni ditlenek tytanu 

godnym uwagi materiałem, który może działać jako fotosensybilizator w PDT.  
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2. Cele pracy 
 

 

 

 

Opisane w niniejszej pracy doktorskiej badania nowej generacji fotosensybilizatorów 

miały na celu: 

 

1. Określenie głównych właściwości fotofizycznych i  fotochemicznych 

funkcjonalizowanych fulerenów, BB6 i BB11, oraz modyfikowanych 

ditlenków tytanu, Hmx@TiO2 i Brp@TiO2. 

 

Cel ten zrealizowano poprzez: 

a. wyznaczenie wydajności kwantowej generowania tlenu singletowego 

przez wybrane fulereny i modyfikowane ditlenki tytanu metodą czasowo-

rozdzielczej fosforescencji przy 1270 nm, 

b. badanie fotosensybilizowanego utleniania wybranych substratów 

biologicznych (histydyna, NADH) przy udziale nanocząstek, mierząc 

konsumpcję tlenu towarzyszącą procesom fotoutleniania metodą 

tlenometrii EPR, 

c. identyfikację wolnych rodników generowanych przez fulereny i ditlenki 

tytanu metodą pułapkowania spinowego EPR. 
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2. Zbadanie efektywności modyfikowanych nanocząstek 

w fotosensybilizowanym utlenianiu lipidów w liposomach i  komórkach     

in vitro oraz zidentyfikowanie mechanizmu peroksydacji lipidów. 

 

Cel ten zrealizowano poprzez: 

a. monitorowanie postępu fotosensybilizowanej peroksydacji lipidów 

w liposomach i liniach komórkowych (B16) poprzez pomiar konsumpcji tlenu 

i akumulacji wodoronadtlenków lipidów, 

b. analizę mechanizmu peroksydacji lipidów indukowanej przez 

fotosensybilizatory w liposomach oraz w układzie w/w komórek in vitro  przy 

pomocy HPLC-EC(Hg) wykorzystując cholesterol jako molekularną sondę 

mechanistyczną, 

c. ustalenie warunków sprzyjających utlenianiu cholesterolu tlenem 

singletowym lub przy udziale wolnych rodników. 

 

 

3. Zoptymalizowanie warunków eksperymentalnych sprzyjających 

wydajnemu fotodynamicznemu zabijaniu komórek in vitro przy udziale 

w/w fotosensybilizatorów. 

 

Cel ten zrealizowano poprzez: 

a. ocenę cytotoksyczności fotosensybilizatorów w ciemności względem 

komórek czerniaka mysiego B16 F0 i B16 F10, 

b. ustalenie fotocytotoksyczności nanocząstek w stężeniu nietoksycznym 

w ciemności (na podstawie badań 3a) w zależności od dawki światła przy 

wybranych mocach promieniowania oraz czasu inkubacji 

z fotosensybilizatorem. 
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4. Zanalizowanie wpływu melaniny na przeżywalność komórek B16 

poddanych działaniu fotodynamicznemu przy udziale badanych 

nanocząstek, oraz na fotosensybilizowaną peroksydację lipidów 

w układach modelowych i komórkowych.  

 

Cel ten zrealizowano poprzez: 

a. wyznaczenie zależności fotosensybilizowanej peroksydacji lipidów przy 

udziale fulerenów BB6, BB11 oraz ditlenku tytanu Hmx@TiO2 i Brp@TiO2 

od stężenia melaniny syntetycznej, 

b. porównanie zakresu i  tempa peroksydacji lipidów w  komórkach 

melanomy B16, indukowanej przez modyfikowane nanocząstki 

w zależności od zawartości melaniny w komórkach. 
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3. Materiały i metody 
 

 
 
3.1. Stosowane odczynniki chemiczne 

 

Odczynniki użyte w niniejszej pracy pochodziły z następujących źródeł: 
 rodanek sodu (NaSCN), metanol, H2O2, kwas octowy 99.5% (Przedsiębiorstwo 

przemysłowo-handlowe „Standard”, Lublin, Polska); 
 azydek sodu (NaN3), siarczyn sodu (Na2SO3), rodanek sodu (NaSCN), 

wodorotlenek potasu (KOH), wodorotlenek sodu (NaOH), chlorek sodu (NACl), 
kwas solny (HCl), dwuwodorofosforan (V) potasu (KH2PO4), wodorofosforan 
(V) sodu (Na2HPO4·12H2O), etanol (C2H5OH), kwas octowy 80%, (Polskie 
Odczynniki Chemiczne, Gliwice, Polska); 

 żywica chelatująca - Chelex 100, NADH, histydyna, woreczki dializacyjne, 
CH3OD, D2O, chloroform, nadtlenek wodoru, pułapka spinowa DMPO, metanol, 
acetonitryl i izopropanol do HPLC, adenozyno 5’-dwufosforan sodu z bakterii 
(ADP), chlorek żelaza (III) (FeCl3·6H2O), kwas linolenowy, L-3,4-
dihydroksyfenyloalanina (L-DOPA), cholesterol, Hoechst-33342 (Ho342), jodek 
propidyny, media hodowlane, antybiotyki, surowica bydlęca (FBS), MTT, DMSO, 
DFO (mesylan deferoksaminy), odczynnik Folina, BHT (3,5-diizobutylo-4-
hydroksytoluen), TBA – kwas tiobarbiturowy (Sigma – Aldrich Chemie, 
Niemcy); 

 sól sodowa kwasu 4-etylenodiaminotetraoctowego (Na2EDTA·2H2O, skrót: 
EDTA) (British Drug House Pool Ltd., Anglia) 

 palmitylo-oleino-fosfatydylocholinian glicerolu (POPC) (Avanti Polar Lipids 
Inc., Alabaster, Alabama, USA) 

 znacznik spinowy mHCTPO (nazwa angielska: 4-protio3-carbamoyl-2,2,5,5-
tetraperdeutermethyl-3-pyrroline-1-yloxy otrzymano dzięki uprzejmości Prof. 
H. J. Halperna (University of Chicago, Chicago, IL, USA) 

 
Bufory stosowane podczas pomiarów sporządzono według następujących przepisów: 
 

 0.05 M bufor fosforanowy w ciężkiej wodzie o pD 6.8: 0.269 g Na2HPO4∙12H2O 
i 0.237 g KH2PO4 rozpuszczono w  D2O i  uzupełniono do kreski w kolbie 
miarowej na 50 ml. Następnie przelano do butelki na 100 ml i włożono do 
buforu woreczek dializacyjny z chelexem. Bufor inkubowano z chelexem przez 
3 doby na mieszadle magnetycznym na wolnych obrotach w celu pozbycia się 
jonów metali. Aby uniknąć wprowadzania zwykłej wody nie korygowano pD. 

 0.1 M bufor fosforanowy o pH 6.8: 30.7 g Na2HPO4∙12H2O i 29.2 g KH2PO4 

rozpuszczano w wodzie, uzupełniano do kreski w kolbie miarowej na 1l              
a następnie rozcieńczano do trzech litrów w zlewce na 3l. Traktowano 
chelexem analogicznie jak opisano powyżej. Doprowadzano pH do 6.8 stosując 
roztwór NaOH o stężeniu 5 mol/dm3). Do pomiarów stosowano bufor o 
łącznym stężeniu fosforanów 0,05 mol/dm3, sporządzony poprzez dwukrotne 
rozcieńczenie buforu fosforanowego o stężeniu 0.1 M. 
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 Zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (PBS) o pH 7.4: 1 g KCl, 1g KH2PO4, 40 g 
NaCl i 14.45 g Na2HPO4∙12H2O rozpuszczano w wodzie, uzupełniano do kreski 
w kolbie miarowej na 1l, a następnie rozcieńczano do pięciu litrów w zlewce na 
5l. W buforze umieszczono woreczek dializacyjny z chelexem i postępowano 
analogicznie jak opisano poprzednio. Następnie doprowadzano pH do 7.4 
stosując stężony kwas solny.  

 

Wszystkie odczynniki posiadały co najmniej analityczny stopień czystości i  były 

używane bez dodatkowego oczyszczania. Jedynie DMPO, przed pomiarami, było 

poddane oczyszczaniu poprzez wytrząsanie z trzema porcjami toluenu a następnie 

z węglem aktywnym, który odwirowywano, a roztwór DMPO przepuszczano przez filtr 

strzykawkowy.  

 
 

3.2. Stosowane fotosensybilizatory 
 
 

Fulereny BB6 i BB11 otrzymano w ramach współpracy z grupą Prof. Michaela Hamblin’a 

z Harvard Medical School, Boston, MA, USA. Wybór BB6 i BB11 dokonany został poprzez 

porównanie fototoksyczności kilku fulerenów oraz ich stabilności i  powtarzalności 

uzyskanych wyników w roztworach wodnych. Z testowanych fulerenów, BB6 wykazuje 

największą rozpuszczalność w wodzie. Obie pochodne fulerenu generują tlen singletowy 

i wolne rodniki podczas naświetlania światłem widzialnym (Rys.14A). Nanokrystaliczny, 

modyfikowany ditlenek tytanu, zarówno Hmx@TiO2 jak i Brp@TiO2 otrzymano 

w ramach współpracy z dr Przemysławem Łabuzem z grupy Prof. Grażyny Stochel 

z Zespołu Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej, Wydziału Chemii, UJ. 

Materiały te charakteryzują się pasmem absorpcji w zakresie światła widzialnego 

(Rys.14B), syntetyzowane są w postaci wodnych roztworów koloidalnych, co pozwala 

na ich przetestowanie w kontekście terapii PDT.  
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Rys.14 Widma absorpcji (A) BB6 (10 µM) i BB11 (10 µM) rozpuszczonych w buforze 
fosforanowym o stężeniu 0.05 M i pH=6.8; oraz (B) roztworów koloidalnych Brp@TiO2     
i Hmx@TiO2 w buforze PBS pH=7.0. 
 

 
 
 

3.3. Przygotowanie kompleksu żelaza (III) z ADP (FeQ) 
 
 

Roztwory soli żelaza (III) o pH>2 hydrolizują. 0.0338 g FeCl3·6H2O rozpuszczono w 0.02 

M kwasie solnym w kolbie miarowej na 50 cm3. 4 cm3 tak otrzymanego 0.025 M FeCl3 

dodawano do ≈ 5 cm3 roztworu 0.185 g ADP również w 0.02 M kwasie solnym. pH=7 

uzyskiwano poprzez dodatek wodnego roztworu NaOH, przenoszono ilościowo do kolby 

miarowej na 50 cm3 i dopełniano do kreski wodą. Otrzymywano w ten sposób roztwór 

zawierający 2 mM żelaza (III) i 8 mM ADP. Roztwór ten przechowywano w lodówce 

zawinięty folią.  

 
 

3.4. Preparatyka DOPA-melaniny autooksydowanej (DMa) 
 
 

Synteza rozpuszczalnej w wodzie DOPA-melaniny przeprowadzona była według metody 

Felixa, poprzez autoutlenianie L-dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) (opisanej w pracy 

[58]).  Melaninę DOPA – autooksydowaną otrzymano o stężeniu 14.1 mg/ml. 

B A 
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3.5. Preparatyka liposomów POPC-cholesterol (1:1) 
 
 

0.019 g POPC (palmitylo-oleino-fosfatydylocholinian glicerolu) i 0.00967 g cholesterolu 

rozpuszczono w przeargonowanym chloroformie. Następnie mieszaninę lipidów 

przenoszono ilościowo do probówki na 25 cm3 oraz suszono strumieniem azotu 

obracając probówką w celu osiągnięcia cienkiego filmu lipidowego na szklanej ściance 

probówki. Tak przygotowany film suszono przez co najmniej kilka godzin pod pompą 

próżniową w ciemności. Następnie przystępowano do procedury zawieszania 

liposomów.  Z jednej takiej probówki przygotowywano liposomy o stężeniu 50 mM. 

Liposomy zawieszano w temperaturze pokojowej w warunkach beztlenowych. W celu 

osiągnięcia w/w warunków próbkę argonowano i dodawano po 0.1 ml PBS (pH=7.4) 

przedmuchiwanego argonem przez co najmniej godzinę i kilkakrotnie wytrząsano na 

wytrząsarce. Procedurę tę powtarzano aż do całkowitego zebrania lipidów ze ścianki 

probówki i uzyskania końcowej objętości zawiesiny równej 1 ml. Tak przygotowane 

liposomy wielowarstwowe zużywano do pomiarów tego samego dnia. 

 

 

3.6. Pomiary spektrofotometryczne 
 
 

Pomiary widm absorpcji oraz transmisji wykonywano przy użyciu spektrofotometru 

(HP 8452A, Loveland, Colorado, USA), który charakteryzuje się zakresem pomiarowym 

190-820 nm i rozdzielczością spektralną – 2 nm. Przy pomiarach absorpcji roztworów 

stosowano kwarcowe kuwety spektrofotometryczne o drodze optycznej 1 cm lub 1 mm. 

Technikę tę wykorzystywano do pomiaru absorpcji stosowanych fotosensybilizatorów. 

Wyznaczono również krzywą kalibracyjną do oznaczenia produktów peroksydacji 

lipidów. Pomiary spektrofotometryczne wykorzystano również do wyznaczenia 

transmitancji stosowanych podczas pomiarów: fotokonsumpcji tlenu, pułapkowania 

spinowego i  indukowania peroksydacji lipidów, układów filtrów. 
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3.7. Spektroskopia EPR 
 
Pomiary wykorzystujące technikę elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) 

prowadzono na spektrometrze Bruker (model EMX – AA, seria nr 1579, Niemcy), 

pracującym w paśmie X (9.5 GHz). Spektroskopię EPR wykorzystano do pomiarów: 

tempa fotokonsumpcji tlenu, pułapkowania spinowego w różnych układach 

modelowych oraz do oznaczenia stężenia melaniny w próbkach biologicznych. 

 

 

3.7.1. Tlenometria EPR 
 
 

Konsumpcję tlenu indukowaną światłem mierzono stosując tlenometrię EPR. Jest to 

metoda pośrednia, pozwalającą na pomiar stężenia tlenu i jego zmian w badanych 

próbkach. Wykorzystuje się w niej wpływ oddziaływania spin-wymiennego, pomiędzy 

cząsteczkami tlenu i nitroksylowej sondy paramagnetycznej, na parametry widma tej 

sondy [80]. Podczas pomiarów stosowano 0.1 mM znacznik spinowy mHCTPO (nazwa 

angielska: 4-protio-3carbamoyl-2,2,5,5–tetraperdeuteromethyl–3–pyrroline–1-yloxy) 

[81][82]. Linie widmowe tego znacznika ulegają poszerzeniu wskutek oddziaływania 

z cząsteczką tlenu. Dzięki podstawionemu 15N (spin jądra I=1/2), zamiast 14N (I=1) w 

molekule znacznika, oddziaływanie niesparowanego elektronu ze spinem jądrowym 

azotu prowadzi do nadsubtelnego rozszczepienia poziomów zeemanowskich na dwie 

składowe, zamiast trzech. Podstawienie wszystkich wodorów, za wyjątkiem jednego, 

deuterem o całkowitym spinie jądrowym I=1 powoduje natomiast, że każda z dwóch 

linii struktury nadsubtelnej sygnału EPR jest rozszczepiona w widoczny sposób tylko na 

dwie składowe. Nadsubtelne oddziaływanie niesparowanego elektronu z jadrami 

deuteru jest słabe i nie wprowadza to widocznych zmian do widma EPR. Zastosowanie 

tego znacznika umożliwia natomiast pomiary przy amplitudzie modulacji kilkukrotnie 

większej od amplitudy modulacji wymaganej przy pomiarach z użyciem 

niepodstawianego deuterem znacznika. Również zaletą stosowania mHCTPO jest 

liniowa zależność fenomenologicznego parametru R od stężenia tlenu, którą obserwuje 

się w znacznie większym zakresie stężeń tlenu niż dla znacznika niepodstawionego, 

(Rys.15).  
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Pomiary prowadzone były w płaskiej kuwecie kwarcowej o grubości 0.3 mm, którą 

umieszczano we wnęce rezonansowej i naświetlano in situ przy użyciu lampy 

ksenonowej (moc 300 W Cermax PE300CE w obudowie chłodzonej powietrzem HX1, 

Perkin Elmer) i kombinacji filtrów: filtr dichroiczny odbijający IR + filtr odcinający UV + 

filtr dichroiczny niebieski (Fig.16); dichroiczny odbijający IR + filtr odcinający UV + filtr 

dichroiczny zielony. Stosowano filtr dichroiczny odbijający podczerwień o transmitacji 

powyżej 50% do 740 nm (SIR Dielectric Heat Reflecting Hot Mirror, Prazisions Glas & 

Optic GmbH, Niemcy); filtr krawędziowy odcinający promieniowanie poniżej 390 nm, 

50% transmitancji przy 402 nm, (400FG03-50S, USA) oraz filtry dichroiczne: niebieski, 

charakteryzujący się transmitancją powyżej 50% w zakresie spektralnym 370-512 nm 

(505FD64-25) i zielony – zakres spektralny 516-586 nm (585FD62-25, Andover 

Corporation, USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.15 Niskopolowa składowa sygnału EPR znacznika mHCTPO (0.1 mM) w roztworze 
nasyconym powietrzem lub argonem. Na rysunku zaznaczono sposób pomiaru 
fenomenologicznego parametru R. Zależność parametru R od stężenia tlenu (A) oraz 
stężenia znacznika (B). Zaczerpnięte z pracy [82]. 
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Podczas eksperymentów próbki oświetlano promieniowaniem z zakresu 404-510 nm 

(Rys.16) oraz 516-586 nm. Natężenie światła padającego na próbkę mierzono dwoma 

wykalibrowanymi miernikami: fotodiodą i  miernikiem natężenia światła IL1400A. 

Natężenia światła w zakresie 404-510 nm oraz 516-586 nm wynosiły odpowiednio:     

29 mW/cm2 i 56 mW/cm2. Przed każdym pomiarem kuweta była przepłukiwana 

kilkakrotnie wodą destylowaną, 0.1 M kwasem solnym i  etanolem, a następnie 

przedmuchiwana powietrzem. W przypadku zmiany fotosensybilizatora bądź dodatku 

melaniny, kuwetę wytrawiano przez co najmniej 20 minut w 30% H2O2 z dodatkiem 

KOH. 

 
 

 
 

Rys.16 Widmo transmitancji dla zespołu filtrów: filtr dichroiczny odbijający IR + filtr  
cut off  390 + filtr dichroiczny niebieski. 

 

Pomiary wykonywano w temperaturze pokojowej i w celu stabilizacji temperatury 

kuweta była omywana strumieniem gazowego azotu. Na początku każdego pomiaru EPR 

mierzono widmo znacznika w ciemności i na tej podstawie dobierano centrum pola 

magnetycznego dla niskopolowej składowej pola magnetycznego, przeważnie była to 

wartość – 337.6 mT. Pozostałe parametry pomiaru były następujące: częstotliwość 

mikrofal – 9.57 GHz, szerokość przemiatania pola magnetycznego– 0.3 mT, moc mikrofal 

– 1mW, amplituda modulacji – 0.006 mT, wzmocnienie sygnału – 2x104, czas konwersji 
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– 5.12 ms w przypadku BB6, Hmx@TiO2 oraz Brp@TiO2 lub 10.28 ms w przypadku 

fulerenu BB11. Fenomenologiczny parametr R, będący miarą iloczynu stężenia tlenu 

i szybkości dyfuzji, był przeliczany na stężenie tlenu według równania [O2]=0.463–

0.707∙R, gdzie podane w równaniu wartości parametrów wyznaczono uprzednio na 

podstawie pomiarów kalibracyjnych [82].  

 

 

3.7.2. Pułapkowanie spinowe 
 

W metodzie tej do układu, w którym generowane są wolne rodniki, wprowadza się 

substancję diamagnetyczną, tzw. pułapkę spinową. Podczas reakcji z wolnym rodnikiem 

przekształca się ona w paramagnetyczny addukt, o czasie życia dłuższym niż ma rodnik 

wyjściowy. Najczęściej jako pułapki spinowe stosuje się związki nitronowe (R–N+=O-). 

Pułapka spinowa powinna charakteryzować się:  

- wysoką stałą szybkości oddziaływania z wolnymi rodnikami 

- łatwością identyfikacji spułapkowanego rodnika na podstawie parametrów widma                   

adduktu 

- względną trwałością adduktu.  

 

 
 
Rys.17 Typowa reakcja addycji rodników do pułapki spinowej DMPO. 
 
 

Produkcję krótkożyjącego rodnika tlenocentrowego, jakim jest anionorodnik 

ponadtlenkowy, monitorowano przy zastosowaniu jako pułapki spinowej 5,5-dimetylo-

1-pirolino-N-tlenku (DMPO) (Rys.17) [83][69]. Addukt DMPO-OOH posiada 

charakterystyczne widmo EPR więc można go łatwo odróżnić od widm innych 

spułapkowanych rodników. Całość była zawieszona w 80% DMSO. DMPO stosowano 

również do pułapkowania innych rodników takich jak: rodnik azydkowy N3• czy rodnik 
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SO3•-. Pomiary te prowadzone były zazwyczaj w  PBS lub w  wodzie podwójnie 

destylowanej. Próbki umieszczano w  płaskiej kuwecie kwarcowej (l=0.3 mm). 

W przypadku pomiarów innych rodników oraz próbek nasyconych argonem, badaną 

przeargonowaną mieszaninę zaciągano do kuwety kwarcowej, uprzednio 

przedmuchanej argonem a następnie po uszczelnieniu wolnego końca kuwety 

umieszczano ją we wnęce rezonatora. Próbki były naświetlane in situ przy użyciu lampy 

ksenonowej (moc 300 W Cermax PE300CE w obudowie chłodzonej powietrzem HX1, 

Perkin Elmer) i identycznej kombinacji filtrów jak w przypadku tlenometrii EPR. 

Pomiary prowadzone były w temperaturze pokojowej i w celu stabilizacji 

temperaturowej wnęka rezonatora przedmuchiwana była strumieniem gazowego azotu. 

Widma adduktów DMPO z rodnikami: O2•-, N3• oraz SO3•- rejestrowano przy 

następujących parametrach: centrum pola magnetycznego – 340 mT, szerokość 

przemiatania – 8 mT , moc mikrofal – 10.6 mW, amplituda modulacji – 0.05 mT, stała 

czasowa - 40.96 ms, czas konwersji – 81.92 ms. Podczas pomiarów kinetyki tworzenia 

adduktu DMPO-OOH w czasie naświetlania rejestrowano jedną z niskopolowych 

składowych widma adduktu.  Wybierano maksimum pierwszego piku widma adduktu 

spinowego. Symulację widm przygotowano stosując program WinSim na podstawie 

literaturowych wartości rozszczepień dla anionorodnika ponadtlenkowego [84], 

rodnika azydkowego [85] oraz rodnika SO3•- [86]–[88]. 

 
 

3.8. Pomiary EPR melaniny w temperaturze ciekłego azotu 
 
Oznaczanie stężenia melaniny w próbkach biologicznych uzyskano na podstawie analizy 

sygnału EPR melaniny w ciekłym azocie (77 K). W tym celu przygotowywano po 0.25 ml 

roztworów o znanym stężeniu dopamelaniny autooksydowanej (DMa) poprzez 

rozcieńczenie w PBS wyjściowego roztworu o stężeniu 14.1 mg/ml. Z przygotowanych 

roztworów odbierano po 0.2 ml do rurek kwarcowych o średnicy 4.9 mm zalepionych    

z  jednej strony parafilmem. Odbierano również po 0.2 ml zawiesiny komórek 

i umieszczano jw. w rurkach kwarcowych. Wszystkie w ten sposób przygotowane próbki 

zamrażano poprzez powolne zanurzanie w ciekłym azocie umieszczonym w termosie. 

Bezpośrednio przed pomiarem rurkę z zamrożoną próbką wyjmowano z termosu 

i ogrzewając lekko w palcach wypychano zamrożona próbkę pręcikiem szklanym do 

kwarcowego dewara palcowego wypełnionego ciekłym azotem. Naczynie to 
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umieszczano we wnęce rezonatora, który przedmuchiwano azotem, aby zapobiec 

skraplaniu się pary wodnej na dewarze. Sygnał centrów rodnikowych melaniny 

rejestrowano przy następujących parametrach: centrum pola magnetycznego –        

336.1 mT, pasmo przemiatania – 4 mT, częstotliwość mikrofal – 9.5 GHz, moc mikrofal – 

64 μW, amplituda modulacji – 0.4 mT, wzmocnienie sygnału – 2∙104 oraz czas 

przemiatania – 42 s. Uśredniano 10 widm dla każdej próbki i po odjęciu widma PBS 

liczono całkę dwukrotną z widma. Wszystkie czynności począwszy od zamrażania 

próbek, łącznie z pomiarami wykonywano w półmroku w celu uniknięcia fotoindukcji 

sygnału melaniny.  

 
 

3.9. Pomiary peroksydacji lipidów 
 
Próbki pobierane w trakcie peroksydacji lipidów POPC-cholesterol (1:1) poddawano 

najpierw ekstrakcji Folcha. Następnie oznaczano stężenia wodoronadtlenków lipidów za 

pomocą testu jodometrycznego (metoda stosowana tylko w przypadku fulerenów) lub 

oznaczano charakterystyczne produkty utleniania cholesterolu stosując HPLC–EC(Hg). 

Osobną procedurę przygotowania próbek lipidów ekstrahowanych z komórek do 

pomiarów HPLC–EC(Hg) opisano w podrozdziale 3.9.6. Do badania peroksydacji lipidów 

indukowanej przez fulereny stosowano dodatkowo test TBA. 

 
 

3.9.1. Warunki naświetlania próbek do pomiarów peroksydacji lipidów 
 
Peroksydację lipidów POPC:Cholesterol (1:1) indukowano w podobnych warunkach jak 

przy pomiarach konsumpcji tlenu, przy czym objętość próbki wynosiła 1.25 cm3 dla 

wszystkich układów z  naświetlaniem. Ponadto peroksydację prowadzono 

w temperaturze pokojowej na mieszadle magnetycznym w naczyniu otwartym. Do 

naświetlania stosowano wysokociśnieniową lampę ksenonową o mocy 1000 W (Cermax, 

PE1000DF) oraz opisany wcześniej zespół filtrów: cut off 390 nm (400FG03-50S), filtr 

dichroiczny odbijający podczerwień oraz filtr dichroiczny niebieski (w niektórych 

przypadkach - filtr dichroiczny zielony). Peroksydację lipidów indukowano światłem 

z zakresu 402-508 nm o powierzchniowej gęstości mocy 59 mW/cm2. Co określony czas 

odbierano po 250 µl próbki i poddawano ją ekstrakcji Folcha opisanej poniżej. Jako 

kontrolę stosowano układ zawierający same liposomy, bez fotosensybilizatora. 
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3.9.2. Ekstrakcja Folcha 
 
Wodoronadtlenki lipidów ekstrahowano z roztworów wodnych przy zastosowaniu 

zmodyfikowanej metody Folcha [89]. Pobraną w trakcie pomiarów objętość próbki    

(250 µl) przenoszono do probówki Eppendorfa w której znajdowało się: 400 µl 

mieszaniny ekstrakcyjnej złożonej z chloroformu i  metanolu w stosunku 2:1 

z rozpuszczonym BHT o stężeniu 0.4 mM. Zawartość probówki intensywnie wytrząsano 

przez 0.5 min i wirowano przy szybkości 14000 obr/min (20817 g) przez 1 min. 

Następnie pobierano 200 µl dolnej warstwy (chloroformowej) i przenoszono do suchego 

eppendorfa. Tak otrzymane ekstrakty wodoronadtlenków lipidów suszono przez kilka 

minut pod strumieniem azotu. Wysuszone próbki przechowywano w -80 °C do czasu 

dalszych pomiarów. 

 
 

3.9.3. Test jodometryczny 
 
Do ilościowych oznaczeń wodoronadtlenków lipidów stosowano test jodometryczny 

[90], który wykorzystuje reakcję LOOH z jonami jodkowymi (LOOH utleniają jony 

jodkowe dając jod cząsteczkowy). Powstały w tej reakcji wolny jod reaguje z nadmiarem 

jonów jodkowych dając barwne jony trójjodkowe: 

LOOH + 2I- + 2H+ → LOH + I2 + H2O, 

I2 + 2I- → I3-. 

Aby uniknąć utlenienia jonów jodkowych przez tlen, wszystkie czynności 

przeprowadzano w atmosferze argonu, aż do momentu dodania octanu kadmu, który 

stabilizuje jony jodkowe [90]. Następnie próbki wirowano przy 14000 obr/min     

(20817 g) przez 5 min. Powstałe produkty oznaczano ilościowo metodą 

spektrofotometryczną, mierząc absorbancję przy 352 nm względem wody. Molowy 

współczynnik ekstynkcji dla jonów trójjodkowych jest równy 22300 M-1cm-1 [91]. 

 
 
 

3.9.4. Test TBA 
 
Test ten opiera się na barwnej reakcji kwasu tiobarbiturowego (TBA) z dialdehydem 

malanowym (MDA) i innymi dialdehydowymi produktami rozpadu nadtlenków lipidów. 

Z mieszaniny reakcyjnej, naświetlanej w warunkach takich jak w przypadku testu 
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jodometrycznego czy HPLC, odbierano co określony czas 150 µl próbki do czystego 

eppendorfa i umieszczono w ciekłym azocie. Po zakończeniu naświetlania eppendorfy 

wyławiano z  azotu i  natychmiast dodawano po 200 µl 20% TCA (kwas 

trójchlorooctowy) oraz 11 µl 0.25 M BHT w etanolu. Następnie probówki intensywnie 

wytrząsano na wytrząsarce Vortex. Po całkowitym roztopieniu zawartości, wytrząsanie 

powtórzono i próbki wirowano przy 16800 g przez 10 min. Następnie odebrano po    

250 µl nadsączu do nowych eppendorfów, dodano 250 µl 0.5 % TBA i wymieszano na 

wytrząsarce. Inkubowano w  100 °C przez 15 min. Powstałe produkty oznaczano 

ilościowo metodą spektrofotometryczną, mierząc absorbancję przy 534 nm względem 

wody. Molowy współczynnik ekstynkcji dla kompleksu TBA-MDA wynosi               

157∙103 M-1cm-1 [92]–[95]. 

  

 

3.9.5. Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC-EC(Hg) 
 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją elektrochemiczną pozwala na 

identyfikację izomerów wodoronadtlenków cholesterolu a więc daje możliwość 

poznania mechanizmu peroksydacji lipidów [96]. W celu przeprowadzenia rozdziałów 

na HPLC suchą zawartość eppendorfa rozpuszczano najczęściej w objętości 50 µl lub 30 

µl izopropanolu. Z tego 10 µl nakładano na kolumnę chromatograficzną. Do rozdziału 

stosowano eluent o następującym składzie: 72% metanol, 11% acetonitryl, 8% 

izopropanol, 9% woda z 1 mM NaClO4 przefiltrowanym przez sączek o średnicy porów 

0.45 µm (Supelco, Bellefonte, PA, USA). Eluent, przed przystąpieniem do pomiarów, 

argonowano przez ok. 1 h. Szybkość przepływu eluentu wynosiła 1 ml/min a czułość 

zwykle 10 nA. Stosowano kolumnę o wymiarach 0.46 x 7 cm ze złożem hydrofobowym 

oktadecylosilanowym o średnicy ziaren 3 µm. 

 

 

 

 

 

 



Materiały i metody 

 

 

61 

 

3.9.6. Pomiary peroksydacji lipidów ekstrahowanych z naświetlanych 
komórek B16 

 

 
Po naświetleniu komórek B16 przepłukano je 2-krotnie zimnym buforem PBS z 0.1 mM 

EDTA oraz 0.05 mM DFO. Następnie po odciągnięciu mieszaniny znad komórek dodano 

na każdą szalkę hodowlaną po 0.75 ml zimnego PBS z 0.05 % Tritonem X-100, 0.1 mM 

EDTA oraz 0.05 mM DFO i delikatnie wstrząsano szalką. Komórki zbierano z szalki za 

pomocą skrobaczki i przenoszono jak największą objętość do probówki. Pustą szalkę 

przepłukano 1.25 ml PBS z 0.1 mM EDTA oraz 0.05 mM DFO i również przeniesiono 

pipetą do probówki tak, iż końcowa objętość wyniosła 2 ml. Całą procedurę izolacji 

lipidów prowadzono w warunkach ograniczonego oświetlenia i  na lodzie. Do probówki 

z rozpuszczonymi komórkami dodano jeszcze 3.2 ml zimnej mieszaniny ekstrakcyjnej 

złożonej z chloroformu i metanolu w stosunku 2:1 z rozpuszczonym BHT o stężeniu     

0.4 mM. Zawartość probówki intensywnie wytrząsano przez 5 min i  wirowano przy 

szybkości 5500 obr/min przez 5 min w temperaturze 4 °C. Następnie pobierano dolną 

warstwę cieczy pipetą  i  przenoszono do suchego eppendorfa. Tak otrzymane ekstrakty 

wodoronadtlenków lipidów suszono przez kilka minut pod strumieniem azotu. 

Wysuszone próbki przechowywano w -80 °C do czasu dalszych pomiarów. 

 
 
 

3.10. Detekcja rodnika hydroksylowego metodą hydroksylacji 
kwasu salicylowego 

 
 
Rodnik hydroksylowy jest jedną z najbardziej reaktywnych spośród wszystkich znanych 

cząsteczek chemicznych [37]. Ze względu na krótki czas życia rodników OH• ich stężenie 

w badanych układach może być zbyt niskie by można je było wykryć metodami 

bezpośrednimi, np. przy pomocy standardowej spektroskopii EPR. Metoda hydroksylacji 

kwasu salicylowego jest metodą pośrednią, która pozwala na pomiar produktów reakcji  

OH• z salicylanem. W tej reakcji, która przebiega ze stałą szybkości 1.6∙1010 M-1s-1 [97] 

powstają głównie trzy związki: katechol, kwas 2,3-dwuhydroksybenzoesowy (2,3-DHB) 

i kwas 2,5-dwuhydroksybenzoesowy (2,5-DHB). Te dwie główne pochodne salicylanu – 

2,3-DHB oraz 2,5-DHB można rozdzielić i oznaczyć ilościowo za pomocą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) [98] z detekcją absorpcjometryczną 
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(HP 1100 DAD-HPLC). Podczas pomiarów stosowano kolumnę ze złożem 

hydrofobowym (C18, Synergi Hydro-RP Phenomenex, 250 mm x 4.6 mm). Mieszanina 

reakcyjna zwykle zawierała 2 mM salicylan sodu oraz fotosensybilizator (70 µM BB6 lub 

0.1 g/dm3 Brp@TiO2). Dodatkowo, w przypadku pomiarów w warunkach beztlenowych 

(próbki argonowane przez min.30 min), dodano 1 mM H2O2. Pomiary prowadzono dla 

dwóch zakresów światła: 516-586 nm (85 mW/cm2) oraz 404-510 nm (145 mW/cm2) 

stosując układ do naświetlania opisany w pkt. 3.9.1. Przed przystąpieniem do 

właściwych pomiarów sporządzono krzywą kalibracyjną przy użyciu roztworów         

2,3-DHB oraz 2,5-DHB o znanym stężeniu. Na podstawie tej krzywej wybrano liniowy 

zakres odpowiedzi detektora. Faza ruchoma stosowana podczas rozdziałów zawierała 

10 mM bufor octanowy o pH=5 z 5% metanolem. Próbki ekstrahowano do octanu etylu 

w proporcji 0.2 ml:1.5 ml [99]. 

 

 

 

3.11. Czasowo-rozdzielcza detekcja fosforescencji tlenu 
singletowego 

 

Rozdzielcza czasowo detekcja fosforescencji tlenu singletowego w podczerwieni 

stosowana jest w  celu monitorowania fotosensybilizowanej generacji 1O2 oraz jego 

zaniku [100]. Schemat ideowy układu do monitorowania fosforescencji próbki po 

impulsie lasera przedstawiony jest na Rys.18. W pomiarach stosowano układ działający 

w modzie zliczania fotonów. Składa się on z następujących elementów: laser impulsowy 

(Pulselas-P-1064-300-FC, Alphalas GMBH, Niemcy) – jako źródło światła o długości fali: 

λ=355 nm i długość impulsów laserowych – 800ps, fotopowielacz pracujący w zakresie 

900-1400nm (H10330, Hamamatsu Photonics K. K., Hamamatsu City, Japonia) – do 

rejestrowania fosforescencji tlenu singletowego. Moduł fotopowielacza w trakcie pracy 

schładzany jest elementem Peltier’a do temperatury -60°C. Zestaw obejmuje też: 

przerzutnik, kartę do przeliczania wielokanałowego i oprogramowanie NanoHarp 250 

(PicoQuant GMBH, Berlin, Niemcy) – do zbierania wyników.  
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Rys.18 Uproszczony schemat układu pomiarowego do rozdzielczej czasowo detekcji 
charakterystycznej fosforescencji 1O2 przy 1270 nm. 1 – laserowa wiązka wzbudzająca, 2 
– próbka, 3- zwierciadło, 4 – soczewka skupiająca, 5 – filtry (obcinający promieniowanie 
<1100 nm oraz filtr interferencyjny z maksimum transmisji przy 1270 nm, 6 – 
fotopowielacz. 
 

Czas życia tlenu singletowego τ W danym rozpuszczalniku można wyznaczyć z analizy 

kinetyki zaniku intensywności fosforescencji w czasie. W tym celu do danych 

doświadczalnych dopasowuje się krzywą eksponencjalną: I(t) =I0exp(-kt), gdzie I0 jest 

początkową intensywnością fosforescencji, natomiast k = τ-1 jest stałą szybkości zaniku 

intensywności fosforescencji. W warunkach, gdy w próbce znajduje się dodatkowo 

substrat Q, reagujący z 1O2 na drodze reakcji chemicznej lub wygaszania fizycznego, 

wówczas pomiar obserwowanej szybkości zaniku fosforescencji (k) w zależności od 

stężenia substratu pozwala na wyznaczenie stałej szybkości gaszenia kQ.  Jest ona sumą 

stałych szybkości wszystkich oddziaływań substratu z 1O2, zarówno natury chemicznej 

jak i fizycznej: k([Q]) = τ-1 + kQ[Q]. Wydajność kwantową Φ1O2 generacji tlenu 

singletowego przez badany związek można wyznaczyć metodą porównawczą przy 

pomocy detekcji fosforescencji 1O2 [28] [101]. W tym celu zastosowano standard, 

fotosensybilizator o znanej Φ1O2 w stężeniu odpowiadającym identycznej absorbancji 
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przy długości fali impulsu wzbudzającego jak próbka ze związkiem o nieznanej Φ1O2. 

W ten sposób zapewnia się warunki, w których liczba fotonów pochłoniętych przez 

obydwie próbki będzie identyczna. Roztwory chromoforów o jednakowej absorbancji 

przy wybranej długości fali wzbudzano impulsami lasera – λex = 355 nm. Początkowe 

wartości emisji fosforescencji mierzono w zależności od energii promieniowania 

wzbudzającego (co uzyskiwano poprzez zastosowanie filtrów o różnej transmitancji). 

Jest to konieczne, gdyż w przypadku, gdy generowane jest odpowiednio duże stężenie 

stanów trypletowych w próbce, będą one ulegać dezaktywacji w wyniku oddziaływania 

tryplet-tryplet. A co za tym idzie ich czas życia będzie krótszy i mniejsze 

prawdopodobieństwo transferu energii na cząsteczkę tlenu. Co więcej, przy większych 

energiach impulsów może dochodzić do procesów dwufotonowych. Do obliczeń bierze 

się pod uwagę jedynie te początkowe intensywności fosforescencji, które w sposób 

liniowy rosną wraz ze wzrostem energii lasera (Rys.47). Nieznaną wydajność kwantową 

generacji tlenu singletowego (Φ∆) otrzymano porównując stosunek nachyleń prostych 

otrzymanych z ekstrapolacji liniowej zależności natężeń fosforescencji dla próbki (b) 

i standardu (bs) o znanej wydajności kwantowej według wzoru:  

Φ∆= Φ∆s*b/bs. 
 
 
 

3.12. Hodowle komórkowe 
 
Doświadczenia opisane w pracy prowadzono na komórkach melanomy mysiej B16 (dwa 

typy: B16F0 i B16F10, różniące się pigmentacją). Komórki hodowano w medium RPMI 

z 10% surowicą bydlęcą (FBS). W celu zmian stopnia pigmentacji komórek B16, 

hodowle prowadzono również w medium DMEM 10% FBS oraz RPMI 10% FBS z 100 

µM L-DOPA. Hodowle komórkowe utrzymywano w inkubatorze w temperaturze 37°C, 

w atmosferze zawierającej 5% CO2. Media hodowlane zawierały streptomycynę 

(50 ng/mL) i penicylinę (50 U/mL). 
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Rys.19 Morfologia komórek B16F10 oraz B16F0. Kolumna pierwsza – 100 tyś. 
kom/cm2, kolumna druga – 10 tyś. kom/cm2. Zdjęcia wykonano w świetle 
przechodzącym za pomocą mikroskopu Nicon Eclipse TS100 oraz kamery CCD Moticam 
Pro 282B. Marker rozmiaru komórek 10 µm.  
 

 

3.13. Naświetlanie komórek 
 
Hodowle komórkowe (płytki 24-dołkowe oraz szalki o Ø 10 cm) inkubowano przez 1 h 

lub 24 h z roztworem fotosensybilizatora . Po dwukrotnym przepłukaniu komórek PBS 

z jonami Ca2+ Mg2+ przeprowadzano naświetlanie hodowli w 100 μl (płytki) lub 1 ml 

(szalki) roztworu PBS z jonami Ca2+ Mg2+. Jako źródła światła użyto oświetlaczy 

diodowych: λ=405 nm (26 mW/cm2) oraz λ=520 nm (18 mW/cm2) Uno Enfis (4-

Channel 120W LED Driver). Następnie komórki z dodanym świeżym medium 

hodowlanym inkubowano przez 1 lub 24 godziny w cieplarce, po czym wykonywano 

test przeżywalności komórek.  
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3.14. Badanie przeżywalności komórek 
 

 
3.14.1. Pomiar aktywności metabolicznej (test MTT) 

 
Test MTT (zachodząca w mitochondriach redukcja soli tetrazolowej MTT przez 

dehydrogenazę mitochondrialną do kryształów formazanu) stosowano do oznaczania 

śmierci komórek [102] (Rys.20). W tym celu komórki B16 po odpowiednich  czasach od 

naświetlania (1 h lub 24 h) inkubowano przez ponad 1 h z roztworem MTT (0.5 mg/ml) 

w pożywce RPMI bez surowicy, w standardowo ustawionym inkubatorze hodowlanym 

w warunkach ciemności. Po wyznaczonym czasie roztwór znad komórek delikatnie 

odciągano, tak aby nie usunąć kryształów formazanu. Wytworzone kryształy 

rozpuszczano w mieszaninie DMSO/etanol w stosunku 1:1, wstrząsając delikatnie 

naczyniem hodowlanym. Absorbancję roztworu odczytywano przy długości fali 560 nm, 

wykorzystując czytnik płytek (GENios Plus, Tecan Trading AG, Szwajcaria). W celu 

optymalizacji metody wykonano test MTT na komórkach martwych (czynniki zabijające: 

Triton X-100, digitonina) i ustalono wartość absorbancji dla martwych komórek 

badanych linii. Przeżywalność komórek określano zawsze na podstawie zmian 

absorbancji roztworu formazanu z komórek traktowanych w porównaniu do grup 

kontrolnych (komórki inkubowane z fotosensybilizatorem w ciemności lub naświetlane 

bez PS) w obrębie tego samego eksperymentu (ten sam czas inkubacji z  MTT 

w cieplarce).  

 

 
 
Rys.20 Zasada działania testu MTT opiera się na przekształceniu pomarańczowej, 
rozpuszczalnej w wodzie soli tetrazolowej do fioletowego, nierozpuszczalnego w wodzie 
formazanu.  
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3.14.2. Ocena apoptotycznej i nekrotycznej śmierci komórki 
 
Stopień wybarwienia i  kondensacji jąder komórkowych służył do oceny apoptozy 

i nekrozy w  komórkach B16. W tym celu stosowano dwa barwniki fluorescencyjne: 

Hoechst-33342 (Ho342) do detekcji apoptozy oraz jodek propidyny (PI) w celu 

potwierdzenia nekrozy (nie zawsze jednoznacznej przy zastosowaniu samego Ho342) 

[103]. 1 mg/ml Hoechst’u oraz 1 mg/ml PI dodawano do komórek w medium RPMI i po 

30 min inkubacji Ho342 i ok. 10 min z jodkiem propidyny analizowano przy pomocy 

mikroskopu fluorescencyjnego i fotografowano.  
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4. Wyniki 

 

 

 

4.1. Efektywności generowania reaktywnych form tlenu 
i innych istotnych wolnych rodników 

 

W procesach zachodzących przy udziale stanu trypletowego fotosensybilizatora 

można wyróżnić dwie, zasadniczo różniące się, reakcje fotosensybilizowanego 

utleniania (PSOI i PSOII), które prowadzą do powstawania różnych reaktywnych form 

tlenu. Mechanizm PSO Typu I  polega na przekazie elektronu (lub wodoru) ze 

wzbudzonego fotosensybilizatora na cząsteczkę substratu (lub odwrotnie) i utworzeniu 

rodnikowych form, które w wyniku oddziaływania z tlenem cząsteczkowym generują 

wolne rodniki tlenowe. Mechanizm fotosensybilizowanego utleniania Typu II polega na 

przekazie energii z  3PS na cząsteczkę tlenu, co prowadzi do generowania tlenu 

singletowego, który chociaż nie jest rodnikiem, charakteryzuje się wysoką 

reaktywnością chemiczną [28]. Oba typy tych procesów mogą zachodzić jednocześnie, 

jednak ich względna wydajność zależy przede wszystkim od rodzaju fotosensybilizatora 

oraz stężenia substratów i tlenu w środowisku, w jakim zachodzą badane reakcje. Tak, 

więc podczas naświetlania fotosensybilizatorów może być generowany zarówno tlen 

singletowy (PSO Typu II) jak i częściowo zredukowane reaktywne formy tlenu, m.in. 

anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik hydroksylowy i organiczne rodniki tlenocentrowe 

(PSO Typu I).  

Konsumpcja tlenu w stanie podstawowym, zarówno zgodnie z reakcją Typu I  jak i II, 

jest bardzo ważnym parametrem doświadczalnym informującym o postępie reakcji PSO. 

Fotosensybilizowane utlenianie wielu substratów zachodzi przy udziale tlenu 

singletowego. Udział tlenu singletowego przy fotoutlenianiu badanej grupy 

fotosensybilizatorów można określić poprzez pomiary konsumpcji tlenu za pomocą 

tlenometrii EPR z zastosowaniem odpowiedniego substratu tlenu singletwego, takiego 

jak histydyna. Efektywny czas życia tlenu singletowego w roztworze zależy nie tylko od 

obecności substancji, z  którymi 1O2 może oddziaływać na  
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drodze chemicznej, lecz również od tzw. fizycznych wygaszaczy. Cząsteczki tych 

substancji przejmują energię wzbudzenia elektronowego od 1O2 i zwiększają 

prawdopodobieństwo jej dyssypacji. Na tej zasadzie działa azydek sodu, który jest 

silnym, fizycznym wygaszaczem tlenu singletowego (stała gaszenia wynosi                       

ok. 5∙108 M-1s-1 i jest przynajmniej kilkukrotnie wyższa niż stałe oddziaływania 

histydyny czy NADH z 1O2) [104]. Można wiec przyjąć, że w tak zaproponowanych 

doświadczeniach monitorowano głównie konsumpcję tlenu wywołaną poprzez 

generowanie 1O2. Dodatkowo w badanych układach, jako substrat stosowano NADH 

(efektywny donor elektronu). PSOI prowadzą do powstawania m.in. anionorodnika 

ponadtlenkowego czy rodnika hydroksylowego. W celu detekcji i identyfikacji częściowo 

zredukowanych reaktywnych form tlenu oraz innych rodników, takich jak: rodnik 

azydkowy czy SO3•- stosowano pułapkowanie spinowe EPR. Ponadto w przypadku 

rodnika hydroksylowego stosowano dodatkowo wysokosprawną chromatografię 

cieczową HPLC do rozdzielenia charakterystycznych pochodnych utleniania salicylanu.  

 

4.1.1. Fulereny 
 

4.1.1.1. Generowanie 1O2 i rodników tlenowych 
 
Naświetlanie funkcjonalizowanych fulerenów w obecności 2 mM histydyny lub 2 mM 

NADH prowadzi do tzw. fotokonsumpcji tlenu w badanym układzie. Szybkość tego 

procesu jest znacznie wyższa w próbkach zawierających NADH, niż w układzie 

z histydyną, zarówno w przypadku BB6 jak i BB11. Stosunek tych szybkości wynosi 

prawie 4 przy wzbudzaniu BB6 (Rys.21A) i ponad 3 dla BB11 (Rys.21B). Wprowadzenie 

azydku sodu o stężeniu 5 mM, powoduje w każdym przypadku hamowanie tempa 

fotokonsumpcji tlenu w stosunku do kontroli. Efekt ten jest silniejszy w układzie, gdzie 

substratem reakcji fotosensybilizowanego utleniania jest histydyna. W przypadku 

fulerenu BB6 obserwujemy spadek szybkości konsumpcji tlenu, który wynosi ok. 90% 

dla układu zawierającego akceptor tlenu singletowego - histydynę oraz 40% gdy 

w naświetlanym układzie zastosowano donor elektronu, NADH (Rys.21A). Dla fulerenu 

BB11 w PBS uzyskano ok. 50% spadek fotokonsumpcji tlenu w obu przypadkach. 

Rys.21B pokazuje wpływ 5% Tritonu-X100 na fotosensybilizowaną fulerenem BB11 

konsumpcję tlenu, która towarzyszy utlenianiu NADH i histydyny. W próbkach 

zawierających detergent, azydek sodu powoduje ponad 6-krotny spadek szybkości 
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konsumpcji tlenu w układzie z NADH i 10-krotny gdy stosowano histydynę (Rys.21B). 

Należy zaznaczyć, iż w środowisku wodnym BB11 wykazuje znaczącą, w porównaniu do 

BB6, agregację. Wynika przede wszystkim z ilości i umiejscowienia przyłączonych grup 

funkcyjnych do zewnętrznej klatki fulerenu C60 (Rys.9, Wstęp).  

A                                        B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.21 Wpływ azydku sodu na szybkość konsumpcji tlenu w próbkach zawierających  
10 µM BB6 (A) i 10 µM BB11 (B) oraz 2 mM NADH lub 2 mM His. Stężenie NaN3 wynosi   
5 mM. Kinetyka indukowana światłem z zakresu 404-510 nm. W obu przypadkach 
stosowano znacznik spinowy mHCTPO o stężeniu równym 100 µM. Dodatkowo 
pokazano wpływ Tritonu X100 (5%) na właściwości fotosensybilizujące BB11 (B). 
 
 

Generowanie anionorodnika ponadtlenkowego (O2•-) towarzyszy fotokonsumpcji tlenu 

sensybilizowanej przez fulereny BB6 i  BB11. Świadczy o tym zarejestrowanie 

charakterystyczne widmo adduktu spinowego (Rys.22A i B). Uzyskane widma EPR są 

identyczne z widmem adduktu DMPO z  O2•-, co potwierdza symulacja, zakładająca 

następujące stałe rozszczepienia nadsubtelnego: 𝑎𝑁=1.31 mT, 𝑎𝐻
𝛽

=1.05 mT                 

i 𝑎𝐻
𝛾

=0.15 mT [84] (Rys.22C). Wydajność tworzenia anionorodnika ponadtlenkowego 

jest kilkakrotnie wyższa w przypadku BB6 niż fulerenu BB11. Naświetlanie układu         

w  obecności 2 mM NADH prowadzi do zwiększonej produkcji anionorodnika 

ponadtlenkowego, co przejawia się nie tylko wzrostem sygnału adduktu spinowego 

w stosunku do kontroli (Rys.22A i B), ale także wzrostem sygnału w czasie (kinetyka 

akumulacji adduktu, Rys.22D). Sygnał ten obserwuje się również podczas naświetlania 
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próbek z  histydyną, jednakże tempo fotoprodukcji O2•- jest niewielkie w porównaniu 

z układem zawierającym NADH.  

 

 A                           B 
 

C 

 

 
 
 

 
 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.22 Sygnał adduktu spinowego DMPO•-OOH zarejestrowany po naświetlaniu próbek 
światłem z zakresu 404-510 nm o powierzchniowej gęstości mocy 29 mW/cm2. Stężenie 
fulerenów wynosi 10 µM, a NADH 2 mM; BB6 (A), BB11 (B). Pomiary przeprowadzono 
w 70% DMSO. Symulacja widma adduktu DMPO•-OOH (C). Kinetyka akumulacji adduktu 
spinowego DMPO•-OOH w układzie zawierającym 0.1 M DMPO, 10 µM BB6 lub 10 µM 
BB11 oraz histydynę i NADH zgodnie z opisem w legendzie (D). 
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Przedstawione powyżej wyniki otrzymane dla fulerenu BB6 zostały opublikowane w 

2007 roku przez grupę prof. Hamblina w pracy [69]. Pomiary te zostały przeze mnie 

powtórzone w  celu zestawienia i  porównania właściwości fotofizycznych BB6 

z nieznaną, anionową formą funkcjonalizowanego fulerenu BB11 w innych warunkach 

doświadczalnych. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.23 Porównanie szybkości fotokonsumpcji tlenu obserwowanych w przypadku 
naświetlania światłem z zakresu 404-510 nm fulerenu BB6 (10 µM) w układzie z 2 mM 
His lub 2 mM NADH w buforze fosforanowym (A) i w 70% DMSO (B). 
 
 
Pułapkowanie spinowe EPR przeprowadzono w 70% DMSO, w związku z tym wykonano 

również pomiary konsumpcji tlenu w  w/w warunkach. Po wprowadzeniu do układu 

DMSO zaobserwowano wzrost szybkości konsumpcji tlenu (Rys.23) (ok. 75% 

w przypadku naświetlania fulerenów z histydyną lub NADH).  

W wcześniejszych badaniach wykazano [66][69], że w wyniku naświetlania 

fulerenów, szczególnie w  obecności donora elektronów, powstają zredukowane formy 

nanocząsteczek, w tym anionowe rodniki, które w warunkach tlenowych mogą 

prowadzić do generowania O2•- bądź OH•. W przypadku obu fulerenów, w ustalonych 

przeze mnie warunkach doświadczalnych, stosując zarówno pułapkę spinową DMPO jak 

i BMPO, nie udało się zarejestrować adduktu spinowego, którego parametry widma 

sugerowałyby pułapkowanie rodnika hydroksylowego. Natomiast stosując metodę 
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wysokosprawnej chromatografii cieczowej z  detekcją absorpcjometryczną udało się 

oznaczyć charakterystyczne produkty DHB - pochodne utleniania salicylanu przez 

rodnik OH• (Rys.24). 
 

 A                                          B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.24 Rozdział HPLC charakterystycznych produktów fotosensybilizowanego 
utleniania salicylanu sodu w układzie z 70 µM BB6 naświetlanym przez 480s światłem 
z zakresu 404-510 nm (145 mW/cm2) porównany z próbką nienaświetlaną (A). 
Kinetyka akumulacji 2,3-DHB oraz 2,5-DHB w trakcie naświetlania BB6 (B). 
 

 

Obserwowana hydroksylacja salicylanu sugeruje, że w układzie w którym naświetlany 

jest fuleren BB6 światłem z zakresu 404-510 nm generowany jest również rodnik 

hydroksylowy. Świadczy o tym detekcja dwóch głównych produktów 2,3-DHB i 2,5-DHB 

(Rys. 24A) oraz ich liniowy przyrost w czasie naświetlania (Rys. 24B).  

 

Przeprowadzone badania potwierdziły wysoką efektywność generowania tlenu 

singletowego i wolnych rodników (w szczególności w obecności donora 

elektronu) przez kationową pochodną fulerenu BB6. Ze względu na wzmożoną 

tendencję do agregacji w roztworach wodnych BB11 okazał się znacznie słabszym 

fotosensybilizatorem.  
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4.1.1.2. Generowanie innych rodników 
 

 
 
 
 
 
 

4.1.1.2.1. w obecności azydku sodu 
 

Naświetlanie fulerenu BB6 o stężeniu 70 µM w warunkach tlenowych z  25 mM NaN3 

prowadzi do generowania rodnika azydkowego (N3•) (Rys.25C). Został on 

zidentyfikowany poprzez pomiar widma EPR, które jest identyczne jak symulowane 

widmo adduktu DMPO•-N3 (Rys.26B) charakteryzujące się następującymi stałymi 

rozszczepienia nadsubtelnego: 𝑎𝑁
𝑁𝑂=1.48 mT, 𝑎𝐻

𝛽
=1.42 mT i  𝑎𝑁

𝛽
=0.31 mT [85]. 

Naświetlanie prowadzono dla dwóch zakresów światła: 404-510 nm oraz 516-586 nm. 

Uwzględniając to, iż sygnały EPR o wyższej amplitudzie otrzymano dla światła 

niebieskiego (Rys.26A), w  dalszych eksperymentach z  fulerenem BB6 stosowano 

wyłącznie światło z  zakresu: 404-510 nm. W warunkach beztlenowych podczas 

naświetlania BB6 nie obserwuje się żadnego sygnału EPR. Natomiast dodanie do układu 

żelazicyjanku (K3[Fe(CN)6]) – silnego utleniacza, powoduje nie tylko wzrost sygnału 

adduktu DMPO•-N3 w  warunkach tlenowych (Rys.25E), ale również umożliwia 

zarejestrowanie widma rodnika azydkowego w próbce uprzednio przeargonowanej 

(Rys.25F). W pomiarach kontrolnych zawierających sam fotosensybilizator (Rys.25A,B) 

bądź sam azydek sodu i żelazicyjanek nie zaobserwowano żadnego sygnału EPR (wyniki 

nie przedstawione). Zestawienie zarejestrowanych widm adduktu DMPO•-N3 dla 

różnych warunków doświadczalnych i  różnych czasów naświetlania znajduje się 

w suplemencie (S1 i S2 str.184-185). 
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Rys.25 Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-N3 uzyskane podczas naświetlania 
światłem z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) fulerenu BB6 o stężeniu 70 µM z 25 mM 
NaN3 (B), (C) oraz dodatkowo z żelazicyjankiem o stężeniu 300 µM (D), (E) po czasie 
180 s. Próbki przygotowywano w wodzie. Kontrola – sam 70 µM BB6 (A), (B). Wszystkie 
próbki zawierają 50 mM DMPO. 
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 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.26 Porównanie widm EPR adduktu spinowego DMPO•-N3 uzyskanych podczas 
naświetlania przez 180s układu zawierającego 50 mM DMPO, 70 µM BB6 oraz 25 mM 
NaN3 odpowiednio światłem niebieskim (404-510 nm; 29 mW/cm2) oraz zielonym 
(516-586 nm; 56 mW/cm2) (A). Symulacja widma adduktu DMPO•-N3 (B). 
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4.1.1.2.2. w obecności rodanku sodu 
 
Pomiary konsumpcji tlenu podczas naświetlania fulerenu BB6 w obecności 25 mM 

rodanku sodu wskazują na znaczące przyspieszenie zaniku tlenu w stosunku do kontroli 

(Rys.27). NaSCN powoduje ponad 30-krotny wzrost tempa fotokonsumpcji tlenu do 

wartości 0.002 mM/s (Rys.27B). Aby sprawdzić czy tlen singletowy bierze udział 

w oddziaływaniu pomiędzy wzbudzonym BB6 a rodankiem sodu wykonano pomiary     

z  5 mM i  10 mM NaN3. Dodatek azydku sodu hamuje spadek stężenia tlenu 

w naświetlanym układzie: w stężeniu 5 mM – ok. 2,5-krotnie, a 10 mM - ponad 3-krotnie 

(Rys.27B). Natomiast zmiana warunków doświadczalnych z  PBS na PBS/D2O tylko 

w niewielkim stopniu (o ok. 8-9%) zwiększa szybkość konsumpcji tlenu w badanym 

układzie (Rys.27B). Czas życia tlenu singletowego w D2O jest dłuższy w stosunku do 

H2O, wynosi ok. 60 µs. 

 

A                                        B 

 
 

 
Rys.27 Wpływ rodanku sodu o stężeniu 10 mM na konsumpcję tlenu 
fotosensybilizowaną przez 70 µM BB6 podczas naświetlania światłem niebieskim             
o powierzchniowej gęstości mocy 29 mW/cm2. Dodatkowo pokazano wpływ azydku 
sodu (5 mM oraz 10 mM) oraz zmianę środowiska z PBS na PBS/D2O (odpowiednio 
oznaczone w legendzie) (A). Szybkość konsumpcji tlenu przedstawionego układu (B).  
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A                                B 

 
Rys.28 Wpływ NaSCN na czas życia fosforescencji tlenu singletowego. Próbki zawierały 
12 µM BB6 oraz wzrastające stężenie rodanku sodu (zgodnie z parametrami podanymi 
w legendzie). Pomiary prowadzono w  D2O. Kinetykę zaniku fosforescencji 1O2 
rejestrowano po wzbudzeniu próbki światłem lasera o długości fali 355 nm (A). 
Zależność odwrotności czasu życia tlenu singletowego od stężenia NaSCN (B). 
 
 
Aby przeanalizować wpływ NaSCN na czas życia tlenu singletowego zastosowano 

metodę czasowo-rozdzielczej detekcji luminescencji 1O2 przy długości fali 1270 nm. 

Rys.28A przedstawia otrzymane krzywe narastania i  zaniku emisji fosforescencji 

w podczerwieni dla wzrastających stężeń rodanku sodu. Wykazują one, że NaSCN skraca 

czas życia tlenu singletowego (dla 25 mM NaSCN ponad 5-cio, a dla 10 mM -                  

2.8-krotnie). Stała szybkości zaniku fosforescencji tlenu singletowego zależy od stężenia 

rodanku (Rys.28B). Wyznaczona bimolekularna stała gaszenia 1O2 przez SCN- wynosi          

2.67∙106 M-1s-1. Wartość ta zgadza się z wynikami opublikowanymi uprzednio [105]. 
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Wyniki przedstawione na Rys.28A ukazują ponadto silny wpływ rodanku na 

intensywność fosforescencji tlenu singletowego, którego nie można wyłącznie tłumaczyć 

oddziaływaniem wygaszacza z tlenem singletowym. Pomiary pułapkowania spinowego 

EPR podczas naświetlania fulerenu BB6 w obecności 25 mM NaSCN zarówno 

w warunkach tlenowych jak i  beztlenowych, nie wykazały generowania adduktu   

DMPO•-SCN, czy DMPO•-SO3- (dane nieprezentowane). Zamiana H2O na D2O, czy 

wprowadzenie do układu żelazicyjanku również nie umożliwiła rejestracji adduktu 

spinowego. 

 

 

 

 

 
4.1.1.2.3. w obecności siarczynu sodu 

 

Naświetlanie fulerenu BB6 o stężeniu 70 µM promieniowaniem 404-510 nm 

w warunkach tlenowych, w obecności 25 mM Na2SO3 prowadzi do generowania rodnika 

SO3•- (Rys.29A). O jego tworzeniu świadczy widmo EPR identyczne jak symulowane 

widmo adduktu DMPO•-SO3- (Rys.43C) o następujących stałych rozszczepienia 

nadsubtelnego: 𝑎𝑁=1.47mT i 𝑎𝐻=1.60mT [86]–[88]. Podczas naświetlania BB6 

w warunkach beztlenowych również obserwuje się sygnał EPR, ale ok. 4-krotnie niższy. 

Dodanie do układu żelazicyjanku (K3[Fe(CN)6] – silnego utleniacza) nie ma wpływu na 

sygnału adduktu DMPO•-SO3- w warunkach tlenowych (Rys.29C), natomiast powoduje 

jego ponad 2-krotny wzrost w układzie, który został przedmuchany argonem (Rys.29D). 

Zmiana warunków eksperymentu z PBS na PBS/D2O powoduje niewielkie obniżenie 

sygnału EPR adduktu spinowego DMPO•-SO3- (Rys.29E,F).  

Zestawienie zarejestrowanych widm adduktu DMPO•-SO3- dla różnych warunków 

doświadczalnych i różnych czasów naświetlania znajduje się w suplemencie (S3 i S4 str. 

186-187). 
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Rys.29 Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-SO3- uzyskane podczas naświetlania 
przez 90 s światłem niebieskim fulerenu BB6 o stężeniu 70 µM z 25 mM Na2SO3 w PBS 
(A), (B) i w PBS/D2O (E), (F) oraz dodatkowo z żelazicyjankiem o stężeniu 300 µM 
w PBS (C), (D) i w PBS/D2O (G), (H). Wszystkie próbki zawierają 50 mM DMPO. 
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A                                          B 

 
Rys.30 Wpływ Na2SO3 o stężeniu 25 mM na konsumpcję tlenu fotosensybilizowaną 
przez 70 µM BB6 podczas naświetlania światłem niebieskim. Dodatkowo pokazano 
wpływ azydku sodu (10 mM) oraz zmianę środowiska z PBS na PBS/D2O (odpowiednio 
oznaczone w legendzie) (A). Szybkość konsumpcji tlenu przedstawionego układu (B). 
Podczas pomiarów stosowano znacznik spinowy mHCTPO o stężeniu równym 100 µM.  
 
Pomiary przy użyciu tlenometrii EPR pokazują, iż naświetlanie fulerenu BB6 

w obecności 25 mM Na2SO3 prowadzi do gwałtownego spadku stężenia tlenu w badanej 

próbce (Rys.30A). W porównaniu do kontroli (sam BB6) dodanie siarczynu sodu 

powoduje ponad 70-krotny wzrost szybkości konsumpcji tlenu. Aby sprawdzić czy tlen 

singletowy bierze udział w oddziaływaniu pomiędzy wzbudzonym BB6 a siarczynem 

sodu wykonano pomiary z  10 mM NaN3. Dodatek azydku sodu w niewielkim tylko 

stopniu spowalnia spadek stężenia tlenu w naświetlanym układzie (Rys.30). Pozorny 

brak efektu może wynikać z niemożności monitorowania wczesnych etapów konsumpcji 

tlenu w próbce kontrolnej bez azydku, ze względu na wspomnianą bardzo szybką 

konsumpcję tlenu. To, że zanik stężenia tlenu odbywa się zbyt szybko ma wpływ 

również na dokładną analizę efektu „ciężkiej” wody, tj. wpływu zamiany warunków 

doświadczalnych z PBS na PBS/D2O (Rys.30).  
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Podczas naświetlania fulerenu BB6 udało się zaobserwować generowanie 

wolnych rodników tylko w obecności azydku sodu i siarczynu sodu. Rodniki te w 

oparciu o przeprowadzoną symulację zidentyfikowano jako: rodnik N3• oraz SO3•-. 
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4.1.2. TiO2 
 

 

 

 

 

 

4.1.2.1. Generowanie 1O2 i rodników tlenowych 

 
Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2 charakteryzują się szerokim widmem absorpcji (Rys.14B, 

Materiały i metody) ze względu na właściwości fizykochemiczne barwnika, którym 

modyfikowana jest powierzchnia TiO2. W  związku z  tym, fotosensybilizujące 

właściwości tych związków badano dla dwóch zakresów światła widzialnego, 

mianowicie niebieskiego (404-510 nm) oraz zielonego (516-586 nm). Naświetlanie 

modyfikowanych TiO2, Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2, prowadzi do obniżenia stężenia tlenu 

w badanych próbkach. Wykazano, że w porównaniu do zastosowania światła zielonego, 

fotosensybilizowana szybkość konsumpcji tlenu jest ponad 2-krotnie wyższa, gdy 

badany układ naświetlano światłem niebieskim (Rys.31 i 32). Wprowadzenie do układu 

histydyny w  niewielkim tylko stopniu zwiększa tempo fotokonsumpcji tlenu 

w przypadku Brp@TiO2 o ok. 50% (światło niebieskie) i ok. 20% (światło zielone) 

(Rys.31) oraz w przypadku Hmx@TiO2 o ok. 20% (światło niebieskie) i ok. 46% (światło 

zielone) (Rys.32). Natomiast jeżeli naświetlanie modyfikowanego powierzchniowo 

ditlenku tytanu prowadzimy w obecności donora elektronów - NADH, szybkość 

konsumpcji tlenu drastycznie wzrasta. Dla Brp@TiO2 obserwuje się 12-krotny wzrost 

(światło niebieskie) i ponad 7-krotny (światło zielone) w stosunku do kontroli (Rys.31).  

W przypadku Hmx@TiO2 zarejestrowano ponad 14-krotny wzrost (światło niebieskie) 

i ok. 18-krotny (światło zielone) (Rys.32). 
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 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.31 Konsumpcja tlenu w układzie zawierającym 0.1 g/dm3 Brp@TiO2 i 2 mM His 
oraz 2 mM NADH (zgodnie z opisem w legendzie) (A). Szybkość konsumpcji tlenu (B). 
Kinetyka indukowana światłem z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) lub 516-586 nm 
(56 mW/cm2).  
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Rys.32 Konsumpcja tlenu w układzie zawierającym 0.1 g/dm3 Hmx@TiO2 i 2 mM His 
oraz 2 mM NADH (zgodnie z opisem w legendzie) (A). Szybkość konsumpcji tlenu (B). 
Kinetyka indukowana światłem niebieskim lub zielonym. W obu przypadkach 
stosowano znacznik spinowy mHCTPO o stężeniu równym 100 µM. 
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Naświetlanie Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 w obecności NADH lub histydyny prowadzi do 

wyższej konsumpcji tlenu niż w kontroli zawierającej tylko modyfikowane nanocząstki. 

Aby sprawdzić czy tlen singletowy bierze udział w  oddziaływaniu pomiędzy 

modyfikowanym TiO2 a rodankiem sodu wykonano pomiary z  5 mM NaN3. 

Wprowadzenie do układu azydku sodu nie zmienia istotnie szybkości konsumpcji tlenu 

fotosensybilizowanej przez Hmx@TiO2 jak i  Brp@TiO2 (Rys.33). NaN3 powoduje 

niewielkie spowolnienie konsumpcji tlenu w układzie, gdzie znajdowała się histydyna 

(chemiczny akceptor tlenu singletowego), tj. o ok. 30% w przypadku Hmx@TiO2 oraz ok. 

7% w przypadku Brp@TiO2. Sugeruje to, że w przypadku modyfikowanych 

powierzchniowo TiO2 fotosensybilizowana produkcja tlenu singletowego jest znikoma. 

Wyniki te potwierdzają pomiary czasowo-rozdzielczej detekcji fosforescencji tlenu 

singletowego przy 1270 nm. Azydek sodu nie wpływa istotnie na szybkość konsumpcji 

tlenu, gdy w układzie znajduje się NADH w przypadku Hmx@TiO2. Jedynie dla Brp@TiO2 

obserwuje się niewielkie zwiększenie fotokonsumpcji tlenu (Rys.33).  

 
A                                            B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.33 Wpływ azydku sodu na szybkość konsumpcji tlenu w próbkach zawierających 
0.1 g/dm3 Hmx@TiO2 (A) i Brp@TiO2 (B) oraz 2 mM NADH lub 2 mM His. Stężenie NaN3 
wynosi 5 mM. Kinetyka indukowana światłem z zakresu 404-510 nm.  
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Dodatkowo, aby sprawdzić udział tlenu singletowego w  fotosensybilizowanym 

utlenianiu substratów, tj. histydyna czy NADH, wykonano pomiary w  PBS/D2O.                

W układzie gdzie znajdowała się histydyna, zamiana środowiska powoduje wzrost 

szybkości konsumpcji tlenu o 25% w przypadku Hmx@TiO2 i ok. 40% dla Brp@TiO2 

(Rys.34). Dla próbki naświetlanej z NADH uzyskany efekt jest niewielki i mieści się 

w granicach błędu (Rys.34). 

 
 
A                                        B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.34 Wpływ zmiany środowiska z PBS na PBS/D2O na szybkość konsumpcji tlenu 
w/w próbkach w przypadku Hmx@TiO2 (A) i Brp@TiO2 (B). Kinetyka indukowana 
światłem z zakresu 404-510 nm. W obu przypadkach stosowano znacznik spinowy 
mHCTPO o stężeniu równym 100 µM. 
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Ze względu na to, iż pomiary pułapkowania spinowego EPR prowadzono w DMSO 

postanowiono sprawdzić wpływ tego rozpuszczalnika na konsumpcję tlenu. 

Rozpuszczalność tlenu w DMSO jest nieco większa niż w wodzie, natomiast lepkość tego 

rozpuszczalnika jest w temperaturze 20 oC dwukrotnie większa niż wody. Trudno 

przewidzieć, czy zamiana wody na DMSO zwiększy częstotliwość zderzeń nanocząstek 

z cząsteczkami rozpuszczonego w roztworze tlenu, co mogłoby prowadzić do wzrostu 

prawdopodobieństwa oddziaływania wzbudzonego fotosensybilizatora z  O2. Uzyskane 

wyniki pokazują, że zamiana środowiska PBS na 70% DMSO nie powoduje istotnych 

zmian w szybkości konsumpcji tlenu w przypadku modyfikowanego powierzchniowo 

TiO2 (Rys.35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.35 Porównanie szybkości fotokonsumpcji tlenu uzyskanych w przypadku 
naświetlania światłem z zakresu 404-510 nm Brp@TiO2 (0.1 g/dm3) w układzie z 2 mM 
His lub 2 mM NADH w buforze fosforanowym (A) i w 70% DMSO (B). 
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Przeprowadzone w wybranych warunkach doświadczalnych pomiary konsumpcji tlenu 

wskazują, że chociaż podczas naświetlania Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 tlen jest zużywany, 

w procesie tym nie uczestniczy tlen singletowy, który praktycznie nie jest generowany. 

Sugeruje to, iż w układzie zawierającym modyfikowany TiO2, jego fotowzbudzenie 

prowadzi głównie do generowania częściowo zredukowanych form tlenu, takich jak: 

anionorodnik ponadtlenkowy (O2•-) czy rodnik hydroksylowy (OH•). Podczas 

naświetlania Brp@TiO2 i  Hmx@TiO2 zaobserwowano za pomocą pułapkowania 

spinowego EPR sygnał adduktu DMPO•-OOH (Rys.36A,B). Świadczy o tym zgodność 

widma doświadczalnego z widmem teoretycznym, symulowanym przy założeniu 

parametrów magnetycznych widma EPR charakterystycznego dla adduktu DMPO 

i anionorodnika ponadtlenkowego [84] (Rys.36C). Wydajność tworzenia anionorodnika 

ponadtlenkowego jest niemal 2-krotnie większa w przypadku Brp@TiO2 w porównaniu 

do Hmx@TiO2. Naświetlanie układu w obecności 100 µM NADH prowadzi do 

zwiększonej produkcji anionorodnika ponadtlenkowego (Rys.36B), co przejawia się 

wzrostem sygnału adduktu spinowego w stosunku do próbki zawierającej sam 

fotosensybilizator (Rys.36A). Sygnał ten obserwuje się również podczas naświetlania 

próbek z histydyną. Jednakże tempo jego fotoprodukcji jest niewielkie w porównaniu 

z układem zawierającym NADH (Rys.36D). W ustalonych przeze mnie warunkach 

doświadczalnych, stosując zarówno pułapkę spinową DMPO jak i BMPO, nie udało się 

zarejestrować adduktu spinowego o parametrach widma zgodnego ze spułapkowanym 

rodnikiem hydroksylowym dla obu modyfikowanych TiO2. Natomiast oznaczono 

charakterystyczne produkty DHB – 2,3-DHB i 2,5-DHB - pochodne utleniania salicylanu 

przez rodnik OH• (Rys.37), stosując metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z  

detekcją absorpcjometryczną. 

 
 
 
 
 
 



Wyniki 

 

 

90 

 

A                                   D 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.36 Sygnał adduktu spinowego DMPO•-OOH zarejestrowany po naświetlaniu 
Brp@TiO2 światłem niebieskim (A), oraz dodatkowo w obecności 100 µM NADH (B). 
Symulacja widma adduktu DMPO•-OOH (C). Kinetyka akumulacji adduktu spinowego 
DMPO•-OOH w układzie zawierającym 0.1 M DMPO, 0.1 g/dm3 Brp@TiO2 i 0.1 g/dm3 
Hmx@TiO2 oraz 100 µM NADH zgodnie z opisem w legendzie (D). Pomiary prowadzono 
w 80% DMSO. 
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A                                       B 

  

Rys.37 Rozdział HPLC charakterystycznych produktów fotosensybilizowanego 
utleniania salicylanu sodu w układzie z 0.1 g/dm3 Brp@TiO2 nienaświetlanym oraz 
naświetlanym przez 480 s światłem z zakresu 404-510 nm (145 mW/cm2) (A). Kinetyka 
akumulacji 2,3-DHB oraz 2,5-DHB w trakcie naświetlania Brp@TiO2 (B). 
 

 

Stwierdzona hydroksylacja salicylanu wskazuje na generowanie rodnika 

hydroksylowego podczas naświetlania światłem niebieskim modyfikowanego TiO2. 

Świadczy o tym detekcja dwóch głównych produktów 2,3-DHB i 2,5-DHB (Rys.37A) oraz 

ich liniowy przyrost w czasie naświetlania Brp@TiO2 (Rys.37B). Dodatkowo, aby 

sprawdzić czy elektron z pasma przewodnictwa ditlenku tytanu jest zdolny do redukcji 

nadtlenku wodoru do rodnika hydroksylowego i anionu wodorotlenkowego, dokonano 

analizy produktów utleniania salicylanu w układzie z dodatkiem endogennego H2O2. 

Przed naświetlaniem układ argonowano przynajmniej 30 min, aby wyeliminować efekty 

związane z oddziaływaniem wzbudzonego PS z tlenem. Następnie naświetlano światłem 

zielonym (516-586 nm; 85 mW/cm2). Rys.38 pokazuje rozdzielone, charakterystyczne 

piki dla dwóch pochodnych hydroksylacji salicylanu sodu. Wynik ten potwierdza 

proponowany powyżej mechanizm. 
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Rys.38 Rozdział HPLC charakterystycznych produktów fotosensybilizowanego 
utleniania salicylanu sodu (2 mM) w układzie z  0.1 g/dm3 Brp@TiO2 oraz 1 mM H2O2 
naświetlanym 480 s światłem z zakresu 516-586 nm (85 mW/cm2) w porównaniu do 
układu nienaświetlanego. Próbka była przedmuchiwana strumieniem argonu 
przynajmniej 30 min.  
 
 
 
Opisane badania wskazują na wysoką efektywność generowania wolnych 

rodników przez modyfikowane TiO2, Hmx@TiO2 oraz Brp@TiO2. Natomiast 

generowanie tlenu singletowego w typowych warunkach doświadczalnych wydaje 

się być znikome.  
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4.1.2.2. Generowanie innych rodników 
 

 

 

4.1.2.2.1.  w obecności azydku sodu 
 

Naświetlanie Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2 o stężeniu 0.2 g/dm3 w warunkach tlenowych 

z 25 mM NaN3 prowadzi do generowania rodnika azydkowego (N3•) [85] (Rys.39B, 40). 

 
 

Rys.39 Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-N3 uzyskane podczas naświetlania przez 
359 s światłem z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) 0.2 g/dm3 Brp@TiO2 w H2O (A)        
i  (C) oraz w obecności 25 mM NaN3 (B) i  (D). Wiersz I (A, B) – próbki nasycone 
powietrzem; wiersz II (C, D) – próbki przedmuchiwane strumieniem argonu co najmniej 
30 min. Stężenie pułapki spinowej wynosi 50 mM. 

 
 
Większy sygnał spułapkowanego rodnika azydkowego uzyskano w  przypadku 

naświetlania Brp@TiO2 w porównaniu z  Hmx@TiO2. Naświetlanie prowadzono dla 

dwóch zakresów długości fali: 404-510 nm oraz 516-586 nm. Z uwagi na to, że bardziej 

intensywne sygnały EPR adduktu spinowego otrzymano dla światła niebieskiego 

(Rys.40), wyłącznie takie było stosowane w  dalszych doświadczeniach                                 

z  modyfikowanymi powierzchniowo TiO2. W warunkach beztlenowych podczas 

naświetlania Brp@TiO2 (Rys.39D) i Hmx@TiO2 nie obserwuje się żadnego sygnału EPR, 

nawet po dodaniu do badanej próbki żelazicyjanku (K3[Fe(CN)6] – silnego utleniacza) 

(S6 str.189). Pełne zestawienie zarejestrowanych widm adduktu DMPO•-N3 dla różnych 
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warunków doświadczalnych i różnych czasów naświetlania znajduje się w suplemencie 

(S5 i S6 str.188-189). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.40 Porównanie widm EPR adduktu spinowego DMPO•-N3 uzyskanych podczas 
naświetlania 359 s układu zawierającego 0.2 g/dm3 Brp@TiO2 oraz 25 mM NaN3 
światłem niebieskim (404-510 nm; 29 mW/cm2) (A) i  zielonym (516-586 nm;                 
56 mW/cm2) (B). Symulacja widma adduktu DMPO•-N3 (C). 
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4.1.2.2.2. w obecności rodanku sodu 
 

Pomiary tlenometrii EPR, prowadzone podczas naświetlania Brp@TiO2 w obecności      

25 mM rodanku sodu, nie wskazują na istotne statystycznie zmiany w konsumpcji tlenu 

w stosunku do układu bez rodanku sodu (Rys.41A). Natomiast naświetlanie Hmx@TiO2 

w obecności NaSCN, powoduje wzrost tempa fotokonsumpcji tlenu, w stosunku do 

kontroli, o ok. 20%, do wartości 0.35 µM/s (Rys.41B). Dla sprawdzenia czy tlen 

singletowy bierze udział w oddziaływaniu pomiędzy modyfikowanym TiO2 a rodankiem 

sodu, wykonano pomiary po dodaniu do próbki 10 mM NaN3. Okazało się jednak, że 

dodatek azydku sodu nie tylko nie spowalnia konsumpcji tlenu, ale powoduje nawet 

niewielki wzrost szybkości konsumpcji tlenu w naświetlanym układzie: w przypadku 

Brp@TiO2 o ok. 13%, a Hmx@TiO2 o ponad 20% (Rys.41B).  

 

A                                          B 

 
 
 
Rys.41 Wpływ NaSCN o stężeniu 25 mM na konsumpcję tlenu fotosensybilizowaną 
przez 0.1 g/dm3 Hmx@TiO2 i  0.1 g/dm3 Brp@TiO2 podczas naświetlania światłem 
niebieskim. Dodatkowo pokazano udział azydku sodu o stężeniu 10 mM (zgodnie 
z opisem pod wykresem) (A). Szybkość konsumpcji tlenu przedstawionego układu (B). 
Podczas pomiarów stosowano znacznik spinowy mHCTPO o stężeniu równym 100 µM.  
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Pomiary pułapkowania spinowego EPR podczas naświetlania Hmx@TiO2 i Brp@TiO2 

w obecności 25 mM NaSCN, ani w warunkach tlenowych ani beztlenowych, nie wykazały 

generowania adduktu DMPO•-SCN (wyniki nieprezentowane). Zamiana warunków 

doświadczalnych, polegająca na zamianie H2O na D2O lub wprowadzenie do układu 

żelazicyjanku, również nie umożliwiła rejestracji sygnału adduktu spinowego. 

 
 

4.1.2.2.3. w obecności siarczynu sodu 
 

Naświetlanie Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2 o stężeniu 0.2 g/dm3 w warunkach tlenowych, 

w obecności 25 mM Na2SO3, promieniowaniem z  zakresu 404-510 nm, prowadzi do 

generowania rodnika SO3•- (Rys.42A i 43A). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.42 Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-SO3- uzyskane podczas naświetlania 
światłem z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) 0.2 g/dm3 Brp@TiO2 z 25 mM Na2SO3 
w PBS (A), (C) oraz dodatkowo z żelazicyjankiem o stężeniu 300 µM w PBS (B), (D) po 
czasie 90 s. Wszystkie próbki zawierają 50 mM DMPO. Wiersz I (A, B) – próbki nasycone 
powietrzem; wiersz II (C, D) – próbki przedmuchiwane strumieniem argonu co najmniej 
30 min. 
 

Uzyskane widmo EPR jest identyczne jak symulowane widmo adduktu DMPO•-SO3- 

[86]–[88] (Rys.43C). W warunkach beztlenowych podczas naświetlania Brp@TiO2 

i Hmx@TiO2 również obserwuje się sygnał EPR, w przypadku Brp@TiO2 ok. 4-krotnie,     
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a Hmx@TiO2 ok. 6-krotnie niższy (Rys.43B), w odniesieniu do warunków tlenowych. 

Dodanie do układu żelazicyjanku powoduje obniżenie amplitudy sygnału adduktu 

DMPO•-SO3- w warunkach tlenowych (Rys.42B). Natomiast praktycznie nie ma wpływu 

na sygnał uzyskany w układzie, który został przedmuchany argonem (Rys.42D). 

Kinetyka akumulacji adduktu DMPO•-SO3- (Rys.44) jest szybsza w przypadku Brp@TiO2 

niż Hmx@TiO2. Należy jednak podkreślić, że sygnały te narastają bardzo szybko i już 

drugi pomiar w trakcie naświetlania pokazuje spadek mierzonej amplitudy. Zestawienie 

zarejestrowanych widm adduktu DMPO•-SO3- dla różnych warunków doświadczalnych 

i różnych czasów naświetlania znajduje się w suplemencie (S7 i S8 str.190-191). 

 

                                            Brp@TiO2                                                             Hmx@TiO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.43 Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-SO3- uzyskane podczas naświetlania 
światłem z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) 0.2 g/dm3 TiO2 z 25mM Na2SO3 w PBS po 
czasie 90 s. Próbki nasycone powietrzem (A) oraz przedmuchiwane strumieniem argonu 
co najmniej 30 min (B). Symulacja adduktu spinowego (C).  
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Rys.44 Kinetyka akumulacji adduktu DMPO•-SO3- w przypadku 0.2 g/dm3 Brp@TiO2 (•) 
i 0.2 g/dm3 Hmx@TiO2 (⧠) naświetlanych światłem z zakresu 404-510 nm w obecności 
25 mM Na2SO3.  
 

A                                             B 

 

 
Rys.45 Wpływ Na2SO3 o stężeniu 25 mM na konsumpcję tlenu fotosensybilizowaną 
przez 0.1 g/dm3 Hmx@TiO2 i  0.1 g/dm3 Brp@TiO2 podczas naświetlania światłem 
niebieskim. Dodatkowo pokazano udział azydku sodu o stężeniu 10 mM (zgodnie 
z opisem w legendzie) (A). Szybkość konsumpcji tlenu w wyżej opisanych warunkach 
(B). Podczas pomiarów stosowano znacznik spinowy mHCTPO o stężeniu równym       
100 µM.  
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Pomiary przy użyciu tlenometrii EPR pokazują, iż naświetlanie Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 

w obecności 25 mM Na2SO3 prowadzi do szybkiego spadku stężenia tlenu w badanej 

próbce (Rys.45A). W porównaniu do kontroli (sam fotosensybilizator: Brp@TiO2 lub 

Hmx@TiO2) dodanie siarczynu sodu powoduje 20-krotny wzrost szybkości 

fotokonsumpcji tlenu w przypadku Brp@TiO2 oraz ponad 40-krotny w przypadku 

Hmx@TiO2 (Rys.45B). Dla sprawdzenia czy tlen singletowy bierze udział 

w oddziaływaniu pomiędzy wzbudzonym TiO2 a siarczynem sodu, wykonano pomiary    

z  10 mM NaN3. Dodatek azydku sodu nie ma wpływu na zmiany stężenia tlenu 

w naświetlanym układzie (Rys.45).  

 

 

Naświetlanie powierzchniowo modyfikowanych TiO2, Hmx@TiO2 oraz Brp@TiO2 

w różnych układach modelowych pozwoliło na zaobserwowanie generowania 

wolnych rodników, podobnie jak w przypadku fulerenów, tylko w obecności 

azydku sodu i siarczynu sodu. Rodniki te, w oparciu o przeprowadzoną symulację, 

zidentyfikowano jako: rodnik N3• oraz SO3•-. 
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4.1.3 Wydajność kwantowa generowania tlenu singletowego przez 
funkcjonalizowane fulereny i modyfikowane powierzchniowo TiO2 
 
 
Dla ustalenia potencjalnej zdolności badanych fotosensybilizatorów do generowania 

tlenu singletowego (1O2), wykonano pomiary charakterystycznej luminescencji tlenu 

singletowego. W przypadku Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 nie udało się zarejestrować widm 

luminescencji 1O2, a zatem wyznaczyć wydajności kwantowych generowania tlenu 

singletowego.  

Fosforescencję przy maksimum długości fali 1270 nm, w  warunkach 

impulsowego generowania 1O2, badano w różnych rozpuszczalnikach – BB6 w D2O, 

BB11 w D2O i CH3OD. Wzbudzanie fulerenu BB6 w  D2O impulsami lasera o długości fali 

355 nm umożliwiło detekcję, zależnej od stężenia tlenu, luminescencji w podczerwieni 

(Rys.46A): 

    A                                  B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.46 Kinetyka zaniku fosforescencji tlenu singletowego generowanego przez 
wzbudzenie światłem lasera o długości fali 355 nm 12 µM BB6 w buforze fosforanowym 
w  D2O w  zależności od energii promieniowania wzbudzającego (A). Widmo 
luminescencji 1O2 wzbudzonej 355 nm z dopasowanym profilem gaussowskim (B). 
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Rys.47 Zależność początkowej intensywności fosforescencji I0 od energii 
promieniowania wzbudzającego o długości fali 355 nm w przypadku BB6 i porfiryny - 
TPPS stosowanej jako standard. 
 
Wydajność kwantowa generowania tlenu singletowego przez fulereny została 

wyznaczona metodą porównawczą, gdzie jako standard zastosowano porfirynę TPPS 

(Rys.47). Dla BB6 wartość ta wyniosła Φ∆=0.31±0.01. W  przypadku fulerenu BB11 

w D2O nie zarejestrowano sygnału emisji w podczerwieni. Może to sugerować, że BB11 

nie generuje tlenu singletowego, co również potwierdzają pomiary oksymetrii EPR. 

Niezdolność do generowania tlenu singletowego w wybranych warunkach 

doświadczalnych może być konsekwencją tworzenia agregatów przez cząsteczki BB11 

w środowisku wodnym. Dla wyjaśnienia tej kwestii wykonano pomiar kinetyki 

powstawania i  zaniku fosforescencji dla BB11 rozpuszczonego w  CH3OD. W tym 

polarnym rozpuszczalniku organicznym, w którym czas życia tlenu singletowego jest 

znacznie dłuższy niż w D2O, udało się zarejestrować słabą luminescencję wskazującą na 

jej pochodzenie od tlenu singletowego. Wyznaczona dla fulerenu BB11 wydajność 

kwantowa generowania tlenu singletowego w CH3OD wyniosi Φ∆=0.08±0.01 [106]. 

 
Podsumowując, wydajność kwantowa generowania tlenu singletowego przez BB6 

wynosi Φ∆=0.31±0.01. Ze względu na stosunkowo niską wydajność kwantową 

generowania 1O2 oraz agregację BB11 w stosowanych przeze mnie buforach, 

dalsze pomiary przy użyciu spektroskopii EPR prowadzone były przy użyciu 

fulerenu BB6. W przypadku modyfikowanych powierzchniowo TiO2 nie 

zarejestrowano sygnału emisji fosforescencji tlenu singletowego, zarówno 

w buforze PBS jak i w D2O.  

nachylenieBB6=0.115 
nachylenieTPPS=0.231 
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4.2. Efektywność modyfikowanych nanocząstek 
w fotosensybilizowanym utlenianiu lipidów w układach 
modelowych: w liposomach i komórkach in vitro  

 

Eksperymenty poprzedzające badania skuteczności fotodynamicznej analizowanych 

fotosensybilizatorów na komórkach in vitro przeprowadzono na liposomach 

wielowarstwowych zbudowanych z  1-palmityno-2-oleino fosfotydylocholiny (POPC) 

oraz cholesterolu (Chl) w stosunku 1:1.  

 

4.2.1.  Badania fulerenów 
 

4.2.1.1. Peroksydacja lipidów w układzie liposomów POPC:cholesterol 
 

Pomiary szybkości konsumpcji tlenu towarzyszącej fotosensybilizowanej peroksydacji 

lipidów prowadzone metodą EPR, pokazują, iż naświetlanie fulerenów BB6 i BB11 

w obecności liposomów POPC:Chl prowadzi do spadku stężenia tlenu w badanych 

układach (Rys.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.48 Kinetyka indukowanego światłem z zakresu 404-510 nm spadku stężenia tlenu 
cząsteczkowego w obecności BB6 (10 µM) i BB11 (10 µM) w układzie z liposomami 
POPC:Cholesterol (1:1) o stężeniu w próbce 5 mM.  
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Tempo fotokonsumpcji tlenu jest większe w przypadku BB6 i wynosi 1,9·10-4 mM/s, 

natomiast dla BB11 – 2,65·10-5 mM/s. Naświetlanie samych liposomów w warunkach 

prowadzenia eksperymentów z  fulerenami nie powoduje spadku stężenia tlenu 

w próbce.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.49 Kinetyka powstawania MDA w układzie z liposomami POPC:Ch:LA o stężeniu      
5 mM w przypadku naświetlania fulerenów BB6 światłem niebieskim. Dodatkowo 
przedstawiono wpływ 2 mM NADH oraz 25 µM FeQ (zgodnie z opisem w legendzie) na 
stężenie dialdehydowych produktów rozpadu wodoronadtlenków lipidów.  
 
 
W czasie preparatyki liposomów na użytek testu TBA został dodany kwas linolenowy 

(LA), aby uwydatnić wolnorodnikową peroksydację lipidów i uzyskać dialdehydowe 

produkty rozpadu nadtlenków lipidów. Ilość MDA wzrasta z czasem naświetlania 

fulerenu BB6 w stosunku do kontroli, którą stanowiły wyłącznie liposomy naświetlane 

światłem niebieskim (Rys.49). W obecności NADH obserwuje się przyspieszenie 

tworzenia produktów dających pozytywny wynik testu TBA (Rys.49, linia zielona). 

Sugeruje to przyśpieszenie rozkładu nadtlenków lipidów. Dodatek jonów żelaza 

w kompleksie z 8-hydroksychinoliną w obecności NADH również powoduje zwiększenie 
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akumulacji dialdehydowych produktów rozpadu LOOH (Rys.49).  Jest to proces nieco 

wolniejszy w porównaniu do układu z NADH. 

Dla wybranych układów, w tych samych warunkach naświetlania, w jakich mierzono 

szybkość konsumpcji tlenu, oznaczono szybkość peroksydacji lipidów testem 

jodometrycznym (Rys.50). W  obecności zarówno BB6 jak i  BB11 generowane są 

wodoronadtlenki lipidów. Dla fulerenu BB6 szybkość akumulacji LOOH wynosi         

0.365 µM/s i jest ponad 15razy większa niż szybkość uzyskana dla BB11 (0.234 µM/s). 

Uzyskana szybkość generowania nadtlenków lipidów w obu przypadkach jest mniejsza 

niż spodziewana szybkość konsumpcji tlenu w  tym układzie (4.2.1.1 – przy czym 

w przypadku pomiarów EPR stosowane stężenia fulerenów były 3-krotnie niższe). 

Główną przyczyną tej różnicy może być częściowy rozpad nadtlenków lipidów w czasie 

peroksydacji i w czasie oznaczania. 

 

 

 

 
Rys.50 Szybkość akumulacji wodoronadtlenków lipidów generowanych w wyniku 
naświetlania fulerenów BB6 (32 µM) oraz BB11 (32 µM) w układzie z 5 mM liposomami 
POPC:Chl (1:1) światłem niebieskim. 
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Naświetlanie liposomów w warunkach tlenowych, w obecności fulerenów BB6 czy 

BB11, powoduje akumulację wodoronadtlenków lipidów, które również można 

zarejestrować metodą HPLC-EC(Hg). Metoda ta umożliwia oznaczenie 

charakterystycznych produktów utleniania cholesterolu przez tlen singletowy (5α-OOH, 

6α-OOH i 6β-OOH) oraz wolne rodniki (7α/β-OOH). Wodoronadtlenki cholesterolu: 

7α/β-OOH, 5α-OOH, 6α-OOH oraz 6β-OOH obserwowane po naświetlaniu fulerenów 

przez 180s (dla BB6, Rys.51) oraz 360s (dla BB11, Rys.52) nie były wykrywalne dla 

kontroli w ciemności, ani też w przypadku naświetlania samych liposomów POPC-Chl 

światłem niebieskim. 

A                                          B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.51 Rozdział HPLC i elektrochemiczna detekcja produktów fotosensybilizowanego 
utleniania liposomów POPC:Chl o stosunku molowym 1:1 i łącznym stężeniu 5 mM po 
180 s naświetlania (402-508 nm, 59 mW/cm2, temperatura 25 °C) w obecności 32 µM 
BB6 oraz 2 mM NADH i 25 µM FeQ, zgodnie z opisem w legendzie. Na chromatografie 
zaznaczono strzałkami sygnały elektrochemiczne poszczególnych wodoronadtlenków 
lipidów o charakterystycznych czasach retencji (A). Stężenia poszczególnych 
wodoronadtlenków cholesterolu (B). 
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Dla BB6 obserwuje się większa akumulację ChOOH niż w przypadku BB11, pomimo 

dwukrotnie niższego stężenia fulerenu BB6 (Rys.51B i Rys.52B). Zarówno dla fulerenu 

BB6 jak i  BB11 dodatek NADH powoduje obniżenie stężenia rejestrowanych 

wodoronadtlenków cholesterolu (Rys.51B, 52B). W obecności żelaza i donora elektronu, 

fotosensybilizowana peroksydacja lipidów charakteryzuje się zwiększoną produkcją 

7α/β-OOH i  spadkiem stężenia 5α-OOH i 6β-OOH oraz całkowitym zanikiem pochodnej 

6α-OOH w stosunku do kontroli (Rys.51B, 52B).  

A                                          B 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.52 Rozdział HPLC i elektrochemiczna detekcja produktów fotosensybilizowanego 
utleniania liposomów POPC:Ch o stosunku molowym 1:1 i łącznym stężeniu 5 mM po 
360 s naświetlania (402-508 nm, 59 mW/cm2, temperatura 25 °C) w obecności 64 µM 
BB11 oraz 2 mM NADH i 25 µM FeQ, zgodnie z opisem w legendzie. (A). Stężenia 
poszczególnych wodoronadtlenków cholesterolu (B). 
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A                                       B 

 
Rys.53 Kinetyka akumulacji 7α/β-OOH (A) oraz 5α-OOH (B) wodoronadtlenków 
cholesterolu podczas naświetlania fulerenu BB6 o stężeniu 32 µM w układzie 
z liposomami POPC:Ch światłem z zakresu 404-506 nm.  
 

 

W celu dalszej analizy, śledzono akumulację poszczególnych wodoronadtlenków 

cholesterolu ChOOH w zależności od czasu naświetlania. Liczba powstających adduktów 

1O2 z cholesterolem: 5α-OOH (Rys.53B) oraz 6α-OOH i 6β-OOH wzrastała liniowo przez 

180s naświetlania. Podobnie było w przypadku produktów reakcji wolnorodnikowych - 

7α/β-OOH (Rys.53A). Stężenie 5α-OOH w mieszaninie reakcyjnej przyrastało ok. 160 

razy szybciej niż 7α/β-OOH (1.69·10-1 µM/s w stosunku do 1.05·10-3 µM/s) na 

przykładzie BB6 (Rys.53A i B). W przypadku BB11 przyrost stężenia 5α-OOH był 

również większy (ok. 52 razy) w porównaniu do 7α/β-OOH (4.2·10-2 µM/s w stosunku 

do 8.05·10-4 µM/s). Natomiast po dodaniu reduktora i żelaza, tempo tworzenia 7α/β-

OOH było ponad 2-krotnie wyższe (2.65·10-3 µM/s) niż układu z  samym fulerenem. 

W obecności NADH i żelaza następuje rozpad 5α-OOH wodoronadtlenków cholesterolu, 

a tym samym wydatne zmniejszenie ich akumulacji dla obu fulerenów: BB6 (Rys.53B) 

i BB11. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie tempa akumulacji 7α/β-OOH (Rys.53A).  
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Fulereny BB6 i BB11 indukują fotosensybilizowaną peroksydację lipidów 

w przypadku liposomów POPC:Chl. Głównym produktem utleniania cholesterolu 

jest w tym przypadku 5α-OOH, co pozwala wnioskować, iż kluczowym 

mechanizmem odpowiedzialnym za peroksydację lipidów jest oddziaływanie 

z generowanym tlenem singletowym. Pojawienie się wodoronadtlenku 7α/β-OOH 

świadczy również o udziale reakcji wolnorodnikowych w badanym procesie. 

Jednakże ich wydajność jest stosunkowo mała. Analiza HPLC-EC(Hg) potwierdza, 

iż BB6 jest znacznie bardziej wydajnym fotosensybilizatorem w  porównaniu do 

BB11. 
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4.2.1.2. Fotosensybilizowana peroksydacja lipidów na modelu 
komórkowym linii B16 

 

 

 

Ze względu na agregację fulerenu BB11, która prawdopodobnie przyczyniła się do braku 

istotnych zmian w przeżywalności komórek w zależności od stężenia fotosensybilizatora 

(Rys.65A, 65B), zastosowano fuleren BB6 do pomiarów peroksydacji lipidów na modelu 

komórkowych oraz określenia mechanizmu peroksydacji indukowanej przez badaną 

grupę związków. Naświetlanie komórek melanomy mysiej B16, w obecności fulerenu 

BB6, prowadzi do peroksydacji lipidów błonowych tych komórek, obserwowanej 

poprzez akumulację wodoronadtlenków cholesterolu za pomocą detekcji HPLC-EC(Hg). 

 

 

 A                                       B 

 
 
Rys.54 Rozdział HPLC i elektrochemiczna detekcja produktów fotosensybilizowanego 
utleniania endogennych lipidów błonowych komórek B16F0 i  B16F10 po 30 min 
naświetlania (λ=405 nm, 26m W/cm2) w obecności 2 µM BB6, zgodnie z opisem 
w legendzie. Wyniki przedstawiono dla komórek hodowanych w medium RPMI oraz 
w RPMI wzbogaconym w 100 µM L-DOPA. Na chromatografie strzałkami zaznaczono 
sygnały elektrochemiczne pochodzące od poszczególnych wodoronadtlenków lipidów o 
charakterystycznych czasach retencji.  
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Otrzymane chromatogramy wskazują na obecność 7α/β-OOH, 5α-OOH, 6α-OOH oraz   

6β-OOH wodoronadtlenków cholesterolu we wszystkich czterech grupach badawczych 

(Rys.54). Sumarycznie największa akumulacja wodoronadtlenków lipidów ma miejsce 

w przypadku naświetlania komórek B16F10 hodowanych w  RPMI. Obserwuje się 2-

krotnie mniejszą akumulację ChOOH dla komórek B16F0 hodowanych w tych samych 

warunkach (Rys.54B). Produkcja wodoronadtlenków cholesterolu (5α-OOH, 6α-OOH 

i 6β-OOH) charakterystycznych dla oddziaływania z tlenem singletowym jest 

kilkukrotnie wyższa niż wodoronadtlenków zależnych od wolnych rodników           

(7α/β-OOH) dla wszystkich badanych układów. Zwiększenie stopnia pigmentacji 

komórek obu linii (poprzez dodatek L-DOPA, Rys.63) powoduje obniżenie stężenia 

rejestrowanych wodoronadtlenków cholesterolu (np. w przypadku B16F10: 7α/β-OOH 

– 9-krotnie, a 5α-OOH – 3-krotnie) (Rys.54B). Dla eksperymentów kontrolnych, tj. dla 

komórek inkubowanych w ciemności w obecności fotosensybilizatora, nie 

zarejestrowano żadnych charakterystycznych dla wodorotlenków cholesterolu pików 

podczas rozdziału na detektorze elektrochemicznym HPLC.  

 

A                                      B 

 

Rys.55 Pomiar przeżywalności komórek (A) B16F0 (B) B16F10 wykonany za pomocą 
testu MTT po 1 h od naświetlania światłem o długości fali λ=405 nm (26 mW/cm2) przez 
30 min oraz komórek kontrolnych, inkubowanych z fotosensybilizatorem w ciemności. 
Wyniki przedstawione dla fulerenu BB6 o stężeniach 1 µM i 2 µM (czas inkubacji 
komórek z fulerenami przed naświetlaniem wynosił 24 h). Komórki hodowane 
w medium RPMI 10% oraz RPMI 10% z dodatkiem 100 µM L-DOPA. 
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Dla tych samych warunków doświadczalnych wykonano test przeżywalności komórek 

MTT. W przypadku komórek hodowanych w medium RPMI z 100µM L-DOPA (dodany 

do hodowli na 24h przed naświetlaniem komórek) obserwuje się istotne zahamowanie 

skuteczności fotodynamicznej fulerenu BB6 w badanym układzie komórek B16 (Rys.55). 

Przykładowo dla stężenia BB6 wynoszącego 2µM przeżywalność komórek wzrasta z ok. 

30% do prawie 100% dla linii B16F0 i o ok. 85% w przypadku komórek B16F10. 

Pomiary te korelują z wynikami uzyskanymi na HPLC. 

  

 

Funkcjonalizowane fulereny BB6 powodują fotosensybilizowaną peroksydację 

lipidów w układzie komórek nowotworowych B16. Podobnie jak w przypadku 

liposomów wielowarstwowych głównym mechanizmem powodującym 

uszkodzenia lipidów błonowych jest oddziaływanie z generowanym tlenem 

singletowym w wyniku reakcji PSO Typu II. Melanina w istotnym stopniu 

zmniejsza akumulację wodoronadtlenków cholesterolu.  
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4.2.2.  Badania dotyczące modyfikowanych TiO2 
 

4.2.2.1. Peroksydacja lipidów w układzie liposomów POPC:cholesterol 
 

 A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.56 Kinetyka spadku stężenia tlenu cząsteczkowego indukowanego światłem 
niebieskim (A) oraz zielonym (B) w obecności 0.1 g/dm3 Hmx@TiO2 i  Brp@TiO2 
w układzie z liposomami POPC:Cholesterol (1:1) o stężeniu w próbce 5 mM oraz z lub 
bez 2 mM NADH (szczegółowy opis w legendzie). 
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Pomiary konsumpcji tlenu metodą tlenometrii EPR towarzyszącej fotosensybilizowanej 

peroksydacji lipidów pokazują, iż naświetlanie modyfikowanych TiO2 zarówno światłem 

niebieskim (Rys.56A) jak i zielonym (Rys.56B) w układzie z liposomami POPC:Chl, 

prowadzi do spadku stężenia tlenu w próbce. W obecności NADH efekt ten jest 

przynajmniej kilkakrotnie większy. Tempo fotokonsumpcji tlenu jest również większe 

w przypadku, gdy używano światła niebieskiego w porównaniu do zielonego. Dla 

Hmx@TiO2 z  5 mM POPC:Chl szybkość konsumpcji tlenu wynosi: 1.02·10-4  mM/s. 

Natomiast gdy do układu wprowadzimy 2 mM NADH wzrasta do wartości 2.14·10-3 

mM/s. Dla Brp@TiO2 uzyskano odpowiednio: 1.52·10-4 mM/s i  1.66·10-3 mM/s (Rys.57). 

Naświetlanie samych liposomów w  warunkach prowadzenia eksperymentów 

z modyfikowanym TiO2 nie powoduje spadku stężenia tlenu w próbce.  

 

 

Rys.57 Szybkość konsumpcji tlenu podczas naświetlania liposomów POPC:Chl 
w obecności 0.1 g/dm3 Hmx@TiO2 oraz 0.1 g/dm3 Brp@TiO2. Stężenie NADH wynosi       
2 mM. Kinetyka indukowana światłem z zakresu 404-510 nm. W obu przypadkach 
stosowano znacznik spinowy mHCTPO o stężeniu równym 100 µM. 
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Naświetlanie liposomów w warunkach tlenowych, w obecności modyfikowanych TiO2: 

Brp@TiO2 jak i Hmx@TiO2, powoduje akumulację wodoronadtlenków lipidów 

(Rys.58A). Prowadzone eksperymenty umożliwiają oznaczenie charakterystycznych 

produktów utleniania cholesterolu przez tlen singletowy (5α-OOH, 6α-OOH i 6β-OOH) 

oraz wolne rodniki (7α/β-OOH). Obserwowane wodoronadtlenki cholesterolu: 7α/β-

OOH, 5α-OOH, 6α-OOH oraz 6β-OOH po 360 s naświetlania Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 

w obecności 5 mM liposomów nie były wykrywalne dla kontroli w ciemności oraz 

w przypadku naświetlania samych liposomów POPC-Chl światłem niebieskim (wyniki 

niezamieszczone). W przypadku Brp@TiO2 obserwuje się większą ilość ChOOH niż 

w przypadku Hmx@TiO2 (Rys.58 i Rys.59). Są to głównie produkty wolnorodnikowej 

peroksydacji lipidów (pik 7α/β-OOH). Dla Hmx@TiO2 obserwuje się również istotną 

akumulację 5α-OOH, 6α-OOH oraz 6β-OOH wodoronadtlenków cholesterolu (Rys. 59B).  

A                                     B 

 

 

Rys.58 Rozdział HPLC i elektrochemiczna detekcja produktów fotosensybilizowanego 
utleniania liposomów POPC:Ch o stosunku molowym 1:1 i łącznym stężeniu 5 mM po 
360 s naświetlania (światło niebieskie, 59 mW/cm2, temperatura 25 °C) w obecności     
0.1 g/dm3 Brp@TiO2 oraz 2 mM NADH, 25 µM FeQ, zgodnie z opisem w legendzie (A). 
Stężenia poszczególnych wodoronadtlenków cholesterolu (B). 
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A                                  B 

 

 

 
Rys.59 Rozdział HPLC i elektrochemiczna detekcja produktów fotosensybilizowanego 
utleniania liposomów POPC:Ch (1:1) i stężeniu 5 mM po 360 s naświetlania (światło 
niebieskie, 59 mW/cm2, temperatura 25 °C) w obecności 0.1 g/dm3 Hmx@TiO2 oraz        
2 mM NADH, 25 µM FeQ, zgodnie z opisem w legendzie (A). Stężenia poszczególnych 
wodoronadtlenków cholesterolu (B). 
 

 

Fotosensybilizowana peroksydacja lipidów w obecności NADH charakteryzuje się 

przede wszystkim istotnie zwiększoną produkcją 7α/β-OOH (stężenie wzrasta ponad 5–

krotnie dla Brp@TiO2 i ponad 4-krotnie dla Hmx@TiO2) w stosunku do układu bez 

donora elektronu (Rys.58B, 59B). Z drugiej strony dodatek NADH powoduje obniżenie 

stężenia rejestrowanych: 5α-OOH oraz 6α i 6β-OOH w stosunku do kontroli 

w przypadku Hmx@TiO2 i całkowity zanik w/w pików dla Brp@TiO2 (Rys.58B, 59B). 

Naświetlanie układu zawierającego fotosensybilizator, NADH i kompleks żelaza           

z 8-hydroksychinoliną, zarówno w przypadku Brp@TiO2 jak i Hmx@TiO2, powoduje 

istotne zmniejszenie akumulacji 5α-OOH wodoronadtlenków cholesterolu oraz zanik 

pików dla 6α i 6β –OOH (w stosunku do układu kontrolnego tj. modyfikowany TiO2 + 

liposomy). Równocześnie obserwuje się ponad dwukrotny wzrost stężenia 7α/β-OOH 
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w przypadku Hmx@TiO2 (Rys.59B). Dla Brp@TiO2 zarejestrowane stężenie w badanym 

układzie jest ok. 40% niższe niż w kontroli (Rys.58B). 

W celu dalszej analizy śledzono akumulację poszczególnych wodoronadtlenków 

cholesterolu ChOOH w zależności od czasu naświetlania. Podobnie jak w badaniach 

fulerenów liczba adduktów 1O2 z cholesterolem: 5α-OOH (Rys.60B), 6α-OOH i 6β-OOH 

wzrastała liniowo z czasem oraz produktów reakcji wolnorodnikowych - 7α/β-OOH 

(Rys.60A). Stężenie 7α/β-OOH w mieszaninie reakcyjnej przyrastało ok. 7 razy szybciej 

niż 5α-OOH (1.2·10-2 µM/s w stosunku do 1.85·10-3 µM/s) oraz ponad 8 razy, gdy do 

układu wprowadzono donor e – NADH (9·10-2 µM/s) w stosunku do układu samego 

Brp@TiO2 (Rys.60A). W przypadku Hmx@TiO2 przyrost stężenia 7α/β-OOH był również 

większy w porównaniu do 5α-OOH (6.5·10-3 µM/s w stosunku do 5.76·10-3 µM/s). 

Różnice te są znacznie mniejsze w odniesieniu do Brp@TiO2. W  obecności NADH i  

żelaza w  układzie fotosensybilizowanym przez Brp@TiO2 następuje istotna redukcja 

wodoronadtlenków cholesterolu a tym samym wydatne zmniejszenie ich akumulacji 

(Rys.60A i B).  

A                                            B 

 

 

 
Rys.60 Kinetyka akumulacji 7α/β-OOH (A) oraz 5α-OOH (B) wodoronadtlenków 
cholesterolu podczas naświetlania 0.1 g/dm3 Brp@TiO2 w układzie z  liposomami 
POPC:Ch światłem niebieskim. 
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Modyfikowane TiO2: Brp@TiO2 i  Hmx@TiO2 indukują fotosensybilizowaną 

peroksydację lipidów w układzie liposomów wielowarstwowych POPC:Chl. 

Głównym produktem utleniania cholesterolu jest w tym przypadku 7α/β-OOH, co 

pozwala wnioskować, iż kluczowym mechanizmem odpowiedzialnym za 

peroksydację lipidów są reakcje wolnorodnikowe. Znaczące zwiększenie 

akumulacji wodoronadtlenków cholesterolu obserwuje się po wprowadzeniu do 

układu donora elektronu – NADH.  
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4.2.2.2. Fotosensybilizowana peroksydacja lipidów na modelu 
komórkowym linii B16  

 

A                                          B 

 

C                                           D 

Rys.61 Stężenia specyficznych wodoronadtlenków cholesterolu: 7α/β-OOH, 5α-OOH 
oraz 6α i  6β-OOH jako produktów fotosensybilizowanego utleniania endogennych 
lipidów błonowych komórek B16F0 (A, B) i B16F10 (C, D) po 30 min naświetlania 
(λ=405 nm, 26 mW/cm2) w obecności modyfikowanych TiO2, zgodnie z opisem 
w legendzie.  
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Naświetlanie komórek melanomy B16, w obecności modyfikowanych TiO2, prowadzi, do 

peroksydacji lipidów błonowych tych komórek, obserwowanej poprzez akumulację 

wodoronadtlenków cholesterolu za pomocą detekcji HPLC-EC(Hg). Otrzymane 

chromatogramy i wyznaczone na ich podstawie stężenia ChOOH wskazują na obecność 

głównie 7α/β-OOH i 5α-OOH wodoronadtlenków cholesterolu we wszystkich czterech 

grupach badawczych (Rys.61A-D). Sumarycznie największa akumulacja 

wodoronadtlenków lipidów ma miejsce w przypadku naświetlania komórek B16F10 

w obecności 0.1 mg/ml Hmx@TiO2 (Rys.61D). Produkcja wodoronadtlenków 

cholesterolu zależnych od wolnych rodników (7α/β-OOH) jest kilkukrotnie wyższa niż 

wodoronadtlenków powstających na skutek oddziaływania z tlenem singletowym (5α-

OOH, 6α-OOH i 6β-OOH) dla wszystkich badanych układów. W przypadku Brp@TiO2 

obserwuje się zależne od stężenia zwiększenie ilości rejestrowanych 7α/β-OOH          

i 5α-OOH (Rys.61A i C). Dla Hmx@TiO2 akumulacja 7α/β-OOH wykazuje te same 

tendencje jak dla Brp@TiO2. Natomiast w przypadku naświetlania komórek B16FO dla 

wyższego stężenia PS obserwuje się 3-krotnie mniejszą akumulację 5α-OOH (Rys.61B). 

Dla eksperymentów kontrolnych tj. dla komórek inkubowanych w ciemności 

w obecności fotosensybilizatora, nie zarejestrowano żadnych charakterystycznych dla 

wodorotlenków cholesterolu pików (kontrola w ciemności Rys.61A-D).  

 
 
 
Podobnie jak w przypadku liposomów POPC:Chl, modyfikowane ditlenki tytanu 

indukują fotosensybilizowaną peroksydację lipidów błonowych w układzie 

komórek nowotworowych B16. Analiza charakterystycznych produktów 

utleniania cholesterolu pozwala na stwierdzenie, iż głównym mechanizmem 

peroksydacji w tym przypadku, jest oddziaływanie z wolnymi rodnikami 

generowanymi przez Hmx@TiO2 i Brp@TiO2. Detekcja niewielkich ilości 

wodoronadtlenku  5α-OOH nie wyklucza również udziału tlenu singletowego w 

badanym procesie.  
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4.3. Efektywność fotodynamiczna fotosensybilizatorów w układzie 
komórek in vitro 

 

4.3.1. Komórki czerniaka mysiego B16 F0 i B16 F10  
 

     A                                   B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Rys.62 (A) Morfologia komórek B16F10 inkubowanych z PS przed naświetlaniem (A1) 
oraz po 10 min (A2) i 30 min (A3) naświetlania w obecności fulerenu BB6 (0.5 µM). 
Zdjęcia wykonano w świetle przechodzącym za pomocą mikroskopu Nicon Eclipse 
TS100 oraz kamery CCD Moticam Pro 282B. (B) Zdjęcia wybarwionych jodkiem 
propidyny jąder komórek B16F10 dla różnych czasów naświetlania. Marker wielkości 
komórek 20µm.  
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Komórki czerniaka mysiego B16, poddane działaniu fotodynamicznemu przy pomocy 

badanych fotosensybilizatorów, wykazały zmienioną morfologię i  zmniejszoną 

przeżywalność. Zmiany te ilustrują zdjęcia uzyskane dla komórek B16F0 i B16F10 przed 

i  po naświetlaniu światłem λ=405 nm w obecności BB6 (Rys.62 A1, A2 i A3). 

Wybarwione na czerwono jodkiem propidyny jądra komórek poddanych 

fotodynamicznemu stresowi wskazują na dużą liczbę komórek martwych (Rys.62 B2 

i B3).  

 

 

4.3.2. Komórki B16 – zawartość melaniny 
 

 

Komórki B16F0 i B16F10 stanowią grupę komórek upigmentowanych, które powinny 

różnić się miedzy sobą stopniem pigmentacji. W celu określenia zawartości melaniny 

w badanych liniach komórkowych czerniaka B16 hodowanych w medium RPMI i DMEM 

oraz w medium RPMI zawierającym dodatkowo 100µM L-DOPA dokonano 

bezpośrednich pomiarów sygnału melaniny w temperaturze ciekłego azotu przy 

pomocy techniki EPR. Pomiary te wskazują na 2-krotnie większą zawartość melaniny 

w komórkach B16F0 w stosunku do linii F10, dla hodowli prowadzonej w  medium 

RPMI. W przypadku hodowli w medium z L-DOPA obserwuje się większy stopień 

pigmentacji komórek w przypadku obu linii z wyraźnie (2-krotnie) wyższym sygnałem 

pochodzącym od melaniny w stosunku do komórek kontrolnych w samym medium 

RPMI (Rys.63). W przypadku hodowli w DMEM dla komórek B16F10 efekty 

obserwowane są zbliżone, natomiast w przypadku B16F0 różnice te są niewielkie 

(Rys.64). 
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Rys.63 Widma EPR melaniny uzyskanej z komórek B16F0 oraz B16F10 prowadzonych 
w hodowli w RPMI oraz RPMI z L-DOPA. Powyższe widma otrzymane w pH=7.4.  
 

 
 
 
Rys.64 Widma EPR melaniny uzyskanej z komórek B16F0 oraz B16F10 prowadzonych 
w hodowli w dwóch mediach: RPMI oraz DMEM. Powyższe widma otrzymane w pH=7.4. 
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Stężenia melaniny w komórkach B16F0 oraz B16F10 hodowanych w medium RPMI 

z dodatkiem L-DOPA (traktowane przez 48 h) wynoszą odpowiednio: 24,4 pg/komórkę 

i 7,9 pg/komórkę. Wartości te są ponad dwukrotnie wyższe niż wyniki otrzymane dla 

komórek w kontroli w przypadku B16F0 i prawie trzykrotnie dla B16F10. Dla hodowli 

w DMEM (komórki po 1 dobie od wysiania miały zmieniane medium na 48h) uzyskano 

następujące wartości stężenia melaniny: w komórkach F0 – 6,7 pg/komórkę oraz dla 

linii F10- 13,2 pg/komórkę. Wyniki te pokazują ok. 10% wzrost pigmentacji komórek 

w przypadku B16F0 i 300% dla B16F10 w stosunku do komórek kontrolnych w RPMI.  

 

 

 

 

 

 

4.3.3.  Przeżywalność komórek poddanych stresowi 
fotodynamicznemu 

 

 

 

4.3.3.1. Fulereny BB6 i BB11 
 

 

 

Zmiany przeżywalności komórek B16 po naświetlaniu światłem o długości fali         

λ=405 nm w obecności fulerenów BB6 i BB11 oznaczono za pomocą testu MTT. 

Ponieważ efekt fotodynamiczny może wywołać zarówno natychmiastowe jak 

i opóźnione skutki cytotoksyczne, przeżywalność komórek mierzono natychmiast (po    

1 h inkubacji z MTT) i  po 24 godzinach od naświetlania. W celu uzyskania odpowiedniej 

dawki fotodynamicznej stosowano różne stężenia fotosensybilizatorów, które nie były 

cytotoksyczne dla komórek w ciemności.  
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A                                         B 

C                                          D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.65 Pomiar przeżywalności komórek B16 wykonany za pomocą testu MTT po 1 h od 
naświetlania światłem o długości fali λ=405 nm (26 mW/cm2) przez 30 min (A) i (B) 
oraz po 24 h od naświetlania (C) i (D) dla różnych dawek światła i komórek kontrolnych, 
inkubowanych z fotosensybilizatorem w ciemności. Wyniki przedstawione dla 
fulerenów (A), (B) BB6 i BB11 oraz (C), (D) BB6 w stosowanych stężeniach podanych na 
wykresie (czas inkubacji komórek z fulerenami przed naświetlaniem wynosił 1 h). 
Komórki hodowane w medium RPMI 10%.  

 

W przypadku fulerenów BB6 obserwuje się zależną od stężenia oraz dawki światła 

zmianę przeżywalności komórek poddanych stresowi fotodynamicznemu w stosunku do 

kontroli w ciemności (Rys.65). BB11 w  identycznym zakresie stosowanych stężeń jest 

mniej efektywny w zestawieniu z BB6, gdyż powoduje mniejszy spadek przeżywalności 

komórek zarówno w przypadku linii B16F0, jak i B16F10. Ponadto, w przypadku 

komórek F10, BB11 praktycznie nie wywołuje żadnych natychmiastowych efektów 

cytotoksycznych na komórki z tej grupy (Rys.65B). Pomiary przeżywalności po 24 h od 
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naświetlania komórek z  BB11 wskazują ok. 10% skuteczność fotodynamiczną tego 

związku (wyniki niezamieszczone). W przypadku 1 µM BB6 jest ona na poziomie 60% 

dla obu linii czerniaka B16 (Rys.65C i D). 

A                                         B 

 

Rys.66 Pomiar przeżywalności komórek (A) B16F0 (B) B16F10 po 24 h od naświetlania 
(λ=405 nm; 26 mW/cm2) przez 30 min oraz komórek kontrolnych, inkubowanych 
z fotosensybilizatorem w ciemności. Wyniki przedstawione dla fulerenu BB6 
w stosowanych stężeniach podanych na wykresie (czas inkubacji komórek z fulerenami 
przed naświetlaniem wynosił 24 h). Na wykresach pokazano przeżywalność komórek 
B16 w zależności od warunków hodowli (oznaczone na wykresach).  
 

Przeżywalność komórek mierzona 1 h po naświetlaniu jest mniejsza w stosunku do 

pomiarów wykonanych po 24 h. Przykładowo dla 1 µM BB6 skuteczność 

fotodynamiczna tego fotosensybilizatora jest na poziomie 85%, natomiast po 24 h od 

naświetlania wartość ta wynosi ok. 60% (Rys.65A i Rys.65C). W celu określenia wpływu 

endogennej melaniny na właściwości fotosensybilizujące badanych fulerenów 

wykonano pomiary przeżywalności komórek hodowanych uprzednio w medium DMEM 

(Rys.66) oraz RPMI wzbogaconym 100 µM L-DOPA (Rys.66). Test MTT nie wykazał 

istotnych różnic pomiędzy przeżywalnością komórek poddanych efektowi 

fotodynamicznemu w zależności od tego czy komórki hodowano w medium RPMI czy 

DMEM. Dla komórek hodowanych w medium RPMI z 100 µM L-DOPA (dodany do 

hodowli na 24 h przed naświetlaniem komórek) obserwuje się natomiast istotne 

zmniejszenie skuteczności fotodynamicznej fulerenu BB6 w badanym układzie komórek 

B16 (Rys.66A i B). 
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4.3.3.2. Modyfikowane TiO2: Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 
 

Do oceny skuteczności fotodynamicznej modyfikowanych TiO2 w układzie komórek 

melanoma B16 również zastosowano test MTT, który wykonano po 1 h i po 24 h od 

naświetlania komórek światłem o długości fali λ=405 nm lub λ=520 nm. W celu 

uzyskania odpowiedniej dawki terapeutycznej stosowano różne stężenia 

fotosensybilizatorów, które nie były cytotoksyczne dla komórek w ciemności.  

A                                          B 

 

 

C                                          D 

 
 
Rys.67 Pomiar przeżywalności komórek (A, C) B16F0 (B, D) B16F10 wykonany za 
pomocą testu MTT po 1 h i 24 h od naświetlania światłem o długości fali λ=405 nm      
przez 30 min oraz komórek kontrolnych, inkubowanych z fotosensybilizatorem 
w ciemności. Wyniki przedstawione dla (A, B) Brp@TiO2 i (C, D) Hmx@TiO2 o stężeniach 
/30– 0.03 g/dm3, /20– 0.05 g/dm3, /10–0.1 g/dm3 (czas inkubacji komórek przed 
naświetlaniem z modyfikowanymi TiO2 wynosił 1 h).  
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W przypadku obu modyfikowanych TiO2: Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 obserwuje się zależną 

od stężenia zmianę przeżywalności komórek poddanych działaniu fotodynamicznemu 

w stosunku do kontroli w ciemności. Przeżywalność komórek mierzona 1 h po 

naświetlaniu (λ=405 nm) jest wyższa w stosunku do pomiarów wykonanych po 24 h 

w przypadku linii B16F0 (Rys.67A,C) oraz B16F10 (Rys.67C,D). Przykładowo dla          

0.1 mg/ml (/10–ozn. na wykresie) Brp@TiO2 i B16F0 skuteczność fotodynamiczna dla 

pomiaru po 1 h od naświetlania jest na poziomie 65%. Natomiast po 24 h wartość ta 

wynosi ok. 80% (Rys.67A). Skuteczność fotodynamiczna obu związków jest podobna 

w przypadku obu linii B16. Naświetlane Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 światłem λ=520 nm, 

w identycznym zakresie stosowanych stężeń, jak w przypadku naświetlania λ=405 nm, 

jest mniej efektywne przypadku linii B16F0 (mniejszy spadek przeżywalności komórek 

– ok.25% po 1 h i 10% po 24 h od naświetlania; Rys.68A) i nieskuteczne dla linii B16 

F10 (Rys.68B). 

 

 A                                          B 

 

 
Rys.68 Pomiar przeżywalności komórek (A) B16F0 (B) B16F10 wykonany za pomocą 
testu MTT po 1 h i 24 h od naświetlania światłem o długości fali λ=520 nm (18 mW/cm2) 
przez 30 min oraz komórek kontrolnych, inkubowanych z fotosensybilizatorem 
w ciemności. Wyniki przedstawione dla Brp@TiO2o stężeniach /30 – 0.03 g/dm3,        
/20 – 0.05 g/dm3,/10 – 0.1 g/dm3 (czas inkubacji komórek przed naświetlaniem 
z modyfikowanym TiO2 wynosił 1 h).  
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 A                                           B 

 

 C                                           D 

 

 

Rys.69 Pomiar przeżywalności komórek (A, C) B16F10 DMEM (B, D) B16F10 RPMI 
wykonany za pomocą testu MTT po 1 h i 24 h od naświetlania światłem o długości fali 
λ=405nm przez 30min oraz komórek kontrolnych, inkubowanych 
z fotosensybilizatorem w ciemności. Wyniki przedstawione dla (A, B) Brp@TiO2 i (C, D) 
Hmx@TiO2o stężeniach ozn. /30 – 0.03 g/dm3; /20 – 0.05 g/dm3; /10 – 0.1 g/dm3(czas 
inkubacji komórek przed naświetlaniem z modyfikowanymi TiO2 wynosił 1h).  

 

 

W celu określenia wpływu endogennej melaniny na właściwości fotosensybilizujące 

Brp@TiO2 i  Hmx@TiO2 wykonano pomiary przeżywalności komórek hodowanych 

w medium DMEM (Rys.69A,C) oraz RPMI (Rys.69B,D). Skuteczność fotodynamiczna 

zarówno Brp@TiO2, jak i  Hmx@TiO2, zostaje nieznacznie zmniejszona w przypadku 
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komórek z większą zawartością melaniny (hodowle w medium DMEM – patrz rozdział 

4.3.2, Rys.64) w porównaniu do komórek rosnących na pożywce RPMI. Dla związków o 

stężeniu 0.1 mg/ml (/10–ozn. na wykresie) różnice w przeżywalności wynoszą ok. 15-

20% po 1 h i ok.20-30% po 24 h od naświetlania (Rys.69).  

 

Funkcjonalizowane fulereny, BB6, oraz modyfikowane ditlenki tytanu Brp@TiO2 

i Hmx@TiO2 powodują istotnie zmniejszenie przeżywalności komórek 

nowotworowych melanomy mysiej B16 zależne od stężenia fotosensybilizatora. 

Natomiast w przypadku fulerenów BB11 nie obserwuje się zadowalającego 

wpływu na zmianę przeżywalności komórek. Żaden z badanych związków nie 

wykazuje cytotoksyczności w ciemności. 
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4.4. Wpływ melaniny na właściwości fotosenybilizujące badanych 
związków 

 

Eksperymenty in vitro zaplanowano na komórkach upigmentowanej melanomy 

mysiej B16. Postanowiono sprawdzić wpływ melaniny na właściwości 

fotosensybilizujące fulerenów: BB6 i  BB11 oraz modyfikowanych powierzchniowo 

TiO2: Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2 w układach modelowych.  

 

4.4.1. Fulereny 

 
 
Rys.70 Konsumpcja tlenu w układzie zawierającym 100 µM mHCTPO, 2 mM His i 10 µM 
BB6 oraz wzrastające stężenia melaniny DMa (zgodnie z opisem w legendzie). Kinetyka 
indukowana światłem niebieskim. 
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Rys.71 Wpływ melaniny DMa na szybkość konsumpcji tlenu w układzie zawierającym 
100 µM mHCTPO, 2 mM NADH oraz fulereny: BB6 (10 µM) lub BB11 (10 µM) 
indukowanej światłem z zakresu 404-510 nm. 
 

Naświetlanie kationowej pochodnej fulerenu, BB6 w obecności melaniny (DMa – 

melanina autooksydowana, otrzymana na drodze autooksydacji DOPA) prowadzi do 

zależnego od stężenia melaniny zahamowania szybkości konsumpcji tlenu (Rys.70). 

Melanina w stężeniu 40 µg/ml powoduje zahamowanie konsumpcji tlenu 

fotosensybilizowanej przez BB6 zarówno w układzie z histydyną jak i NADH (Rys.70 

oraz Rys.71). Sama melanina, w największym stosowanym stężeniu – 100 µg/ml, 

naświetlana światłem niebieskim nie powoduje spadku stężenia tlenu w próbce 

(Rys.70). Natomiast melanina w układzie z anionową pochodną fulerenu – BB11 nie ma 

istotnego wpływu na szybkość fotokonsumpcji tlenu, nawet w zakresie wysokich stężeń 

DMa (Rys.71). Niewielki wzrost szybkości konsumpcji tlenu w zakresie wysokich stężeń 

DMa związany jest najprawdopodobniej z konsumpcją indukowaną przez samą 

melaninę. 

Naświetlanie fulerenów BB6 i BB11 z liposomami prowadzi do spadku stężenia tlenu 

w badanych układach (Rys.72 i Rys.73). Proces ten jest szybszy w przypadku BB6 niż 

w przypadku BB11. W obecności melaniny następuje zmniejszenie szybkości 

konsumpcji tlenu tylko w przypadku fulerenu BB6 (Rys.72).  
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  A  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.72 Konsumpcja tlenu w układzie zawierającym 10 µM BB6 i  5 mM liposomy 
POPC:Cholesterol (1:1) oraz dodatkowo melaninę DMa (1 mg/ml), melanosomy z oczu wolich 
(w stężeniu odpowiadającym 1 mg/ml DMa), czarne kuleczki lateksowe (1 mg/ml), według 
opisu w legendzie (A). Zestawienie szybkości konsumpcji tlenu dla układu modelowego 
zawierającego: melaninę DMa (B), melanosomy (C) oraz czarne kuleczki lateksowe (D) 
zgodnie z opisem pod wykresami. Próbki naświetlano światłem niebieskim o 
powierzchniowej gęstości mocy 29 mW/cm2.  
 

C B 

D 
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A                                             B 
 
 

 
 
Rys.73 Kinetyka zaniku tlenu cząsteczkowego indukowanego światłem niebieskim 
w obecności 10 µM BB11 w układzie z liposomami POPC:Cholesterol (1:1) o stężeniu 
w próbce 5 mM. Wpływ melaniny DMa (1 mg/ml) na konsumpcję tlenu w badanym 
układzie (zgodnie z opisem w legendzie) (A). Zestawienie szybkości konsumpcji tlenu 
dla badanego układu modelowego (B).  
 
Syntetyczna melanina, otrzymana na drodze autooksydacji DOPA, silniej hamuje 

konsumpcję tlenu fotosensybilizowaną przez BB6 w  porównaniu do melanosomów 

(Rys.72B i D). Ze względu na to, iż melanina silnie absorbuje światło z  zakresu 

widzialnego, zbadano jaką rolę w badanych procesach odgrywają efekty wynikające 

z pochłaniania światła. W tym celu zastosowano kuleczki lateksowe, które nie wykazują 

aktywności chemicznej, a posiadają podobne właściwości optyczne jak melanina. 

Rys.72C pokazuje dochodzące do ok. 40% spowolnienie fotosensybilizowanej przez 

fulereny konsumpcji tlenu w  obecności kuleczek lateksowych w  stężeniu 

odpowiadającym stężeniu stosowanej DMa lub melanosomów. W przypadku fulerenu 

BB11 melanina zwiększa konsumpcję tlenu (Rys.73A i B). Zaznaczona na Rys.73B 

różnica - określa efektywny wpływ melaniny na szybkość konsumpcji tlenu po odjęciu 

tego parametru od układu kompletnego tj. BB11+liposomy+DMa, szybkości konsumpcji 

tlenu dla próbki zawierającej liposomy + DMa. W próbkach zawierających BB11 

melanina zwiększa konsumpcję tlenu przy czym wypadkowy fotoproces, któremu 

towarzyszy zużycie tlenu  jest głównie związany z samą melaniną.  
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A                                        B 

Rys.74 Wpływ melaniny DMa (1 mg/ml) oraz melanosomów MS (w stężeniu 
odpowiadającym 1 mg/ml DMa) na stężenie wodoronadtlenków lipidów (A) oraz 
szybkość akumulacji LOOH (B) generowanych w wyniku naświetlania (402-508 nm) 
fulerenów BB6 (32 µM) w układzie z 5 mM liposomami POPC:Chl (1:1). 
 

A                                        B 

 
Rys.75 Wpływ melaniny DMa (1 mg/ml) na stężenie wodoronadtlenków lipidów (A) 
oraz szybkość akumulacji LOOH (B) generowanych w wyniku naświetlania (402-        
508 nm) fulerenów BB11 (32 µM) w układzie z 5mM liposomami POPC:Chl (1:1). 
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Zmniejszoną konsumpcję tlenu w układzie BB6 zawierającym melaninę potwierdzają 

także pomiary akumulacji wodoronadtlenków lipidów uzyskane za pomocą testu 

jodometrycznego (Rys.74). Fotosensybilizowana peroksydacja lipidów zostaje 

wyhamowana w obecności melaniny o stężeniu 1 mg/ml. W przypadku BB6 szybkość 

akumulacji LOOH wynosi 3,7·10-4 mM/s (Rys.74B). Po wprowadzeniu do układu DMa 

wielkość ta drastycznie spada do wartości 1,3·10-5 mM/s. Podobnie zastosowanie 

melanosomów z  oczu wolich zamiast DMa, powoduje aż 7–krotne zmniejszenie 

peroksydacji lipidów w układzie z naświetlanym fulerenem BB6 (Rys.74B). Dla BB11 

również obserwuje się spadek (ok. 18-krotny) szybkości akumulacji wodoronadtlenków 

lipidów po wprowadzeniu DMa do układu (Rys.75). Jednak w przeciwieństwie do BB6 

temu hamującemu efektowi melaniny nie towarzyszy zmniejszenie szybkość 

fotokonsumpcji tlenu, która wyraźnie nasila się w obecności melaniny. Wyniki te dobrze 

ilustrują niespecyficzność konspumpcji tlenu, jako wskaźnika natury zachodzącego 

procesu. Chociaż parametr ten umożliwia monitorowanie różnych procesów utlenienia 

z dużą czułością, dla jednoznacznego ustalenia natury badanego procesu konieczne są 

dodatkowe pomiary konkretnych produktów utlenienia, takich jak wodoronadtlenki 

lipidów. 

 
 
 
 
 
Melanina w  istotny sposób modyfikuje właściwości fotosensybilizujące fulerenu 

BB6. W przypadku anionowej pochodnej fulerenu, BB11 efekt ten jest znikomy. 

Natomiast melanina zmniejsza całkowitą peroksydację lipidów 

fotosensybilizowaną zarówno BB6 jak i  BB11.  
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4.4.2. TiO2 
 

Naświetlanie modyfikowanych TiO2 - Brp@TiO2 i Hmx@TiO2, w obecności biologicznych 

substratów: histydyny lub NADH, prowadzi do obniżenia stężenia tlenu cząsteczkowego 

w badanym układzie. Wprowadzenie do układu melaniny nie powoduje istotnych zmian 

w szybkości konsumpcji tlenu, gdy substratem reakcji fotosensybilizowanej jest 

histydyna (Rys.76A). Natomiast istotny wpływ melaniny na tempo fotokonsumpcji tlenu 

obserwuje się w obecności donora e, jakim jest NADH (Rys.76B). Dla stężenia melaniny 

100 µg/ml DMa obserwuje się ponad 3-krotny spadek szybkości konsumpcji tlenu, od 

wartości 9,9·10-4 mM/s do 3,2·10-4mM/s.  

 

 A                                         B 

 

 
Rys.76 Wpływ melaniny (DMa) na konsumpcję tlenu w układzie zawierającym 100 µM 
mHCTPO, 0.1 g/dm3 Brp@TiO2 oraz 2 mM histydynę (A) i 2 mM NADH (B). Stosowane 
stężenia DMa to 10 µg/ml oraz 100 µg/ml (zgodnie z opisem w legendzie). 
Fotokonsumpcja indukowana światłem z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2). 

 



Wyniki 

 

 

137 

 

A                                              B 

 

 
Rys.77 Wpływ melaniny na konsumpcję tlenu w układzie zawierającym 0.1 g/dm3 
Brp@TiO2, liposomy POPC:Cholesterol (1:1). Fotokonsumpcja indukowana światłem 
niebieskim lub zielonym (zgodnie z opisem w legendzie) (A). Zestawienie szybkości 
konsumpcji tlenu w układzie zawierającym 0.1 g/dm3 Hmx@TiO2 lub Brp@TiO2 
(oznaczone na wykresie), liposomy oraz opcjonalnie DMa. Fotokonsumpcja indukowana 
światłem niebieskim (B). Wszystkie próbki zawierały znacznik spinowy mHCTPO o 
stężeniu 100 µM oraz 5 mM liposomy POPC:Cholesterol (1:1). Stężenie stosowanej DMa 
wynosiło 1 mg/ml. 
 
 

Naświetlanie modyfikowanych TiO2 z liposomami prowadzi do spadku stężenia tlenu 

w badanych układach (Rys.77). Efekt ten jest wyraźniejszy w przypadku Brp@TiO2 

w porównaniu do Hmx@TiO2 (Rys.77B). Podczas naświetlania badanych związków 

światłem zielonym zaobserwowano niewielkie hamowanie konsumpcji tlenu 

w obecności 1 mg/ml DMa. Natomiast w przypadku fotokonsumpcji indukowanej 

światłem niebieskim obserwuje się częściowe przyspieszenie tempa konsumpcji tlenu 

pod wpływem melaniny o takim samym stężeniu, przy czym proces ten wydaje się być 

istotny jedynie w układzie z  Hmx@TiO2 (Rys.77B).  
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W układzie modyfikowanych TiO2: Hmx@TiO2 oraz Brp@TiO2 melanina nie 

wpływa znacząco na fotosensybilizowane utlenianie zarówno w przypadku 

histydyny jak i liposomów POPC:Chl. Natomiast melanina zmniejsza szybkość 

konsumpcji tlenu w obecności donora elektronu – NADH.  
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5. Dyskusja 
 

 

 

Istotą problemu naukowego, który podejmuje niniejsza rozprawa doktorska jest 

ustalenie: czy nowe, funkcjonalizowane pochodne fulerenu - BB6 i  BB11 oraz 

modyfikowane powierzchniowo ditlenki tytanu – Hmx@TiO2 i  Brp@TiO2, wykazują 

aktywność fotodynamiczną, a co za tym idzie,  czy mogą być potencjalne stosowane jako 

fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej. Określenie podstawowych właściwości 

fizykochemicznych badanej grupy związków oraz ustalenie mechanizmu ich 

fotodynamicznego działania, w szczególności fotosensybilizowanego utleniania lipidów 

błonowych, daje obraz potencjalnych możliwości użycia modyfikowanych nanocząstek 

w PDT.  

Bardzo ważnym zagadnieniem podejmowanym przez wielu badaczy jest terapia 

skierowana przeciwko rakom skóry, a w szczególności niezwykle opornym na leczenie 

czerniakom złośliwym (łac. melanoma malignum). Stąd w niniejszej pracy 

przeprowadzono szereg eksperymentów umożliwiających zbadanie wpływu melaniny 

na fotodynamiczną wydajność badanych związków w upigmentowanych komórkach 

melanomy. Jest to istotny aspekt badań, ponieważ melanina uważana jest powszechnie 

za efektywny barwnik fotoochronny oraz przeciwutleniacz. Można więc oczekiwać, że 

melanina obecna w  komórkach będzie modyfikować przebieg reakcji 

fotosensybilizowanego utleniania towarzyszących badanym zjawiskom 

fotodynamicznym.  

Główną motywacją badań opisanych w rozprawie były doniesienia o wydajnym 

fotodynamicznym zabijaniu przez fulereny mikroorganizmów, grzybów [61] i komórek 

nowotworowych (HeLa, J774, LLC, CT26) [66][69], dające podstawę przemyśleniom      

na temat możliwość stosowania funkcjonalizowanych fulerenów, jako 

fotosensybilizatorów w PDT nowotworów. Nie bez znaczenia były również doniesienia    

o interesujących właściwościach fizykochemicznych TiO2 oraz o stosowaniu tego 

nanokrystalicznego półprzewodnika w terapii doświadczalnej raka prostaty na modelu 

zwierzęcym [73][76]. Te dwie, zupełnie odrębne grupy związków stanowią w  tym 

kontekście bardzo interesujący i ważny temat badań naukowych.
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W celu oceny potencjalnych właściwości fotosensybilizujących BB6 i BB11 oraz 

Brp@TiO2 i Hmx@TiO2, zaplanowano szereg badań przy użyciu kilku 

komplementarnych metod, które dawały nadzieje na możliwie pełną charakterystykę 

badanych nanocząstek. Badania wykonane w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej 

dotyczą zarówno charakterystyki fizykochemicznej wybranych prostych układów 

homogenicznych (liposomy i  lipidy błon komórkowych) jak i standardowych testów 

biologicznych oceny przeżywalności komórek. Te zróżnicowane techniki pomiarowe 

i zastosowana metodyka badawcza miały umożliwić charakterystykę głównych 

właściwości fotochemicznych badanych nanocząstek pod kątem możliwości ich 

zastosowania w terapii fotodynamicznej. 
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5.1. Charakterystyka fotofizycznych i  fotochemicznych 
właściwości funkcjonalizowanych fulerenów, BB6 i BB11 oraz 
modyfikowanych ditlenków tytanu, Hmx@TiO2 i Brp@TiO2. 

 

5.1.1. Generowanie 1O2 i rodników tlenowych 
 

Skuteczny fotosensybilizator powinien przede wszystkim z  dużą wydajnością 

generować tlen singletowy i wolne rodniki [9][10]. Jedną z najważniejszych właściwości 

efektywnego fotosensybilizatora jest duża wydajność generowania stanu trypletowego. 

Znacznie dłuższy czas życia najniższego wzbudzonego stanu trypletowego (~10-6-10-3 s) 

fotosensybilizatora, w porównaniu do wzbudzonego stanu singletowego (~10-12-10-9 s) 

zwiększa prawdopodobieństwo wykorzystania energii wzbudzenia w  reakcjach 

chemicznych. Taki wzbudzony fotosensybilizator w  stanie trypletowym może 

oddziaływać z  innymi cząsteczkami obecnymi w układzie generując formy rodnikowe 

lub tlen singletowy [28].  

W niniejsze rozprawie doktorskiej przebadano przydatność dwóch rodzajów 

związków pod względem możliwości ich zastosowania w terapii fotodynamicznej, tj. 

funkcjonalizowanych fulerenów i modyfikowanych ditlenków tytanu. W wielu pracach 

wykazano, że fulereny są zdolne do utleniania ważnych biologicznie substratów, 

zarówno poprzez Typ I  jak i  Typ II reakcji PSO [68][69][72]. Wyniki czasowo-

rozdzielczej detekcji fosforescencji 1O2 (1270 nm) jednoznacznie pokazują, że ta 

reaktywna forma tlenu, jest wydajnie fotogenerowana przez fulereny (Rys.46) w wyniku 

efektywnego transferu energii z  3C60 na tlen cząsteczkowy (Typ II PSO) (Rys.3). 

Wydajność kwantowa generowania tlenu singletowego przez BB6 wynosi 

Φ∆=0.31±0.01. Uzyskany wynik jest zbliżony do wartości Φ∆=0.25±0.02 wyznaczonej dla 

fulerenu BB6 przez Mróz i współpracowników [69]. Różnice mogą wynikać ze sposobu 

przygotowania roztworu wyjściowego, gdzie do rozpuszczenia fulerenów stosowano 

czyste DMSO (wspomniana grupa badaczy stosowała 4% DMSO). DMSO jest 

rozpuszczalnikiem aprotycznym, który powoduje zwiększenie rozpuszczalności i  

dodatkowo zapobiega agregacji próbki [107]. W przypadku fulerenu BB11 w D2O nie 

zarejestrowano sygnału emisji w podczerwieni. Natomiast wyznaczono wydajność 

kwantową w innym rozpuszczalniku, mianowicie w CH3OD (Φ∆=0.08±0.01 [106]). 

Wyniki te sugerują, że najprawdopodobniej główną przyczyną braku sygnału w ciężkiej 

wodzie jest silna agregacja BB11.  

mailto:HMX@TiO2
mailto:HMX@TiO2
mailto:Brp@TiO2
mailto:Brp@TiO2
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W przypadku modyfikowanych TiO2 wyniki jednoznacznie pokazują, że badane 

związki nie generują mierzalnych ilości tlenu singletowego. Fotofizyka i fotochemia TiO2 

jest odmienna w porównaniu do fulerenów. Energia wzbudzonej cząsteczki ditlenku 

tytanu jest zbyt duża, aby mogła być wydajnie przekazywana bezpośrednio na tlen 

cząsteczkowy. Po wzbudzeniu modyfikowanego TiO2 nie jest generowany stan 

trypletowy. Za to elektron przeniesiony do pasma przewodnictwa ditlenku tytanu może 

redukować tlen cząsteczkowy. Oczywiście wyklucza to generowanie tlenu singletowego 

poprzez najlepiej znany mechanizm - transferu energii na tlen. W  literaturze [108] 

opisywane są inne mechanizmy, które umożliwiają generowanie 1O2 przez 

modyfikowane powierzchniowo TiO2 (rysunki zapożyczone z  w/w publikacji): 

 

 

 

Rys.78 Proponowane mechanizmy fotoindukowanego generowania 1O2 w przypadku 
powierzchniowo modyfikowanych TiO2: mechanizm Nosaki (proces 3 i 4) zachodzący 
podczas naświetlania UV-vis (A); mechanizm transferu energii (proces 4) zachodzący 
podczas naświetlania światłem vis-NIR (B). Zmodyfikowany rysunek zaczerpnięty z 
pracy [108].  
 

 

Na rysunku 78A proponowany mechanizm generowania tlenu singletowego zakłada 

najpierw oddziaływanie elektronu z pasma przewodnictwa TiO2 z tlenem, co skutkuje 

powstawaniem anionorodnika ponadtlenkowego. Natomiast utlenianie O2•- przez 

„dziurę” z pasma walencyjnego prowadzi do generowania tlenu singletowego (proces 3 
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na Rys.78A). W procesie tym niezbędne jest wytworzenie pary elektron-dziura, co ma 

miejsce podczas naświetlania TiO2 promieniowaniem z zakresu UV (1, Rys.78A). 

Naświetlanie modyfikowanych TiO2 światłem z zakresu widzialnego (2, Rys.78A) 

wzbudza zaadsorbowany chromofor i  również prowadzi do generowania O2•-, który 

w wyniku dalszych reakcji może dysmutować do nadtlenku wodoru, ulegać redukcji do 

rodnika hydroksylowego lub zostać utleniony do 1O2 (Rys.78A procesy: 2 i 4). 

Oczywiście w przypadku naświetlania światłem z zakresu UV-VIS następuje wzbudzenie 

zarówno ziaren ditlenku tytanu, jaki i samego chromoforu, który został zaadsorbowany 

na powierzchni TiO2. W  takim przypadku populacja elektronów w paśmie 

przewodnictwa jest większa, co zwiększa wydajność generowania anionorodnika 

ponadtlenkowego. Powstawanie 1O2 może następować zarówno w wyniku procesu 3 jak 

i 4 (O2•- reaguje z dziurą z pasma przewodnictwa (3), bądź z utlenioną formą barwnika 

(4)). Podczas wzbudzenia TiO2 światłem UV-VIS utleniona forma barwnika może być 

redukowana przez elektron z pasma przewodnictwa (Rys.78A, proces 5). W przypadku 

analizowanych związków Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2 naświetlanie prowadzono dla 

dwóch zakresów światła: 404-510 nm oraz 516-586 nm, co wyklucza proces 3 jako 

mechanizm powstawania 1O2. Natomiast możliwe jest generowanie tlenu singletowego 

w oparciu o mechanizm 4. Proces ten jest mało wydajny. Ilość tlenu singletowego, jaka 

powstaje w wyniku oddziaływania O2•- z utlenioną forma barwnika jest niewykrywalna 

w pomiarach bezpośrednich czasowo-rozdzielczej fosforescencji tlenu singletowego. 

Inny mechanizm obserwowany w przypadku niektórych materiałów (np. cat@TiO2, 

[108]) polega na powstawaniu tlenu singletowego podczas równoczesnego naświetlania 

TiO2 światłem z zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni (Rys.78B). W przypadku 

badanej grupy TiO2 proces ten jest wykluczony ze względu na konkretne warunki 

naświetlania.  

W warunkach aerobowych, naświetlanie obu grup modyfikowanych nanocząstek 

- funkcjonalizowanych fulerenów i  modyfikowanych TiO2, powoduje utlenianie 

histydyny lub NADH, które jest monitorowane poprzez pomiary konsumpcji tlenu 

w badanych układach metodą oksymetrii EPR (Rys.21 oraz Rys.31 i 32).  

Histydyna jest chemicznym akceptorem tlenu singletowego, której stała 

szybkości oddziaływania z 1O2 wynosi 1·108 M-1s-1 [37]. Szybkość konsumpcji tlenu dla 

BB6 jest wyższa w obecności tego substratu w porównaniu do BB11 (przynajmniej 
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kilkukrotnie) nawet, gdy naświetlanie BB11 prowadzone było w obecności detergentu – 

Tritonu X-100, który zmniejszał jego agregację (Rys.21B). Wyniki te potwierdzają 

wnioski z pomiarów otrzymanych metodą czasowo rozdzielczej detekcji sygnału 1O2 

w podczerwieni.  

O tym, że w analizowanych układach doświadczalnych generowany jest tlen 

singletowy, świadczy również wpływ azydku sodu na fotokonsumpcję tlenu. NaN3 jest 

dobrze znanym, fizycznym wygaszaczem tlenu singletowego, którego stała szybkości 

oddziaływania z 1O2 jest kilkukrotnie wyższa niż stała szybkości oddziaływania 1O2 

z histydyną lub NADH [104]. W przypadku fulerenów, w obecności azydku, tempo 

konsumpcji tlenu znacznie maleje. Efekt ten jest silniejszy (dla BB6 wynosi ok.90%) dla 

układu, gdzie substratem reakcji fotosensybilizowanego utleniania jest histydyna a nie 

NADH (Rys.21). Należy zwrócić uwagę, że NADH w badanym układzie spełnia podwójną 

rolę: jest donorem elektronu w przypadku produkcji anionorodnika ponadtlenkowego 

oraz substratem dla utleniania przez tlen singletowy [72][109]. Natomiast podczas 

naświetlania fulerenu BB11 nie obserwuje się aż tak silnego efektu azydku jak 

w przypadku BB6 (zarówno dla układu z NADH i His spadek szybkości konsumpcji 

wynosi ok.50%). Jednak po zastosowaniu 5% Tritonu-X100 (silnego detergentu) można 

stwierdzić podobny efekt hamowania konsumpcji tlenu przez NaN3 jak dla BB6 

w układzie z histydyną lub NADH (Rys21B). Fakt, iż konsumpcja tlenu w obecności 

histydyny jest prawie całkowicie hamowana przez NaN3 pozwala na stwierdzenie, że 

przy braku odpowiedniego donora elektronów, w obecności substratu tlenu 

singletowego, naświetlanie fulerenów prowadzi do generowania 1O2. Zachodzi zatem 

Typ II reakcji fotosensybilizowanego utlenienia, który w takich warunkach 

doświadczalnych jest procesem dominującym [68][69][72]. Wpływ azydku jest mniejszy 

w obecności donora elektronu takiego jak NADH. Jednakże efekt azydku w układzie 

z NADH też nie jest pomijalny. Sugeruje to, iż transfer energii na tlen zachodzi również     

i w  tym przypadku, ale proces ten jest mniej wydajny niż w układzie z  histydyną. 

W obecności NADH generowany będzie C60.-, który w wyniku oddziaływania z tlenem 

powoduje powstawanie anionorodnika ponadtlenkowego, który dysmutje do nadtlenku 

wodoru. Ten może być redukowany do rodnika hydroksylowego i  anionu 

wodorotlenkowego. Tak więc w obecności NADH zachodzą oba procesy, chociaż bardziej 

promowany udział mają reakcje fotosensybilizowanego utleniania Typu I. 
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Opisane w pracy badania wykazały, że szybkość konsumpcji tlenu jest wyższa dla 

BB6 niż dla BB11. Oznacza to, że w badanym układzie ta kationowa forma jest lepszym 

fotosensybilizatorem. Wiąże się to najprawdopodobniej z  tym, że w buforze BB11 

agreguje, co zostało potwierdzone przy pomocy pomiarów tlenometrii EPR w obecności 

Tritonu-X100 oraz rozdzielczej czasowo detekcji fosforescencji tlenu singletowego 

w różnych rozpuszczalnikach. Z drugiej strony, nawet w deuterowanym metanolu i po 

solubilizacji przy pomocy detergentu, wydajność kwantowa fotogenerowania tlenu 

singletowego przez BB11 jest znacznie niższa niż BB6. Nie można więc wykluczyć, że 

właściwości fotofizyczne i fotochemiczne tego fulerenu odpowiedzialne są za jego niższą 

efektywność fotosensybilizującą. Ze względu na ograniczoną ilość fulerenu BB11 jaką 

dysponowano nie udało się niestety przeprowadzić bardziej szczegółowych badań tych 

nanocząsteczek.  

Słaby efekt histydyny oraz azydku sodu na konsumpcję tlenu 

fotosensybilizowaną przez Brp@TiO2 i  Hmx@TiO2 (Rys.33) sugeruje, że w  tym 

przypadku produkcja tlenu singletowego jest znikoma. Potwierdzeniem tego wniosku są 

również wyniki konsumpcji tlenu w środowisku ciężkiej wody (Rys.34). Czas życia 1O2 

w D2O jest znacznie dłuższy w porównaniu do H2O (w przybliżeniu odpowiednio            

ok. 60 µs i 3.3 µs [28]). Tak więc dla warunków, w których czas życia tlenu singletowego 

jest głównie zdeterminowany jego oddziaływaniem z cząsteczkami rozpuszczalnika, 

można spodziewać się wyraźnego zwiększenia tempa konsumpcji tlenu po zamianie H2O 

na D2O. Takiej zależności nie udało się jednak zaobserwować. Wyniki te są spójne 

z pomiarami detekcji fosforescencji tlenu singletowego w podczerwieni w różnych 

rozpuszczalnikach.  

W układzie z NADH azydek sodu nie wpływa istotnie na szybkość konsumpcji 

tlenu w przypadku Hmx@TiO2. Natomiast dla Brp@TiO2 obserwuje się nawet niewielkie 

przyśpieszenie konsumpcji (Rys.33). Proponowane wyjaśnienie tego efektu jest 

następujące: rodnik hydroksylowy, powstały na drodze wyjaśnionej w dalszej części 

dyskusji, reaguje z  NADH, co zmniejsza efektywność regenerowania zredukowanej 

formy barwnika modyfikującego ditlenek tytanu. Azydek również może oddziaływać 

z rodnikiem hydroksylowym, przez co częściowo chroni NADH, stanowiąc konkurencję. 

Oba związki, naświetlane tym samym zakresem światła widzialnego, charakteryzują się 

podobnym tempem indukowanych światłem fotoreakcji.  
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Spadek stężenia tlenu jest istotnie większy w obecności donora elektronu, jakim 

jest NADH, niż w przypadku, gdy w roztworze znajduje się histydyna, chemiczny 

akceptor tlenu singletowego. Chociaż wniosek ten ma odniesienie do obu grup badanych 

nanocząstek, zarówno fulerenów jak i modyfikowanych TiO2, to mechanizm tego 

fotoprocesu jest inny.  

Dla fulerenów: BB6 i BB11 obserwuje się ok. 4 i 3-krotny wzrost szybkości 

fotokonsumpcji tlenu (Rys.21). Wiąże się to najprawdopodobniej z tym, iż naświetlanie 

fulerenów w roztworach wodnych prowadzi nie tylko do generowania tlenu 

singletowego, ale również innych, częściowo zredukowanych reaktywnych form tlenu. 

W szczególności, jak już wcześniej wspomniano, w układzie zawierającym donor 

elektronu, taki jak NADH, generowane będą anionorodnik ponadtlenkowy (O2•-) i rodnik 

hydroksylowy (OH•) [68][69]. Fuleren, we wzbudzonym stanie trypletowym jest 

lepszym akceptorem elektronu niż w stanie podstawowym [67]. W obecności donora 

elektronu mogą więc tworzyć się zredukowane formy fulereny, a w szczególności jego 

anionowe rodniki (C60•-). Utlenianie C60•- oraz rodnika NAD•, jakie powstają w wyniku 

transferu elektronu pomiędzy NADH i wzbudzonym stanem trypletowym fulerenu 

tlenem cząsteczkowym prowadzi do generowania anionorodnika ponadtlenkowego. 

Drugi mechanizm powstawania anionorodnika ponadtlenkowego w układzie 

z fulerenami polega na jednoelektronowej redukcji tlenu singletowego generowanego 

podczas naświetlania fulerenu w obecności NADH [72]. Proces ten można pominąć, gdy 

w układzie obecny jest efektywny fizyczny wygaszacz tlenu singletowego, czyli azydek 

sodu. Pomiary pułapkowania spinowego EPR pokazują, że fulereny BB6 produkują O2•- 

i jest go znacznie więcej w obecności NADH, niż w roztworze zawierającym histydynę 

(Rys.22). W obu przypadkach fulereny BB6 efektywniej generują anionorodnik 

ponadtlenkowy w porównaniu z BB11. Różnice te są szczególnie widoczne w obecności 

NADH. Anionorodnik ponadtlenkowy dysmutuje do nadtlenku wodoru (i tlenu), który 

może być redukowany przez anionorodnik fulerenu do rodnika hydroksylowego 

i anionu wodorotlenkowego. Pomiary hydroksylacji salicylanu (wyniki przedstawione 

na Rys.24) są zgodne z postulowanym mechanizmem generowania przez fulereny 

rodnika hydroksylowego. 

W przypadku Hmx@TiO2 i Brp@TiO2 naświetlanych światłem z zakresu 404-510 

nm uzyskano odpowiednio 14 i 12-krotny wzrost tempa konsumpcji tlenu po dodaniu 
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NADH (Rys.31 i 32). Fotowzbudzenie Brp@TiO2 lub Hmx@TiO2 powoduje przeniesienie 

elektronu z barwnika związanego z powierzchnią TiO2 (z grupy katecholowej) do pasma 

przewodnictwa tlenku tytanu, co prowadzi do fotoredukcji tytanu (proces ten można 

określić jako przekaz ładunku z liganda do metalu, z ang. ligand to metal charge 

transfer). Następnie zachodzi transfer elektronu z  pasma przewodnictwa 

modyfikowanego TiO2 na cząsteczkę tlenu, w  wyniku czego generowany jest 

anionorodnik ponadtlenkowy, który ulega dysmutacji do nadtlenku wodoru. Ten może 

być redukowany przez elektrony z pasma przewodnictwa do anionu wodorotlenkowego 

i rodnika hydroksylowego. Wniosek ten potwierdzają pomiary produktów hydroksylacji 

salicylanów (Rys.37). Mechanizm generowania rodnika hydroksylowego 

zaproponowany w pracy [108] schematycznie przedstawiono poniżej (procesy 2, 4 i 5): 

 

 

Rys.79 Proponowany mechanizmy fotoindukowanego generowania rodnika 
hydroksylowego w przypadku powierzchniowo modyfikowanych TiO2. Zmodyfikowany 
rysunek zaczerpnięty z pracy [108]. 
 

 

W obecności donora elektronu, jakim jest NADH, ma miejsce redukcja utlenionej 

formy barwnika z wytworzonego na powierzchni kompleksu, co prowadzi do jego 

regeneracji. W ten sposób możliwy jest wielokrotny cykl reakcji, indukowany 

fotowzbudzeniem modyfikowanego TiO2. Przedstawiony mechanizm wyjaśnia 

zwiększoną fotokonsumpcję tlenu w obecności donora elektronu (Rys.31, 32). Produkcja 
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anionorodnika ponadtlenkowego przez Hmx@TiO2 i Brp@TiO2 została zmierzona przy 

pomocy metody pułapkowania spinowego EPR. Wykazano, że modyfikowane TiO2 

produkują znacznie więcej O2•- w obecności NADH niż w roztworze zawierającym same 

ditlenki tytanu (Rys.36). Wydajność tworzenia anionorodnika ponadtlenkowego jest 

niemal 2-krotnie większa dla Brp@TiO2 niż Hmx@TiO2.  

Modyfikacja powierzchni ditlenku tytanu barwnikiem, odpowiednio 

hematoksyliną lub czerwienią bromopirogallolową, ma istotny wpływ na widmo 

absorpcji uzyskanego nanomateriału (Rys.14B). W przypadku Hmx@TiO2 i  Brp@TiO2 

naświetlanie prowadzono dla dwóch zakresów światła widzialnego (402-510 nm i 516-

586 nm). Pomimo iż te nanomateriały silniej absorbują światło z zakresu 516-586 nm, 

aniżeli z zakresu 402-510 nm, to podczas naświetlania ditlenków tytanu światłem 

niebieskim obserwuje się znacznie szybsze fotoutlenianie biologicznie istotnych 

substratów (Rys.31 i Rys.32). Zachowanie to można wyjaśnić uwzględniając znane 

właściwości fotochemiczne wytworzonego nanomateriału. W widmach absorpcyjnych 

modyfikowanych TiO2 można wyróżnić dodatkowe pasmo (w stosunku do 

niemodyfikowanego nanokrystalicznego TiO2 oraz widma samego związku 

modyfikującego), które odpowiada utworzeniu kompleksu powierzchniowego typu 

charge transfer (CT) odpowiadającemu przejściu LBCT (Ligand to Band Charge Transfer) 

[73]. Polega to na bezpośrednim przejściu elektronu z orbitalu HOMO cząsteczki 

organicznej na orbital LUMO, którym w tym przypadku są orbitale powierzchniowych 

atomów TiIV, tworzących pasmo przewodnictwa ditlenku tytanu. Wzbudzenie badanych 

materiałów polega de facto na fotoredukcji tytanu do TiIII. Analiza fotoelektrochemiczna 

badanych nanomateriałów pozwala z dużą precyzją określić ich zakres aktywności 

chemicznej. Pomiary fotoprądów generowanych na powierzchni materiału 

półprzewodnikowego w funkcji długości fali wykazały, iż charakterystyka 

fotoelektrochemiczna Hmx@TiO2 i Brp@TiO2 nie pokrywa się z widmami 

absorpcyjnymi, szczególnie w przypadku Brp@TiO2 (Rys.80). Słabo widoczne 

generowanie fotoprądów w zakresie absorpcji modyfikowanych TiO2 jest skutkiem 

fotoaktywności wspomnianego, powierzchniowego kompleksu CT. 
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Rys.80 Wartości fotoprądu w funkcji długości fali światła padającego dla TiO2 
modyfikowanego czerwienią bromopirogallolową przy zadanym stałym potencjale 
(E=100 mV). Widmo akcji w obecności (•) i przy braku (•) tlenu oraz odpowiednie 
widmo UV-VIS materiałów (•). Wyniki zaczerpnięte z pracy doktorskiej P.Łabuza [73]. 
 

 

Ze względu na to, iż pomiary pułapkowania spinowego wykonywano w DMSO, 

postanowiono zbadać wpływ tego rozpuszczalnika na fotokonsumpcję tlenu w układach 

badanych fotosensybilizatorów. Brak istotnej różnicy konsumpcji tlenu 

fotosensybilizowanej modyfikowanymi TiO2 pomiędzy układem w wodzie a układem w 

DMSO (Rys.35) wskazuje, że większa rozpuszczalności tlenu w DMSO jest 

skompensowany wzrostem lepkości tego rozpuszczalnika względem wody. Natomiast 

zwiększona konsumpcja tlenu w DMSO w przypadku fulerenu BB6 (Rys.23) wynika 

najprawdopodobniej z reakcji 1O2 z DMSO [107]. Wnioski te potwierdzają również 

pomiary konsumpcji tlenu w  DMSO z innymi fotosensybilizatorami (badania własne,    

dr T.Oleś). 

 

 

Porównując te dwie, zupełnie odrębne grupy związków, należy zauważyć że 

funkcjonalizowane fulereny, a w szczególności BB6, wydajnie generują tlen 

singletowy, a w środowisku zawierającym donor elektronu produkują również 
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anionorodnik ponadtlenkowy oraz rodnik hydroksylowy. Natomiast 

modyfikowane powierzchniowo TiO2, Hmx@TiO2 i  Brp@TiO2 wykazują przede 

wszystkim zdolność udziału w procesach fotosensybilizowanego utleniania Typu 

I. W  tym przypadku ma miejsce przeniesienie elektronu z pasma przewodnictwa 

TiO2 na cząsteczki substratów, czego konsekwencją jest generowanie 

anionorodnika ponadtlenkowego oraz rodnika hydroksylowego. W takich 

warunkach, Typ II PSO praktycznie nie zachodzi. 
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5.1.2. Generowanie innych rodników 
 

Powszechnie uważa się, że idealny PS powinien z dużą wydajnością generować 

tlen singletowy. Chociaż nie ulega wątpliwości, że ta reaktywna forma tlenu może 

utleniać wiele kluczowych składników komórki niezbędnych dla jej prawidłowego 

funkcjonowania, fotogenerowanie tlenu singletowego wymaga spełnienia konkretnych 

warunków, do których należy względnie długi czas życia wzbudzonego stanu 

trypletowego fotosensybilizatora i odpowiednio wysokie lokalne stężenie tlenu 

cząsteczkowego w stanie podstawowym. Ten drugi warunek nie zawsze jest spełniony 

w konkretnych warunkach, w których przeprowadza się PDT u ludzi lub zwierząt 

doświadczalnych. Okazuje się bowiem, że podczas wzrostu guza nowotworowego mogą 

pojawiajać się stany tzw. hipoksji, w obszarach guza, gdzie lokalne stężenie tlenu jest 

bardzo małe. W takich warunkach należy oczekiwać, iż efektywność fotogenerowania 

tlenu singletowego będzie bardzo mała i  znaczącą rolę odgrywać mogą procesy 

wolnorodnikowe. Istotnym aspektem prowadzonych w niniejszej pracy badań było 

przetestowanie zdolności nowej grupy fotosensybilizatorów do generowania wolnych 

rodników.  Można oczekiwać, że warunki w których generowane są stosunkowo długo-

żyjace rodniki takie jak: rodnik azydkowy (N3•), rodnik rodankowy (SCN•) oraz rodnik 

siarczynowy (SO3•-), będą przyczyniać się do zwiększenia efektywności terapii 

fotodynamicznej. 

 

5.1.2.1. Rodnik azydkowy (N3
•) 

 

W przypadku obu grup badanych nanocząstek, zarówno fulerenów BB6 jak 

i modyfikowanych TiO2, obserwuje się generowanie rodnika azydkowego (N3•) (Rys.25 i 

Rys.39). W przyjętych warunkach doświadczalnych proces ten jest bardziej wydajny 

w przypadku BB6 w porównaniu do Brp@TiO2 lub Hmx@TiO2.  

Rodnik azydkowy (N3•) nie należy do „reaktywnych form tlenu” ze względu na to, 

że jest typowym rodnikiem azotocentrowym. Rodnik ten może być generowany 

w wyniku jednoelektronowego utleniania azydku sodu np. podczas oddziaływania           

z  rodnikiem hydroksylowym [37]. Może również być generowany w  wyniku 

bezpośredniego oddziaływania PS w stanie trypletowym z azydkiem, które prowadzi do 

transferu elektronu z azydku na cząsteczkę fotosensybilizatora. Wydaje się, że w takich 
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warunkach terapia fotodynamiczna wcale lub tylko w niewielkim stopniu zależeć będzie 

od stężenia tlenu [110]. Niższa reaktywność N3•, w porównaniu do OH•, może oznaczać 

jego większą selektywność ze względu na dłuższy czas życia w układzie, a co za tym 

idzie większy zasięg działania (N3• może penetrować głębiej do wnętrza komórki) 

w stosunku do ekstremalnie krótko-żyjącego rodnika hydroksylowego.  

Powstawanie rodnika N3• polega na bezpośrednim utlenianiu azydku sodu przez 

fuleren BB6 w stanie wzbudzonym. Oczywiście możliwy jest również mechanizm 

pośredni ze względu na to, iż podczas naświetlania BB6 powstaje rodnik hydroksylowy 

(N3- + OH• → N3• + OH-). Generowaniu rodnika azydkowego podczas naświetlania BB6 

towarzyszy powstawanie zredukowanej formy fulerenu BB6 w tym anionowych 

rodników (C60•-). Mogą one w istotny sposób skracać efektywny czas życia adduktu 

DMPO•-N3 poprzez jego redukcję do formy diamagnetycznej. Efekt ten jest szczególnie 

widoczny podczas naświetlania BB6 z 25 mM NaN3 w warunkach beztlenowych, gdyż 

uniemożliwia rejestrację widma adduktu spinowego (Rys.25D). W  warunkach 

tlenowych pojawia się konkurencja pomiędzy oddziaływaniem zredukowanych form 

fulerenu z tlenem cząsteczkowy i z  powstałym adduktem spinowym. W/w formy 

fulerenu oddziałują z tlenem. Wnioski te potwierdza eksperyment z żelazicyjankiem, 

silnym utleniaczem, który dodany do układu w warunkach tlenowych zwiększa ogólną 

pulę potencjalnych targetów C60•- (stąd większa amplituda sygnału adduktu - Fig.25C a 

Fig.25E), a w warunkach beztlenowych jest redukowany, stanowiąc niejako konkurencję 

dla DMPO•-N3. 

W warunkach tlenowych następuje transfer elektronu z pasma przewodnictwa 

ditlenku tytanu na cząsteczkę tlenu w wyniku czego generowany jest anionorodnik 

ponadtlenkowy, który dysmutuje do H2O2. Nadtlenek wodoru jest również redukowany 

przez elektron z pasma przewodnictwa tytanu do rodnika OH• i anionu OH-. Proces ten 

potwierdzają pomiary pochodnych salicylanu powstających w wyniku hydroksylalcji tej 

sondy przez rodnik hydroksylowy w  układzie zawierającym Brp@TiO2, egzogenny 

nadtlenek wodoru i salicylan, który w warunkach anaerobowych naświetlano światłem 

zielonym (Rys.38).  
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5.1.2.2. Rodanek (NaSCN) 
 

W przypadku naświetlania fulerenu BB6 w obecności rodanku sodu drastycznie 

spada stężenie tlenu w  układzie (Rys.27). Dodatek azydku sodu spowalnia 

fotokonsumpcję tlenu, a wymiana środowiska reakcji z H20 na D2O (czas życia 1O2 jest 

ponad dziesięciokrotnie dłuższy w ciężkiej wodzie) przyspiesza konsumpcję tlenu, co 

sugeruje udział tlenu singletowego w  tym procesie. Aby potwierdzić rolę 1O2 

w obserwowanej fotokonsumpcji tlenu porównano emisję w  podczerwieni 

fosforescencji tlenu singletowego w  obecności i pod nieobecność NaSCN (Rys.28). 

Znaczne skrócenie czasu życia 1O2 w obecności rodanku sodu uzasadnia wniosek, iż ta 

forma tlenu jest zużywana podczas naświetlania BB6 z  25 mM NaSCN. Ponadto 

zmniejszenie początkowej intensywności fosforescencji tlenu singletowego świadczy o 

gaszeniu stanów wzbudzonych BB6 przez rodanek. Wyniki konsumpcji tlenu i czasowo-

rozdzielczej detekcji 1O2 pokazują, że oddziaływanie rodanku z tlenem singletowym ma 

charakter chemiczny, któremu może towarzyszyć powstawanie odrębnych produktów. 

Potencjał jedno-elektronowej redukcji dla pary 1O2/O2•- (+0.65V) jest 

niewystarczający, aby utlenić rodanek do rodnika rodankowego (SCN•/SCN-; +1.62V 

[105]). W reakcji fotosensybilizowanej błękitem metylenowym wykazano, że tlen 

singletowy w  wyniku wytworzenia z  rodankiem przejściowego adduktu i  kilku 

następnych reakcji, może doprowadzić do generowania rodnika SO3•- [105]. Niemożność 

zarejestrowania adduktu spinowego DMPO•-SO3- w układzie z BB6 może wynikać 

z szybkiej redukcji tego adduktu przez anionorodnik fulerenu. W przypadku 

modyfikowanych TiO2 strumień tlenu singletowego jest znikomy. Stąd brak istotnego 

wpływu rodanku na szybkość fotokonsumpcji tlenu i niemożność rejestracji adduktu 

DMPO•-SO3- . 
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5.1.2.3. Anionorodnik tritlenku siarki (SO3•-) 
 

Ze względu na to, że potencjał jednoelektronowej redukcji SO3•- jest stosunkowo 

niski (+0.8 V), rodnik ten może indukować poważne uszkodzenia w różnych 

przedziałach komórki. W  szczególności dzieje się tak, gdy czas życia rodnika 

(zdeterminowany przez procesy rekombinacji i/lub dysproporcjonacji) jest stosunkowo 

długi [105]. SO3•- jest rodnikiem siarko-centrowym, który jak wykazały badania 

teoretyczne i  empirycznie jest jednym z  nielicznych rodnikowych form siarki 

generowanych w komórkach. Ponadto komórki nie są wstanie redukować produktów 

oddziaływania rodnika SO3•- z  różnymi biomolekułami [103][104]. Przykładem jest 

naturalnie występująca tauryna (syntetyzowana przez utlenianie kwasu 

cysteinosulfonowego). Potencjalna zdolność do generowania tej reaktywnej formy siarki 

przez badane fotosensybilizatory jest niezwykle ważna ze względu na to, iż SO3•- działa 

proutleniająco, przez co może wzmagać efekt PDT. W wyniku oddziaływania SO3•- 

z tlenem (O2) tworzy się rodnik -O3SOO•: 

SO3•- + O2 → -O3SOO•, 

który może reagować z siarczynem, w wyniku czego powstaje rodnik siarczanowy, 

będący bardzo silnym utleniaczem [87][113]: 

-O3SOO•+ SO32- → SO42- + SO4•-. 

Wszystkie te wymienione powyżej rodniki są uznawane za fizjologicznie szkodliwe ze 

względu na zaburzenia homeostazy komórki [113]. 

Pomiary pułapkowania spinowego EPR przekonywująco dowodzą, że fuleren 

BB6 fotosensybilizuje generowanie rodnika SO3•- w układzie zawierającym siarczyn sodu 

(Rys.29). Również, podczas naświetlania BB6 w obecności Na2SO3, drastycznie spada 

stężenie tlenu w układzie. Siarczyn sodu powoduje ponad 70-krotny wzrost szybkości 

fotokonsumpcji tlenu (Rys.30). SO32- jest donorem elektronu, czyli można się 

spodziewać, że będzie powodować podobne efekty jak NADH. W obecności SO32- mogą 

więc tworzyć się zredukowane formy fulerenu, w tym jego anionorodniki (C60•-). 

Oddziaływanie C60•- z tlenem cząsteczkowym będzie prowadziło do generowania 

anionorodnika ponadtlenkowego. Tworzenie adduktu DMPO•-SO3- w warunkach 

beztlenowych (Rys.29B) świadczy o bezpośrednim oddziaływaniu wzbudzonej formy 

fulerenu 3C60* z siarczynem sodu, prowadzącym do jego jednoelektronowego utleniania 

do rodnika SO3•-. Podobnie jak w przypadku fotosensybilizowango generowania rodnika 
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azydkowego, przypuszcza się, że C60•- efektywnie redukuje addukt spinowy DMPO•-SO3- 

do formy diamagnetycznej. Efekt ten jest widoczny podczas naświetlania BB6 z  25 mM 

Na2SO3 w warunkach beztlenowych, kiedy obserwowany sygnał adduktu DMPO•-SO3- 

ma niższą amplitudę w stosunku do sygnału mierzonego w warunkach tlenowych. 

Wzrost intensywności sygnału EPR adduktu DMPO•-SO3- po dodaniu żelazicyjanku 

(Rys.29D) potwierdza wcześniejsze wnioski.  

Generowanie rodnika siarczynowego obserwowane jest również w obecności 

modyfikowanych TiO2 (Rys.42 i 43). Jak już wspominano, wzbudzenie Brp@TiO2 lub 

Hmx@TiO2, polegające na absorpcji promieniowania widzialnego przez wytworzony na 

powierzchni ziaren kompleks cząsteczki barwnika (odpowiednio czerwieni 

bromopirrogallolowej lub hematoksyliny) i ditlenku tytanu, skutkuje przeniesieniem 

elektronu do pasma przewodnictwa TiO2. Efektem tego procesu jest utlenienie 

barwnika, który może uczestniczyć w  utlenianiu substratów biologicznych. 

Powstawanie rodnika SO3•- podczas naświetlania Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 jest związane 

z bezpośrednim oddziaływaniem utlenionej formy barwnika z  SO32-, który jest w tym 

układzie donorem elektronu. Redukcja utlenionego barwnika (czyli jego regeneracja) 

zwiększa efektywną liczbę cykli, które indukowane są kolejnymi wzbudzeniami 

modyfikowanego TiO2. Stanowi to wyjaśnienie zwiększonej fotokonsumpcji tlenu 

w obecności Na2SO3 (Rys.45). Równolegle elektrony z pasma przewodnictwa TiO2 mogą 

oddziaływać z rodnikiem SO3•-, redukując go z powrotem do siarczynu. W obecności 

żelazicyjanku (silnego utleniacza) obserwuje się spadek amplitudy sygnału EPR adduktu 

DMPO•-SO3- (Rys.42B). Z drugiej strony żelazicyjanek utlenia siarczyn nawet 

w ciemności (Rys.S7 i S8 w Suplemencie). Jest to jednak proces znacznie wolniejszy niż 

reakcja fotosensybilizowana. Zatem zapobieganie regeneracji zredukowanej formy 

barwnika przez żelazicyjanek daje wypadkowo spowolnienie produkcji adduktu DMPO•-

SO3-.  
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Poniżej przedstawiono zestawienie fotoreaktywności wszystkich badanych związków 

przedyskutowanych w niniejszym podrozdziale rozprawy doktorskiej:  

 
 
 

 Φ1O2 O2•- OH• N3• SO3•- SCN• 

BB6 0.3* + + + + - 
BB11 0.08** + X x x x 

Brp@TiO2 <0.003 + + + + - 
Hmx@TiO2 <0.003 + + + + - 

 
* w D2O 
**w CH3OD 
x – nie mierzone 
zarejestrowany sygnał adduktu (+), brak sygnału (-) 
 
 

Tabela 4. Zestawienie fotoreaktywności badanej grupy związków. 
 
 
 
 

 

Podsumowując, w  ustalonych warunkach eksperymentalnych, zarówno 

funkcjonalizowane fulereny jak i modyfikowane TiO2 generują rodnik azydkowy 

oraz SO3•-. Natomiast rodnik SCN• nie jest rejestrowany. Wydaje się, że BB6 jest 

bardziej wydajnym fotosensybilizatorem w  porównaniu do Brp@TiO2 

i Hmx@TiO2. Ocena ta nie jest jednak całkiem jednoznaczna ze względu na różne 

mechanizmy prowadzące do powstawania rejestrowanych rodników.  
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5.2. Efektywność modyfikowanych nanocząstek 
w fotosensybilizowanym utlenianiu lipidów w  układach 
modelowych: w liposomach i komórkach in vitro  

 
 

5.2.1. Fotosensybilizowana peroksydacja lipidów w układzie liposomów 
 

 

Ze względu na znaczenie peroksydacji lipidów w uszkodzeniach towarzyszących 

stresowi oksydacyjnemu jaki zachodzi w wyniku terapii PDT, proces ten stał się 

w niniejszej pracy przedmiotem szczegółowej analizy. Peroksydację lipidów badano 

przy pomocy kilku wybranych testów charakteryzujących się różną specyficznością, 

czułością i  zakresem stosowalności. Oznaczano pierwotne i  wtórne produkty 

peroksydacji lipidów a także monitorowano szybkość konsumpcji tlenu. Powstające 

podczas peroksydacji charakterystyczne wodoronadtlenki cholesterolu są niezwykle 

przydatne do analizy mechanizmu fotosensybilizowanego utleniania lipidów, pomimo 

względnej nietrwałości, bo mogą izomeryzować (co zmienia ilościowy stosunek 5α-

OOH/7α/β-OOH), ulegać rozpadowi pod wpływem żelaza i być enzymatycznie 

redukowane [40][50]. Procesy te utrudniają zarówno jakościową jak i ilościową analizę 

reakcji peroksydacji. Natomiast badanie wtórnych produktów peroksydacji lipidów, 

takich jak MDA, pozwala określić globalny poziom peroksydacji jedynie w ściśle 

kontrolowanych warunkach. Ponadto test TBA nie charakteryzuje się wysoką 

specyficznością [114]. Podobnie test jodometryczny pozwala jedynie na ogólną ocenę 

procesu peroksydacji lipidów. Pomiary konsumpcji tlenu w  badanych układach 

stanowią natomiast jedną z najbardziej czułych i uniwersalnych metod pozwalających 

monitorować proces peroksydacji lipidów. Jednakże ze względu na to, iż konsumpcja 

tlenu może towarzyszyć bardzo wielu procesom, jest to metoda najmniej specyficzna 

i można ją uważać w tym przypadku za użyteczną, jeśli peroksydacja lipidów jest 

dominującym procesem zużycia tlenu (co należy potwierdzić bardziej specyficznymi 

metodami).  

Podczas naświetlania liposomów w obecności fulerenów BB6 i BB11 obserwuje 

się peroksydację lipidów, którą potwierdzają pomiary akumulacji wodoronadtlenków 

lipidów lub MDA oraz charakterystycznych produktów utleniania cholesterolu. 

Dodatkowo wzrost szybkości konsumpcji tlenu w obecności liposomów wskazuje, że 
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analizowany proces ma miejsce (Rys.48). W badanych warunkach doświadczalnych 

reakcje peroksydacji lipidów są bardziej wydajne w  przypadku fulerenu BB6 

w porównaniu do BB11. Towarzyszy im ok. 15-krotnie większa szybkość akumulacji 

LOOH (wynik uzyskany testem jodometrycznym, Rys.50). Potwierdzają to również 

pomiary konsumpcji tlenu oraz oznaczenia stężenia dialdehydowych produktów 

rozpadu wodoronadtlenków lipidów (Rys.48 i 49).  

Również w przypadku modyfikowanych TiO2 obserwuje się spadek stężenia tlenu 

w  układzie z  liposomami towarzyszący naświetlaniu próbki (Rys.56). Obecność 

w układzie donora elektronu zwiększa obserwowaną szybkość konsumpcji tlenu 

(Rys.57), co potwierdza wcześniejsze założenia, iż NADH regeneruje utleniony 

chromofor na powierzchni ditlenku tytanu, zwiększając wydajność generowania 

reaktywnych form tlenu. Proces ten jest znacznie wolniejszy w porównaniu do 

peroksydacji lipidów indukowanej podczas naświetlania fulerenów. Na szybkość 

obserwowanego procesu, czyli peroksydacji lipidów, wpływa wiele czynników, takich 

jak: zdolność absorpcji promieniowania przez fulereny i ditlenki tytanu; efektywność 

generowania wzbudzonego stanu trypletowego (fulereny) i tych wszystkich procesów, 

które generują reaktywne równoważniki redukcyjne i  utleniające w  ditlenkach; 

efektywność utlenienia nienasyconych lipidów przez tlen singletowy oraz wolne 

rodniki; efektywność reakcji wtórnych.  

W tym miejscu niezwykle istotne wydaje się być określenie mechanizmów 

fotosensybilizowanej peroksydacji lipidów przez badane grupy nowej generacji 

związków. 

W celu zbadania mechanizmów peroksydacji lipidów, jako sondy molekularnej, 

użyto cholesterol. Charakterystyczne produkty utleniania cholesterolu, czy to na drodze 

reakcji wolnorodnikowych, czy też indukowanych 1O2, można wykrywać metodą HPLC-

EC(Hg). Właściwe oznaczenie i interpretacja wodoronadtlenków cholesterolu umożliwia 

uzyskanie informacji o mechanizmie peroksydacji lipidów (39)(49). Specyficznymi 

produktami oddziaływania tlenu singletowego z cholesterolem są: 5α-OOH, 6α i 6β-OOH 

(Wstęp, Rys.8). Natomiast 7α/β-OOH generowane są podczas wolnorodnikowej 

peroksydacji lipidów (Wstęp, Rys.8), chociaż niewielka ich ilość może również 

powstawać w wyniku przekształcenia 5α-OOH do 7α-OOH, który następnie izomeryzuje 

do 7β-OOH. Uważa się jednak, że taki proces izomeryzacji nie jest zbyt wydajny (49). 
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Analizując Rys.51 i Rys.52 można wnioskować, iż fotosensybilizowana przez 

fulereny peroksydacja lipidów, w układzie liposomów zawierających POPC:cholesterol, 

zachodzi głównie poprzez tlen singletowy (reakcje PSO Typu II). Wskazuje na to 

wysokie stężenie zarejestrowanych wodoronadtlenków 5α-OOH, 6α i  6β-OOH. 

Natomiast ilość powstałego 7α/β-OOH jest znikoma, co sugeruje niewielki udziału 

reakcji wolnorodnikowych w tym procesie. Jak wynika z pomiarów pułapkowania 

spinowego EPR (Rys.22) i hydroksylacji salicylanu (Rys.24), podczas naświetlania 

fulerenów generowany jest również anionorodnik ponadtlenkowy i rodnik 

hydroksylowy. Ilość tych częściowo zredukowanych form tlenu wzrasta w obecności 

NADH, co powinno uwidaczniać się podczas detekcji pochodnych 7α/β-OOH w tym 

układzie. Jednak wyniki przedstawione na Rys.51 i Rys.52 pokazują, że w obecności 

NADH spada stężenie wszystkich wodoronadtlenków cholesterolu, co sugeruje ich 

rozkład w wyniku redukcji. Potwierdzają to pomiary stężenia dialdehydowych 

produktów rozpadu wodoronadtlenków lipidów (Rys.49). Zatem NADH przekierowuje 

peroksydację lipidów na drogę rodnikową jednocześnie sprzyjając rozpadowi LOOH. 

W rezultacie obserwuje się ich mniejszą ilość przy większym stężeniu MDA. Jak już 

wspominano uprzednio możliwe są dwie ścieżki dezaktywacji 3C60*: poprzez transfer 

energii na cząsteczkę tlenu (powstaje 1O2) lub poprzez przeniesienie elektronu 

(prowadzące do generowania m.in. O2•-). Reakcje wolnorodnikowe prowadzące do 

peroksydacji lipidów w przypadku fulerenów są „wieloetapowe” w przeciwieństwie do 

reakcji przez tlen singletowy. Anionorodnik ponadtlenkowy nie jest w stanie oderwać 

wodoru od cząsteczki lipidu. Nawet stała oddziaływania jego sprotonowanej formy 

z nienasyconymi lipidami jest dużo mniejsza, niż stała oddziaływania tlenu 

singletowego. Dopiero produkty wtórne tj. rodnik hydroksylowy są zdolne do indukcji 

procesu peroksydacji. W związku z tym, pod nieobecność żelaza, NADH działa raczej 

przeciwutleniająco konkurując z tlenem o wzbudzone stany trypletowe fulerenu.  

Analiza HPLC-EC(Hg) potwierdza, iż BB6 jest znacznie bardziej wydajnym 

fotosensybilizatorem w porównaniu do BB11. Szybkość akumulacji wodoronadtlenków 

cholesterolu jest niższa dla BB11, nawet gdy stosowane stężenie jest 2-razy wyższe 

w stosunku do BB6.  

Zupełnie inny mechanizm peroksydacji lipidów obserwuje się w przypadku 

modyfikowanych powierzchniowo TiO2. Dla Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2 dominującym 
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produktem utleniania cholesterolu jest 7α/β-OOH (Rys.58 i Rys.59). Potwierdza to 

wolnorodnikowy mechanizm fotosensybilizowanego utlenienia lipidów w  badanym 

układzie. Wynik ten jest spójny z  pomiarami konsumpcji tlenu i pułapkowania 

spinowego EPR, które wykazały, iż głównymi produktami oddziaływania 

modyfikowanych ditlenków tytanu z tlenem są jego częściowo zredukowane formy m.in. 

O2•- czy OH•. Dodatek NADH istotnie zwiększa stężenie rejestrowanego 7α/β-OOH 

(Rys.58 i Rys.59) wodoronadtlenku cholesterolu, co ma związek z  wspominanym 

procesem regeneracji chromoforu skompleksowanego na powierzchni ziaren TiO2. Na 

uwagę zasługuje obserwacja, szczególnie w przypadku Hmx@TiO2 (Rys. 59), pojawienia 

się charakterystycznych produktów utleniania cholesterolu poprzez tlen singletowy 

(5α- oraz 6α/β-OOH). Wcześniejsze pomiary czasowo-rozdzielczej detekcji 

fosforescencji tlenu singletowego oraz pomiary konsumpcji tlenu nie pozwoliły na 

jednoznaczne stwierdzenie, iż ta reaktywna forma tlenu jest wogóle generowana. Tę 

pozorną rozbieżność wyników uzyskanych w niniejszej pracy można wytłumaczyć 

różnymi właściwościami zastosowanych metod. I tak, metoda bezpośredniej detekcji 

tlenu singletowego, chociaż należy do najbardziej specyficznych i niezawodnych metod 

oznaczania tlenu singletowego, wymaga określonych strumieni tlenu singletowego 

generowanego w wyniku impulsowego wzbudzenia fotosensybilizatora. W przypadku 

fotosensybilizatorów o bardzo niskiej wydajności kwantowej generowania tlenu 

singletowego, strumień 1O2 będzie tak mały, że mimo stosowania zaawansowanych 

technik pomiarowych, uniemożliwi to jego bezpośrednią detekcję w roztworze. Z drugiej 

strony oznaczanie akumulacji 5α-OOH w warunkach stacjonarnego naświetlania jest nie 

tylko bardzo specyficzną metodą detekcji tlenu singletowego, ale ze względu na swój 

całkujący charakter, wyróżnia się znacznie wyższą czułością w porównaniu do metod 

rozdzielczych czasowo. Wydaje się, że powstawanie 1O2 jest wynikiem oddziaływania 

anionorodnika ponadtlenkowego z utlenioną formą barwnika - hemetoksyliny lub 

czerwieni bromopirogallolowej. Mechanizm ten jest zgodny z  zaproponowanym 

procesem generowania tlenu singletowego w pracy [108] zgodnie z Rys.78. Analizując 

kinetykę akumulacji pochodnej 5α-OOH (Rys.59B), należy zwrócić uwagę na 

stosunkowo niewielkie stężenia 5α-OOH oraz na całkowite zahamowanie powstawania 

tego produktu w obecności donora elektronu. Świadczy to o tym, że proces regeneracji 
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wyjściowej formy barwnika przez NADH jest bardziej wydajny i stanowi konkurencję do 

generowania 1O2 w wyniku proponowanego mechanizmu. 

W obecności żelaza i NADH ma miejsce redukcja wodoronadtlenków 5α-OOH 

oraz 6α i 6β-OOH (BB6 Rys.51B, BB11 Rys.52B, Brp@TiO2 Rys.58B, Hmx@TiO2 

Rys.59B). W obecności jonów żelaza II pierwotne produkty peroksydacji lipidów mogą 

ulęgać rozpadowi prowadzącemu do powstania produktów wolnorodnikowych 

(39)(49), które zaangażowane są w propagację łańcucha peroksydacji lipidów: 

LOOH + Fe2+→ Fe3+ + OH- +LO• 

Dla efektywnego podtrzymania łańcucha wolnorodnikowej peroksydacji lipidów istotne 

jest, aby jony Fe3+ były ciągle redukowane do Fe2+. W przypadku niektórych chelatorów 

jest to możliwe poprzez oddziaływanie z donorami elektronu np. anionorodnikiem 

ponadtlenkowym, czy askorbinianem [115][116]. W takich warunkach NADH może 

również pełnić rolę takiego donora elektronu i  działać proutleniająco stymulując 

wolnorodnikową peroksydację lipidów, co przejawia się wzrostem stężenia 7α/β-OOH 

(Rys.53).  
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5.2.2. Fotosensybilizowana peroksydacja lipidów na modelu komórkowym 
linii B16 

 
 

Cholesterol moduluje kluczowe właściwości biofizyczne błony komórkowej. Tak 

jak wszystkie nienasycone lipidy jest podatny na uszkodzenia oksydacyjne prowadzące 

m.in. do utraty jej płynności i przepuszczalności lub zaburzeń w transporcie przez błonę 

kluczowych składników dla komórki [117]–[119]. Właśnie dlatego analiza 

fotoindukowanej peroksydacji lipidów błonowych w modelu komórkowym (linia B16) 

w obecności badanych nanocząstek jest istotna do określenia ich potencjału 

fotosensybilizującego in vitro.  

Ze względu na to, że fotosensybilizowana akumulacja 5α-OOH wodoronadtlenku 

cholesterolu w przypadku BB6 jest znacząco wyższa niż 7α/β-OOH można wnioskować, 

że peroksydacja zachodzi głównie poprzez utlenianie nienasyconych lipidów błonowych 

przez tlen singletowy (Rys.54). Potwierdza to dominację Typu II (1O2) reakcji 

fotosensybilizowanego utleniania nad Typem I (wolne rodniki) w  przypadku BB6. 

Fuleren ten stosowany w  tym samym stężeniu wywołuje efektywnie większą 

peroksydację (przejawiającą się sumarycznie większym stężeniem rejestrowanych 

wodoronadtlenków cholesterolu) w komórkach B16F10 w porównaniu do B16F0. 

Pomiary melaniny w komórkach metodą EPR jednoznacznie pokazują większą 

zawartość tego pigmentu w  komórkach B16F0 (Rys.63). Również zwiększenie stopnia 

pigmentacji komórek obu linii (poprzez dodatek L-DOPA) powoduje obniżenie stężenia 

rejestrowanych wodoronadtlenków cholesterolu (Rys.54B). Świadczy to o ochronnym 

działaniu melaniny w  badanym układzie. Po pierwsze, melanina może efektywnie 

wygaszać stany wzbudzone fulerenów i z  dużą wydajnością zwiększać procesy 

dyssypacyjne, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania transferu energii 3C60* na 

tlen. W takiej sytuacji tlen singletowy nie będzie generowany. Po drugie, melanina może 

wygaszać generowany w reakcji fotosenysbilizowanej tlen singletowy, czy też zmiatać 

powstające w wyniku tych procesów wolne rodniki.  

W przypadku modyfikowanych powierzchniowo TiO2, fotosensybilizowana 

akumulacja wodoronadtlenków cholesterolu 7α/β-OOH jest znacząco wyższa niż 

akumulacja 5α –OOH (Rys.61). Na tej podstawie można stwierdzić, że peroksydacja 

zachodzi głównie poprzez uszkodzenia wolnorodnikowe nienasyconych lipidów 

błonowych. Podobnie, jak w przypadku fulerenów, zarówno Brp@TiO2 jak i Hmx@TiO2 
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stosowane w jednakowych stężeniach, wywołują efektywnie większą peroksydację 

w komórkach B16F10 w porównaniu do B16F0. Związane jest to również z ochronnymi 

właściwościami melaniny, która raczej w tym układzie będzie przechwytywać wolne 

rodniki, generowane podczas reakcji fotosensybilizowanych, a nie bezpośrednio 

oddziaływać z ditlenkami tytanu.  

 
 
Podsumowując, tak fulereny jak i  modyfikowane TiO2 indukują 

fotosensybilizowaną peroksydację lipidów zarówno w  przypadku liposomów 

wielowarstwowych POPC:Chl jak i w układzie komórek nowotworowych B16. 

Oznaczenie charakterystycznych produktów utleniania cholesterolu pozwala na 

ocenę mechanizmu peroksydacji lipidów fotosensybilizowanej przez badane 

związki. W przypadku funkcjonalizowanych fulerenów głównym mechanizmem 

powodującym uszkodzenia lipidów błonowych jest oddziaływanie z generowanym 

tlenem singletowym w wyniku reakcji PSO Typu II. Analiza HPLC-EC(Hg) 

wskazuje, iż BB6 jest znacznie bardziej wydajnym fotosensybilizatorem 

w porównaniu do BB11. Dla Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2 dominującym produktem 

utleniania cholesterolu jest 7α/β-OOH, co potwierdza wolnorodnikowy 

mechanizm fotosensybilizowanego utlenienia lipidów w układzie 

modyfikowanych TiO2 (reakcje PSO Typu I). 
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5.3. Fotodynamiczne zabijanie komórek w obecności fulerenów 
BB6 i BB11 oraz modyfikowanych ditlenków tytanu Hmx@TiO2 
i Brp@TiO2 

 
 

Oprócz analizy mechanizmu peroksydacji lipidów błonowych komórek 

nowotworowych, badano wpływ fotosensybilizatorów na przeżywalność komórek B16. 

Model komórkowy pozwala na przetestowanie związków, które potencjalnie mogą 

znaleźć zastosowanie w  terapii fotodynamicznej. Skuteczność PDT oceniono na 

podstawie zmian frakcji przeżywającej komórek po efekcie fotodynamicznym 

w warunkach in vitro. Jedną z  cech idealnego fotosensybilizatora jest brak jego 

toksyczności w ciemności, dzięki czemu możliwa jest ochrona tkanek zdrowych. Cecha 

ta wyraźnie odróżnia PDT od chemioterapii.  

Eksperymenty kontrolne wykazały, że stosowane fotosensybilizatory, nawet 

w najwyższych stężeniach, nie miały wpływu na przeżywalność komórek 

nowotworowych B16F0 i  B16F10 w  ciemności (Rys.65-69). Jednakże naświetlanie 

komórek po 1h inkubacji z  badanymi nanocząstkami (BB6, Brp@TiO2 i Hmx@TiO2) 

powodowało zależną od dawki utratę przeżywalności komórek, mierzoną za pomocą 

testu MTT (Rys.65 i 67). Najmniej efektywnym PS z badanej grupy związków okazał się 

fuleren BB11, dla którego nie obserwowano znaczących zmian w przeżywalności 

komórek dla szerokiego zakresu stosowanych stężeń (Rys.65). W wybranych warunkach 

doświadczalnych inkubację komórek z  PS prowadzono w środowisku wodnym, jakim 

jest medium komórkowe. Względny brak aktywności fotosensybilizującej BB11 jest 

spowodowany, jak już wspominano, agregacją tego funkcjonalizowanego fulerenu w 

roztworze, potwierdzony również metodami fizykochemicznymi. Natomiast 

w przypadku BB6 obserwuje się wydajną aktywność fotodynamiczną zależną zarówno 

od stężenia PS jak i czasu naświetlania (Rys. 65). Ze wglądu na brak fluorescencji 

badanych funkcjonalizowanych fulerenów nie jest możliwe określenie lokalizacji tych 

związków wewnątrz komórki konwencjonalnymi metodami mikroskopii. Pomiary 

analizy indukcji apoptozy przez BB6 w komórkach CT26 prowadzone w oparciu o 

informacje przedstawione w publikacji przez grupę P.Mróz pozwoliły na stwierdzenie, iż 

BB6 będą głównie lokalizowały się w przestrzeni wewnątrzkomórkowej, zarówno 

w mitochondriach jak i w  lizosomach [69]. Ocenę aktywności fotodynamicznej 

modyfikowanych ditlenków tytanu na linii komórkowej nowotworu melanomy mysiej 

mailto:HMX@TiO2
mailto:HMX@TiO2
mailto:Brp@TiO2
mailto:Brp@TiO2
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B16 prowadzono dla dwóch zakresów światła widzialnego (Rys.67 i Rys.68). Uzyskane 

dane eksperymentalne wskazują na wyższą skuteczność fotodynamiczną przy 

naświetlaniu komórek światłem o długości fali 405 nm. Wyniki te potwierdzają 

wcześniejsze pomiary właściwości fizykochemicznych badanych związków. Na 

podstawie badań wnikania nanokrystalicznego ditlenku tytanu do wnętrza komórek 

nowotworowych ustalono, że TiO2 lokalizuje się w przyjądrowym obszarze cytoplazmy, 

natomiast nie wnika do jądra komórkowego. W przypadku tak dużych cząstek jak 

nanokrystaliczny TiO2 niemożliwe jest wnikanie na drodze biernej dyfuzji. Za proces ten 

odpowiada transport aktywny na drodze endocytozy [73]. Reaktywne formy tlenu 

generowane po fotowzbudzeniu Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 powodują znaczącą toksyczność 

w układach in vitro (Rys.67 i 69). Oba związki wykazują podobną skuteczność 

fotodynamiczną zarówno w przypadku linii B16F0 jak i B16F10.  

Ocena morfologii komórek oraz analiza wybarwienia jąder komórek martwych 

jodkiem propidyny (PI) również potwierdzają znaczącą toksyczność badanych 

związków na stosowanym modelu komórkowym B16 (przykładowe obrazy dla BB6 

Rys.62). Zwiększanie dawki światła, przy tym samym stężeniu fotosensybilizatora, 

skutkuje wzrostem liczby komórek martwych, co potwierdza jego skuteczność uzyskaną 

testem MTT. Istnieje korelacja pomiędzy zmniejszoną aktywnością metaboliczną 

naświetlanych komórek i większą ilością wybarwionych jąder jodkiem propidyny 

w przypadku badanych fotosensybilizatorów.  

Należy podkreślić, iż linia komórek nowotworowych B16 jest jedną z bardziej 

opornych na fotodynamiczne zabijanie komórek w porównaniu np. do S91 (mysi 

czerniak Cloudman S91), czy A549 (ludzki gruczolakorak płuca) [120]. Ma to związek 

z dużą zawartością melaniny w komórkach B16 (Rys.63,64). Melanina, jako naturalny 

pigment, nie tylko pochłania promieniowanie ultrafioletowe i widzialne, ale także może 

wygaszać ROS czy oddziaływać ze stanami wzbudzonymi PS (52)(53)(59) i np.: 

zapobiegać peroksydacji lipidów. Dlatego uzyskanie wydajnego efektu 

fotodynamicznego podczas naświetlania komórek B16 w obecności BB6, Brp@TiO2 

i Hmx@TiO2 zasługuje na szczególna uwagę. Warto podkreślić, że porównywanie 

efektywności fotosensybilizatorów w oparciu o opublikowane dane literaturowe jest 

często utrudnione z  powodu znacząco różniących się warunków doświadczalnych. 

Dotyczy to zarówno badanych linii komórkowych ludzkich jak i zwierzęcych (model 
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biologiczny znacząco warunkuje efekt), stosowanych źródeł światła (lampy, diody 

laserowe i LED) oraz braku wyczerpującej informacji dotyczącej tego, czy podana dawka 

jest tą wyemitowaną przez źródło światła, czy pochłoniętą przez badany związek. 

 

 

Funkcjonalizowane fulereny, BB6, oraz modyfikowane ditlenki tytanu, Brp@TiO2 

i Hmx@TiO2, efektywnie zabijają komórki nowotworowe B16 w zakresie 

stosowanych warunków eksperymentalnych. Natomiast fulereny BB11 nie 

wykazują zadowalającego wpływu na zmiany przeżywalności komórek. Względny 

brak aktywności fotodynamicznej BB11 spowodowany jest silną agregacją tego 

związku. 
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5.4. Wpływ melaniny na właściwości fotosensybilizujące 
badanej grupy związków oraz na przeżywalność komórek B16 
poddanych działaniu fotodynamicznemu.  

 
 
 

Główną motywacją analizowania wpływu melaniny na aktywność fotodynamiczną 

badanych związków były wyniki wstępnych badań zrealizowanych przeze mnie w pracy 

magisterskiej o podobnej tematyce [106]. W pracy tej wykazano, iż melanina tworzy 

z kationowymi fotosensybilizatorami kompleksy, na zasadzie oddziaływania 

elektrostatycznego. W  wyniku tego oddziaływania melanina przejmuje z  dużą 

wydajnością energię wzbudzenia PS i efektywnie zamienia ją na ciepło, zmniejszając tym 

samym fotosensybilizującą aktywność takiego związku. Użycie w badaniach nanocząstek 

o stosunkowo dużych rozmiarach (modyfikowane TiO2: 30-45nm, Tabela 3, Wstęp) a 

przy tym naładowanych ujemnie, dawałoby to możliwość na znaczące obniżenie 

gaszącego efektu melaniny. Można więc było oczekiwać, iż takie fotosensybilizatory 

również w przypadku upigmentowanych komórek, takich jak B16, zachowają swoją 

aktywność fotodynamiczną. Stwarzałoby to realną szansę na zastosowanie badanych 

fotosensybilizatorów w  terapii przeciw jednemu z najtrudniejszych w leczeniu 

nowotworów – czerniakowi. Niestety, wyniki badań opisanych w niniejszej pracy nie 

potwierdziły zasadności przyjętego postulatu badań. Jak się wydaje, wynika to z 

niedostatecznej akumulacji anionowych fotosensybilizatorów w komórkach czerniaka, 

w których melanina nie wiąże ujemnie naładowanej nanocząstki, ponieważ sama 

posiada ujemny ładunek powierzchniowy. 

Pomiary konsumpcji tlenu pokazują, że melanina w istotny sposób modyfikuje 

właściwości fotosensybilizujące BB6. W obecności nawet niewielkiego stężenia 

melaniny fotokonsumpcja tlenu w układzie z BB6 (zarówno, gdy substratem jest 

histydyna jak i NADH) wyraźnie spada (Rys.70, 71). Zwiększenie ilości melaniny w 

próbce powoduje spadek szybkości fotoprocesu, niemal do całkowitego zahamowwania. 

To znikome tempo konsumpcji tlenu wywołane jest przez procesy zależne jedynie od 

melaniny. Z drugiej strony, konsumpcja tlenu fotosensibilizowana przez BB11, czy 

modyfikowane TiO2: Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 jest hamowana przez melaninę tylko 

w niewielkim stopniu (Rys.71 oraz 76). Co więcej, obserwuje się nawet niewielki wzrost 

tempa tego fotoprocesu wraz ze wzrostem stężenia melaniny, który może wynikać z 
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bezpośredniego oddziaływania melaniny z tlenem. Wydaje się, że ten stosunkowo 

niewielki wpływ melaniny na obserwowane fotoreakcje sensybilizowane przez 

anionowe nanocząstki – BB11, Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 to głównie efekt ekranowania 

optycznego. Wynik ten potwierdza, że oddziaływanie elektrostatyczne między PS a 

melaniną odgrywa kluczową rolę w efektywnym transferze energii wzbudzenia PS [59]. 

Przykładem takiego procesu jest bardzo szybki transfer energii wzbudzenia kationowej 

porfiryny TAP na melaninę [59][60][121]. Natomiast anionowa forma porfiryny w 

obecności melaniny nie traci swoich właściwości fotosensybilizujących. Oczywiście 

melanina może wygaszać generowany w reakcji fotosensybilizowanej tlen singletowy. 

Fulereny BB6 są stosunkowo dużymi cząsteczkami w porównaniu z innymi 

stosowanymi fotosensybilizatorami. Posiadają one przyłączone na zewnątrz klatki 

węglowej trzy dodatnio naładowane grupy funkcyjne, poprzez które zachodzi 

najprawdopodobniej wiązanie z melaniną. Mimo dużego rozmiaru cząsteczki, melanina 

wydajnie kompleksuje z BB6 i po wzbudzeniu fulerenu, podobnie jak w przypadku TAP,  

przejmuje jego energię wzbudzenia i  zamienia na ciepło.  

W układzie z liposomami melanina znacząco hamuje fotokonsumpcję tlenu tylko 

w przypadku fulerenu BB6 (Rys.72). Zastosowanie różnych modeli, tj. melaniny 

syntetycznej uzyskanej na drodze autooksydacji DOPA (DMa), melanosomów 

pozyskanych z oczu wolich oraz czarnych kuleczek lateksowych, miało za zadanie 

wyjaśnić mechanizm ochronnego działania melaniny i jej wpływ na właściwości 

fotosensybilizujące BB6. Uzyskane różnice pomiędzy melaniną a melanosomami 

(Rys.72) można tłumaczyć większym rozdrobnieniem syntetycznej melaniny w próbce 

w porównaniu do melaniny obecnej w stosunkowo dużych melanosomach, które 

efektywnie zmniejszają prawdopodobieństwo oddziaływania melaniny z reagentami. 

Niezerowa konsumpcja tlenu, w próbkach z melaniną syntetyczną oraz 

z melanosomami, potwierdza, iż sama naświetlana melanina konsumuje tlen                        

i w procesie tym generowany jest anionorodnik ponadtlenkowy [122][123]. 

W omówionych badaniach kuleczki lateksowe stosowano w celu określenia wpływu 

ekranowania optycznego na właściwości fotosensybilizujace fulerenów. Właściwości 

optyczne kuleczek lateksowych są zbliżone do właściwości optycznych melanosomów, z 

tym, że kuleczki lateksowe nie wykazują znaczącej reaktywności chemicznej [124]. Z 

Rys.72C widać, że ekranowanie optyczne ma znaczny wpływ na procesy konsumpcji 
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tlenu fotosensybilizowane przez fulereny. W porównaniu do kontroli, ma miejsce 40-sto 

procentowe hamowanie konsumpcji tlenu. W związku z tym można wnioskować, że 

jeżeli w układzie: BB6, liposomy i DMa, szybkość konsumpcji tlenu jest mniejsza o 70% 

(Rys.72B), to ok. 40% stanowi ekranowanie optyczne a za co najmniej 30% 

odpowiedzialne są procesy związane zgaszeniem ROS przez melaninę i ewentualne 

oddziaływania fotosensybilizatora z melaniną. Uwzględniając konsumpcję tlenu przez 

samą melaninę, można ocenić, że hamowanie peroksydacji lipidów jest większe niż 70%, 

a zatem efekty chemiczne są większe niż 30%. W przypadku fulerenu BB11 melanina 

nawet zwiększa szybkość konsumpcji tlenu (Rys.73), przy czym wypadkowy fotoproces, 

któremu towarzyszy zużycie O2 zależy od melaniny. Zmniejszenie konsumpcji tlenu 

związanej z fotosensybilizowaną przez BB11 peroksydacją lipidów w obecności 

melaniny pokazują różnice pomiędzy wartościami szybkości konsumpcji O2 dla układu 

BB11+liposomy a efektywnym wpływem DMa (słupek w kolorze czerwonym na 

Rys.73B). Pomiary peroksydacji lipidów wykonane testem jodometrycznym są spójne 

z wynikami konsumpcji tlenu zarówno w przypadku fulerenu BB6 jak i BB11 (Rys.74 

i Rys.75). W układzie BB6 zarówno melanina jak i melanosomy zmniejszają szybkość 

akumulacji wodoronadtlenków lipidów (Rys.74). Efekt ten jest silniejszy w przypadku 

DMa w porównaniu do melanosomów podobnie jak to miało miejsce w przypadku 

konsumpcji tlenu. Dla BB11 zmniejszenie akumulacji LOOH po wprowadzeniu do układu 

DMa jest również znaczące (Rys.75).  

Wyniki te dobrze ilustrują niespecyficzność konsumpcji tlenu jako wskaźnika 

zachodzącego procesu. Chociaż parametr ten umożliwia monitorowanie różnych 

procesów utlenienia z dużą czułością, dla jednoznacznego ustalenia natury badanego 

procesu konieczne są dodatkowe pomiary konkretnych produktów utlenienia, takich jak 

wodoronadtlenki lipidów. W przypadku aninonowych PS efekt ochronny melaniny 

będzie polegał głównie na „zmiataniu” wolnych rodników lub przechwytywaniu innych 

reaktywnych form tlenu, generowanych podczas reakcji fotosensybilizowanych, a nie 

(jak w przypadku kationowych PS) na bezpośrednim oddziaływaniu melaniny 

z fotosensybilizatorem w stanie wzbudzonym. Stąd w przypadku modyfikowanych TiO2 

nie obserwuje się znaczącego wpływu melaniny na szybkość konsumpcji tlenu 

w układzie z histydyną (Rys.76A). Natomiast w obecności NADH obserwuje się 3-krotne 

zmniejszenie szybkości fotokonsumpcji tlenu po dodaniu melaniny o stężeniu 100µg/ml 
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(Rys.76B). Ma to związek z oddziaływaniem melaniny z NADH. Wydaje się, iż NADH 

regeneruje fotoutleniony barwnik skompleksowany na powierzchni TiO2. 

Oddziaływanie z melaniną stanowi konkurencję dla tego procesu. W układzie 

liposomów melanina nie wpływa w istotny sposób na fotosensybilizowaną TiO2 

konsumpcję tlenu (Rys.77). Niewielkie przyśpieszenie tempa konsumpcji tlenu pod 

wpływem melaniny podczas naświetlania światłem niebieskim, wynika jak już 

wspominano wcześniej z  konsumpcji tlenu indukowanej przez samą melaninę [122]. 

Efekt ochronny melaniny i jej wpływ na właściwości fotosensybilizujace 

badanych związków analizowano również badając przeżywalność komórek 

nowotworowych B16 pod wpływem stresu fotodynamicznego. W przypadku fulerenu 

BB6 test MTT nie wykazał istotnych różnic pomiędzy przeżywalnością komórek 

poddanych efektowi fotodynamicznemu w zależności od tego czy komórki hodowano 

w medium RPMI, czy DMEM (Rys.66). Natomiast dla komórek hodowanych w medium 

RPMI z  100 µM L-DOPA obserwuje się istotne zmniejszenie skuteczności 

fotodynamicznej fulerenu BB6 w badanym układzie komórek B16 (Rys.66 i Rys.55), co 

koreluję z większą zawartością melaniny w komórkach traktowanych L-DOPA (Rys.63). 

Skuteczność fotodynamiczna, zarówno Brp@TiO2 jak i  Hmx@TiO2 zostaje tylko 

nieznacznie zmniejszona w przypadku komórek z  większą zawartością melaniny 

(Rys.69) w porównaniu do komórek rosnących na pożywce RPMI. Pomimo, że układ 

komórkowy jest modelem bardziej złożonym w porównaniu do omawianych wcześniej 

prostych układów doświadczalnych,  zaproponowany mechanizm ochronny melaniny w 

przypadku kationowych i anionowych fotosensybilizatorów pozostaje taki sam. 

 
 

 

Melanina w istotny sposób modyfikuje właściwości fotosensybilizujące fulerenu 

BB6. W przypadku anionowej pochodnej fulerenu, BB11, efekt ten jest znacznie 

słabszy. Natomiast melanina zmniejsza całkowitą peroksydację lipidów 

fotosensybilizowaną zarówno BB6 jak i BB11. W układzie modyfikowanych TiO2: 

Hmx@TiO2 oraz Brp@TiO2 melanina nie wpływa znacząco na fotosensybilizujące 

utlenianie zarówno w przypadku histydyny jak i liposomów POPC:Chl. Natomiast 

zmniejsza szybkość konsumpcji tlenu w obecności donora elektronu – NADH.  
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6. Wnioski 
 

 

Wyniki doświadczeń przedstawionych w niniejszej pracy pozwalają na sformułowanie 

następujących wniosków: 

 
I. Funkcjonalizowane fulereny, a w szczególności BB6, wydajnie generują tlen 

singletowy (Φ∆=0.31±0.01 dla BB6), a w środowisku zawierającym donor 

elektronu produkują również anionorodnik ponadtlenkowy oraz rodnik 

hydroksylowy. Mogą brać udział zarówno w reakcjach fotosensybilizowanych 

Typu I i II; 

 

II. Modyfikowane powierzchniowo TiO2, Hmx@TiO2 i Brp@TiO2 przede wszystkim 

wykazują zdolność do generowania wolnych rodników tj. anionorodnika 

ponadtlenkowego oraz rodnika hydroksylowego. Wskazuje to na ich udział 

głównie w procesach fotosensybilizowanego utleniania Typu I. Typ II PSO 

praktycznie nie zachodzi; 

 

III. Zarówno BB6, jak i Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2 w obecności azydku lub siarczynu 

generują rodniki N3• oraz SO3•-, które ze względu na odmienną reaktywność 

chemiczną i różny efektywny czas życia, w porównaniu do anionorodnika 

ponadtlenkowego i rodnika hydroksylowego, mogą efektywniej uszkadzać 

krytyczne targety komórkowe. Stosunkowo słaba zależność tych procesów od 

tlenu cząsteczkowego stwarza nadzieję na skuteczną terapię fotodynamiczną 

nawet przy niskim stężeniu tlenu;  

 

IV. Fulereny oraz modyfikowane TiO2 indukują fotosensybilizowaną peroksydację 

lipidów zarówno w przypadku liposomów, jak i w układzie komórek 

nowotworowych B16. Analiza mechanizmów peroksydacji lipidów potwierdza, iż 

w przypadku funkcjonalizowanych fulerenów głównym mechanizmem 

powodującym uszkodzenia lipidów jest oddziaływanie z tlenem singletowym 

(reakcje PSO Typu II). Dla Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2 główny produkt utleniania 

cholesterolu (7α/β-OOH) wskazuje na wolnorodnikowy mechanizm 

fotosensybilizowanego utlenienia lipidów (reakcje PSO Typu I); 
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V. W przypadku BB6 oraz Brp@TiO2 i Hmx@TiO2 obserwuje się dużą aktywność 

fotodynamiczną w układzie komórek melanomy B16 zależną zarówno od 

stężenia fotosensybilizatora jak i czasu naświetlania. Względny brak aktywności 

fotosensybilizującej BB11 jest spowodowany prawdopodobnie silną agregacją 

tego funkcjonalizowanego fulerenu; 

 
VI. Melanina wpływa na właściwości fotosensybilizujące kationowej pochodnej 

fulerenu BB6 przejmując z dużą wydajnością jego energię wzbudzenia. Natomiast 

obserwowalny wpływ melaniny na procesy fotochemiczne sensybilizowane 

przez anionowe nanocząstki (BB11, Brp@TiO2 oraz Hmx@TiO2) jest względnie 

niewielki. W tym przypadku rola melaniny polega głównie na „zmiataniu” 

wolnych rodników lub przechwytywaniu innych reaktywnych form tlenu, 

generowanych podczas reakcji PSO, a nie (jak w przypadku BB6) na 

bezpośrednim oddziaływaniu melaniny z  fotosensybilizatorem w  stanie 

wzbudzonym; 

 
VII. Duża fotostabilność badanej grupy związków zwiększa prawdopodobieństwo 

fototoksyczności ze względu na długi czas retencji tych fotosensybilizatorów w 

organizmie. Wydaje się, że ogranicza to stosowalność nanocząstek w terapii 

fotodynamicznej nowotworów i innych schorzeń do specjalnych przypadków.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

 

173 

 

Bibliografia 
 

[1] C. J. Gomer, N. Rucker, A. Ferrario, and S. Wong, “Properties and applications of 

photodynamic therapy.,” Radiat. Res., vol. 120, no. 1, pp. 1–18, Oct. 1989. 

[2] B. W. Henderson and T. J. Dougherty, “How does photodynamic therapy work?,” 

Photochem. Photobiol., vol. 55, no. 1, pp. 145–57, Jan. 1992. 

[3] T. J. Dougherty, C. J. Gomer, B. W. Henderson, G. Jori, D. Kessel, M. Korbelik, J. 

Moan, and Q. Peng, “Photodynamic therapy.,” J. Natl. Cancer Inst., vol. 90, no. 12, 

pp. 889–905, Jun. 1998. 

[4] Á. Juarranz, P. Jaén, F. Sanz-Rodríguez, J. Cuevas, and S. González, “Photodynamic 

therapy of cancer. Basic principles and applications,” Clin. , vol. 10, no. 3, pp. 148–

154, Apr. 2008. 

[5] D. Trachootham, J. Alexandre, and P. Huang, “Targeting cancer cells by ROS-

mediated mechanisms: a radical therapeutic approach?,” Nat. Rev. Drug Discov., 

vol. 8, no. 7, pp. 579–91, Jul. 2009. 

[6] B. W. Henderson and D. A. Bellnier, “Tissue localization of photosensitizers and 

the mechanism of photodynamic tissue destruction.,” Ciba Found. Symp., vol. 146, 

pp. 112–25; discussion 125–30, Jan. 1989. 

[7] J. C. Kennedy, R. H. Pottier, and D. C. Pross, “Photodynamic therapy with 

endogenous protoporphyrin IX: basic principles and present clinical experience.,” 

J. Photochem. Photobiol. B., vol. 6, no. 1–2, pp. 143–8, Jun. 1990. 

[8] Q. Peng, T. Warloe, K. Berg, J. Moan, M. Kongshaug, K. E. Giercksky, and J. M. 

Nesland, “5-Aminolevulinic acid-based photodynamic therapy. Clinical research 

and future challenges.,” Cancer, vol. 79, no. 12, pp. 2282–308, Jun. 1997. 

[9] A. Castano, T. Demidova, and M. Hamblin, “Mechanisms in photodynamic therapy: 

part one photosensitizers, photochemistry and cellular localization,” 

Photodiagnosis Photodyn. Ther., vol. 1, no. 4, pp. 279–293, Dec. 2004. 

[10] P. Agostinis, K. Berg, K. A. Cengel, T. H. Foster, A. W. Girotti, S. O. Gollnick, S. M. 

Hahn, M. R. Hamblin, A. Juzeniene, D. Kessel, M. Korbelik, J. Moan, P. Mroz, D. 

Nowis, J. Piette, B. C. Wilson, and J. Golab, “Photodynamic therapy of cancer: an 

update.,” CA. Cancer J. Clin., vol. 61, no. 4, pp. 250–81, Jan. . 



  

 

 

174 

 

[11] R. F. Spaide, J. Sorenson, and L. Maranan, “Combined photodynamic therapy with 

verteporfin and intravitreal triamcinolone acetonide for choroidal 

neovascularization.,” Ophthalmology, vol. 110, no. 8, pp. 1517–25, Aug. 2003. 

[12] M. a MacCormack, “Photodynamic therapy in dermatology: an update on 

applications and outcomes.,” Semin. Cutan. Med. Surg., vol. 27, no. 1, pp. 52–62, 

Mar. 2008. 

[13] A. Salim, J. A. Leman, J. H. McColl, R. Chapman, and C. A. Morton, “Randomized 

comparison of photodynamic therapy with topical 5-fluorouracil in Bowen’s 

disease.,” Br. J. Dermatol., vol. 148, no. 3, pp. 539–43, Mar. 2003. 

[14] G. Jori and S. B. Brown, “Photosensitized inactivation of microorganisms.,” 

Photochem. Photobiol. Sci., vol. 3, no. 5, pp. 403–5, May 2004. 

[15] R. L. LIPSON and E. J. BALDES, “The photodynamic properties of a particular 

hematoporphyrin derivative.,” Arch. Dermatol., vol. 82, pp. 508–16, Oct. 1960. 

[16] T. J. Dougherty, “Activated dyes as antitumor agents.,” J. Natl. Cancer Inst., vol. 52, 

no. 4, pp. 1333–6, Apr. 1974. 

[17] T. J. Dougherty, J. E. Kaufman, A. Goldfarb, K. R. Weishaupt, D. Boyle, and A. 

Mittleman, “Photoradiation therapy for the treatment of malignant tumors.,” 

Cancer Res., vol. 38, no. 8, pp. 2628–35, Aug. 1978. 

[18] T. J. Dougherty, G. Lawrence, J. H. Kaufman, D. Boyle, K. R. Weishaupt, and A. 

Goldfarb, “Photoradiation in the treatment of recurrent breast carcinoma.,” J. Natl. 

Cancer Inst., vol. 62, no. 2, pp. 231–7, Feb. 1979. 

[19] P. Baas, I. van Mansom, H. van Tinteren, F. A. Stewart, and N. van Zandwijk, “Effect 

of N-acetylcysteïne on Photofrin-induced skin photosensitivity in patients.,” Lasers 

Surg. Med., vol. 16, no. 4, pp. 359–67, Jan. 1995. 

[20] J. D. Spikes, “Chlorins as photosensitizers in biology and medicine.,” J. Photochem. 

Photobiol. B., vol. 6, no. 3, pp. 259–74, Jul. 1990. 

[21] R. W. Boyle and D. Dolphin, “Structure and biodistribution relationships of 

photodynamic sensitizers.,” Photochem. Photobiol., vol. 64, no. 3, pp. 469–85, Sep. 

1996. 

[22] C. J. Gomer, “Preclinical examination of first and second generation 

photosensitizers used in photodynamic therapy.,” Photochem. Photobiol., vol. 54, 

no. 6, pp. 1093–107, Dec. 1991. 



  

 

 

175 

 

[23] L. Brancaleon and H. Moseley, “Laser and Non-laser Light Sources for 

Photodynamic Therapy,” Lasers Med. Sci., vol. 17, no. 3, pp. 173–186, Feb. 2014. 

[24] L. B. Josefsen and R. W. Boyle, “Photodynamic therapy: novel third-generation 

photosensitizers one step closer?,” Br. J. Pharmacol., vol. 154, no. 1, pp. 1–3, May 

2008. 

[25] A. Jabłoński, “Über den Mechanismus der Photolumineszenz von 

Farbstoffphosphoren,” Zeitschrift für Phys., vol. 94, no. 1–2, pp. 38–46, Jan. 1935. 

[26] C. S. Foote, “Mechanisms of photooxygenation.,” Prog. Clin. Biol. Res., vol. 170, pp. 

3–18, Jan. 1984. 

[27] C. S. Foote, “Definition of type I and type II photosensitized oxidation.,” Photochem. 

Photobiol., vol. 54, no. 5, p. 659, Nov. 1991. 

[28] A. Kozinska, T. Oles, and T. Sarna, “Photoactivation and Detection of Photoexcited 

Molecules and Photochemical Products,” Isr. J. Chem., vol. 52, no. 8–9, pp. 745–756, 

Sep. 2012. 

[29] T. Grune, L. O. Klotz, J. Gieche, M. Rudeck, and H. Sies, “Protein oxidation and 

proteolysis by the nonradical oxidants singlet oxygen or peroxynitrite.,” Free 

Radic. Biol. Med., vol. 30, no. 11, pp. 1243–53, Jun. 2001. 

[30] W. R. Midden and T. A. Dahl, “Biological inactivation by singlet oxygen: 

distinguishing O2(1Δg) and O2(1Σg+),” Biochim. Biophys. Acta, vol. 1117, no. 2, pp. 

216–22, Sep. 1992. 

[31] A. W. Girotti, “Mechanisms of lipid peroxidation.,” J. Free Radic. Biol. Med., vol. 1, 

no. 2, pp. 87–95, Jan. 1985. 

[32] G. J. Bachowski, W. Korytowski, and A. W. Girotti, “Characterization of lipid 

hydroperoxides generated by photodynamic treatment of leukemia cells.,” Lipids, 

vol. 29, no. 7, pp. 449–59, Jul. 1994. 

[33] G. J. Bachowski, T. J. Pintar, and A. W. Girotti, “Photosensitized lipid peroxidation 

and enzyme inactivation by membrane-bound merocyanine 540: reaction 

mechanisms in the absence and presence of ascorbate.,” Photochem. Photobiol., 

vol. 53, no. 4, pp. 481–91, Apr. 1991. 

[34] S. Nonell and R. Redmond, “On the determination of quantum yields for singlet 

molecular oxygen photosensitization,” J. Photochem. Photobiol. B, 1994. 



  

 

 

176 

 

[35] A. A. Krasnovsky, “Primary mechanisms of photoactivation of molecular oxygen. 

History of development and the modern status of research.,” Biochem. Biokhimiia͡, 

vol. 72, no. 10, pp. 1065–80, Oct. 2007. 

[36] R. D. Scurlock and P. R. Ogilby, “Effect of solvent on the rate constant for the 

radiative deactivation of singlet molecular oxygen (1.DELTA.gO2),” J. Phys. Chem., 

vol. 91, no. 17, pp. 4599–4602, Aug. 1987. 

[37] G. Bartosz and P. W. Naukowe, “Druga twarz tlenu: wolne rodniki w przyrodzie,” 

2013. 

[38] J. S. Dysart and M. S. Patterson, “Characterization of Photofrin photobleaching for 

singlet oxygen dose estimation during photodynamic therapy of MLL cells in 

vitro.,” Phys. Med. Biol., vol. 50, no. 11, pp. 2597–616, Jun. 2005. 

[39] G. R. Buettner and R. P. Mason, “Spin-trapping methods for detecting superoxide 

and hydroxyl free radicals in vitro and in vivo.,” Methods Enzymol., vol. 186, pp. 

127–33, Jan. 1990. 

[40] A. W. Girotti, “Photosensitized oxidation of membrane lipids: reaction pathways, 

cytotoxic effects, and cytoprotective mechanisms.,” J. Photochem. Photobiol. B., vol. 

63, no. 1–3, pp. 103–13, Oct. 2001. 

[41] A. W. Girotti, “Lipid hydroperoxide generation, turnover, and effector action in 

biological systems.,” J. Lipid Res., vol. 39, no. 8, pp. 1529–42, Aug. 1998. 

[42] A. W. Girotti, “Photosensitized oxidation of cholesterol in biological systems: 

reaction pathways, cytotoxic effects and defense mechanisms.,” J. Photochem. 

Photobiol. B., vol. 13, no. 2, pp. 105–18, Apr. 1992. 

[43] A. W. Girotti and T. Kriska, “Role of lipid hydroperoxides in photo-oxidative stress 

signaling.,” Antioxid. Redox Signal., vol. 6, no. 2, pp. 301–10, Apr. 2004. 

[44] M. Niziołek-Kierecka, “Wpływ tlenku azotu na procesy fotouczulanego utleniania i 

ich cytotoksycznosci w komórkach raka piersi COHBR1,” Uniwersytet Jagielloński, 

2007. 

[45] G. Poli and M. Parola, “Oxidative damage and fibrogenesis.,” Free Radic. Biol. Med., 

vol. 22, no. 1–2, pp. 287–305, Jan. 1997. 

[46] D. Kessel and Y. Luo, “Photodynamic therapy: a mitochondrial inducer of 

apoptosis.,” Cell Death Differ., vol. 6, no. 1, pp. 28–35, Jan. 1999. 



  

 

 

177 

 

[47] N. L. Oleinick, R. L. Morris, and I. Belichenko, “The role of apoptosis in response to 

photodynamic therapy: what, where, why, and how.,” Photochem. Photobiol. Sci., 

vol. 1, no. 1, pp. 1–21, Jan. 2002. 

[48] K. E. Bloch, “Sterol structure and membrane function.,” CRC Crit. Rev. Biochem., vol. 

14, no. 1, pp. 47–92, Jan. 1983. 

[49] A. L. J. Beckwith, A. G. Davies, I. G. E. Davison, A. Maccoll, and M. H. Mruzek, “The 

mechanisms of the rearrangements of allylic hydroperoxides: 5a-hydroperoxy-3b-

hydroxycholest-6-ene and 7a-hydroperoxy-3b-hydroxycholest-5-ene,” J. Chem. 

Soc. Perkin Trans. 2, no. 7, p. 815, Jan. 1989. 

[50] W. Korytowski and A. W. Girotti, “Singlet oxygen adducts of cholesterol: 

photogeneration and reductive turnover in membrane systems.,” Photochem. 

Photobiol., vol. 70, no. 4, pp. 484–9, Oct. 1999. 

[51] A. W. Girotti and W. Korytowski, “Cholesterol as a singlet oxygen detector in 

biological systems.,” Methods Enzymol., vol. 319, pp. 85–100, Jan. 2000. 

[52] W. Korytowski, P. G. Geiger, and A. W. Girotti, “Lipid hydroperoxide analysis by 

high-performance liquid chromatography with mercury cathode electrochemical 

detection.,” Methods Enzymol., vol. 300, pp. 23–33, Jan. 1999. 

[53] T. Sarna, “Properties and function of the ocular melanin--a photobiophysical 

view.,” J. Photochem. Photobiol. B., vol. 12, no. 3, pp. 215–58, Feb. 1992. 

[54] P. Meredith and T. Sarna, “The physical and chemical properties of eumelanin.,” 

Pigment Cell Res., vol. 19, no. 6, pp. 572–94, Dec. 2006. 

[55] S. Ito and K. Wakamatsu, “Quantitative Analysis of Eumelanin and Pheomelanin in 

Humans, Mice, and Other Animals: a Comparative Review,” Pigment Cell Res., vol. 

16, no. 5, pp. 523–531, Oct. 2003. 

[56] A. R. Wielgus and T. Sarna, “Melanin in human irides of different color and age of 

donors.,” Pigment Cell Res., vol. 18, no. 6, pp. 454–64, Dec. 2005. 

[57] M. Boulton, “Melanin and the retinal pigment epithelium,” Retin. Pigment Ep., 

1998. 

[58] A. Wielgus, “Własności anty- i proutleniające melaniny z tęczówek ocu ludzkich.,” 

Uniwersytet Jagielloński, 2002. 



  

 

 

178 

 

[59] D. Wróbel, A. Planner, I. Hanyz, A. Wielgus, and T. Sarna, “Melanin-porphyrin 

interaction monitored by delayed luminescence and photoacoustics.,” J. 

Photochem. Photobiol. B., vol. 41, no. 1–2, pp. 45–52, Nov. 1997. 

[60] T. Ye, J. D. Simon, and T. Sarna, “Ultrafast energy transfer from bound tetra(4-

N,N,N,N-trimethylanilinium)porphyrin to synthetic dopa and cysteinyldopa 

melanins.,” Photochem. Photobiol., vol. 77, no. 1, pp. 1–4, Jan. 2003. 

[61] G. P. Tegos, T. N. Demidova, D. Arcila-Lopez, H. Lee, T. Wharton, H. Gali, and M. R. 

Hamblin, “Cationic Fullerenes Are Effective and Selective Antimicrobial 

Photosensitizers,” Chem. Biol., vol. 12, no. 10, pp. 1127–1135, Oct. 2005. 

[62] F. Hörmann, M. Brettreich, W. Donaubauer, F. Hampel, and A. Hirsch, “Highly 

efficient synthesis of globular (bola)amphiphilic [5:1]hexakisadducts of C60.,” 

Chemistry, vol. 19, no. 8, pp. 2814–25, Feb. 2013. 

[63] T. Da Ros, M. Prato, F. Novello, M. Maggini, and E. Banfi, “Easy Access to Water-

Soluble Fullerene Derivatives via 1,3-Dipolar Cycloadditions of Azomethine Ylides 

to C(60).,” J. Org. Chem., vol. 61, no. 25, pp. 9070–9072, Dec. 1996. 

[64] A. Huczko and M. Bystrzejewski, “Fulereny: 20 lat później,” 2007. 

[65] R. C. Haddon, L. E. Brus, and K. Raghavachari, “Electronic structure and bonding in 

icosahedral C60,” Chem. Phys. Lett., vol. 125, no. 5–6, pp. 459–464, Apr. 1986. 

[66] P. Mroz, G. P. Tegos, H. Gali, T. Wharton, T. Sarna, and M. R. Hamblin, 

“Photodynamic therapy with fullerenes.,” Photochem. Photobiol. Sci., vol. 6, no. 11, 

pp. 1139–49, Nov. 2007. 

[67] J. Luo, L.-M. Peng, Z. Q. Xue, and J. L. Wu, “Positive electron affinity of fullerenes: Its 

effect and origin.,” J. Chem. Phys., vol. 120, no. 17, pp. 7998–8001, May 2004. 

[68] Y. Yamakoshi, N. Umezawa, A. Ryu, K. Arakane, N. Miyata, Y. Goda, T. Masumizu, 

and T. Nagano, “Active Oxygen Species Generated from Photoexcited Fullerene (C 

60 ) as Potential Medicines:  O2 - • versus 1O2,” J. Am. Chem. Soc., vol. 125, no. 42, pp. 

12803–12809, Oct. 2003. 

[69] P. Mroz, A. Pawlak, M. Satti, H. Lee, T. Wharton, H. Gali, T. Sarna, and M. R. 

Hamblin, “Functionalized fullerenes mediate photodynamic killing of cancer cells: 

Type I versus Type II photochemical mechanism.,” Free Radic. Biol. Med., vol. 43, 

no. 5, pp. 711–9, Sep. 2007. 

[70] D. M. Guldi and M. Prato, “Excited-state properties of C(60) fullerene derivatives.,” 

Acc. Chem. Res., vol. 33, no. 10, pp. 695–703, Oct. 2000. 



  

 

 

179 

 

[71] R. Koeppe and N. S. Sariciftci, “Photoinduced charge and energy transfer involving 

fullerene derivatives.,” Photochem. Photobiol. Sci., vol. 5, no. 12, pp. 1122–31, Dec. 

2006. 

[72] Z. Markovic and V. Trajkovic, “Biomedical potential of the reactive oxygen species 

generation and quenching by fullerenes (C60).,” Biomaterials, vol. 29, no. 26, pp. 

3561–73, Sep. 2008. 

[73] P. Łabuz, “Nowe fotokatalizatory półprzewodnikowe do zastosowań 

biomedycznych. Synteza, charakterystyka, aktywność fotodynamiczna.,” 

Uniwersytet Jagielloński, 2011. 

[74] D. C. Hurum, A. G. Agrios, K. A. Gray, T. Rajh, and M. C. Thurnauer, “Explaining the 

Enhanced Photocatalytic Activity of Degussa P25 Mixed-Phase TiO2 Using EPR,” J. 

Phys. Chem. B, vol. 107, no. 19, pp. 4545–4549, May 2003. 

[75] A. Fujishima, K. Hashimoto, and T. Watanabe, “TiO2 Photocatalysis, Bkc,” Inc., 

Tokyo, Japan, 1999. 

[76] W. Macyk, K. Szaciłowski, G. Stochel, M. Buchalska, J. Kuncewicz, and P. Łabuz, 

“Titanium(IV) complexes as direct TiO2 photosensitizers,” Coord. Chem. Rev., vol. 

254, no. 21–22, pp. 2687–2701, Nov. 2010. 

[77] C. Creutz, B. S. Brunschwig, and N. Sutin, “Interfacial charge-transfer absorption: 

semiclassical treatment.,” J. Phys. Chem. B, vol. 109, no. 20, pp. 10251–60, May 

2005. 

[78] C. Creutz, B. S. Brunschwig, and N. Sutin, “Interfacial charge-transfer absorption: 3. 

Application to semiconductor-molecule assemblies.,” J. Phys. Chem. B, vol. 110, no. 

50, pp. 25181–90, Dec. 2006. 

[79] T. Sakata, K. Hashimoto, and M. Hiramoto, “New aspects of electron transfer on 

semiconductor surface: dye-sensitization system,” J. Phys. Chem., vol. 94, no. 7, pp. 

3040–3045, Apr. 1990. 

[80] J. Hyde and W. Subczynski, “Spin-label oximetry,” Spin Labeling, 1989. 

[81] H. J. Halpern, M. Peril, T.-D. Nguyen, D. P. Spencer, B. A. Teicher, Y. J. Lin, and M. K. 

Bowman, “Selective isotopic labeling of a nitroxide spin label to enhance 

sensitivity for T2 oxymetry,” J. Magn. Reson., vol. 90, no. 1, pp. 40–51, Oct. 1990. 

[82] M. Różanowska, “Badania fotoreaktywności in vitro komórek nabłonka 

upigmentowanego siatkówki.,” Uniwersytet Jagielloński, 1998. 



  

 

 

180 

 

[83] Y. Vakrat-Haglili, L. Weiner, V. Brumfeld, A. Brandis, Y. Salomon, B. McLlroy, B. C. 

Wilson, A. Pawlak, M. Rozanowska, T. Sarna, and A. Scherz, “The 

microenvironment effect on the generation of reactive oxygen species by Pd-

bacteriopheophorbide.,” J. Am. Chem. Soc., vol. 127, no. 17, pp. 6487–97, May 2005. 

[84] J. E. Roberts, J. F. Wishart, L. Martinez, and C. F. Chignell, “Photochemical studies 

on xanthurenic acid .,” Photochem. Photobiol., vol. 72, no. 4, pp. 467–71, Oct. 2000. 

[85] B. Kalyanaraman, E. Janzen, and R. Mason, “Spin trapping of the azidyl radical in 

azide/catalase/H2O2 and various azide/peroxidase/H2O2 peroxidizing systems,” 

J. Biol. Chem., vol. 260, no. 7, pp. 4003–4006, Apr. 1985. 

[86] K. Ranguelova, S. Chatterjee, M. Ehrenshaft, D. C. Ramirez, F. A. Summers, M. B. 

Kadiiska, and R. P. Mason, “Protein Radical Formation Resulting from Eosinophil 

Peroxidase-catalyzed Oxidation of Sulfite.,” J. Biol. Chem., vol. 285, no. 31, pp. 

24195–205, Jul. 2010. 

[87] C. Mottley and R. P. Mason, “Sulfate anion free radical formation by the 

peroxidation of (Bi) sulfite and its reaction with hydroxyl radical scavengers,” 

Arch. Biochem. Biophys., vol. 267, no. 2, pp. 681–689, Dec. 1988. 

[88] C. F. Chignell, B. Kalyanaraman, R. H. Sik, and R. P. Mason, “SPECTROSCOPIC 

STUDIES OF CUTANEOUS PHOTOSENSITIZING AGENTS—II. SPIN TRAPPING OF 

PHOTOLYSIS PRODUCTS FROM SULFANILAMIDE AND 4-AMINOBENZOIC ACID 

USING 5,5-DIMETHYL-1-PYRROLINE-1-OXIDE,” Photochem. Photobiol., vol. 34, no. 

2, pp. 147–156, Aug. 1981. 

[89] J. Folch, M. Lees, and G. Sloane-Stanley, “A simple method for the isolation and 

purification of total lipids from animal tissues,” J biol chem, 1957. 

[90] K. Cheeseman, “Methods of measuring lipid peroxidation in biological systems: an 

overview,” Free radicals, lipoproteins, Membr. lipids, 1991. 

[91] M. Hicks and J. M. Gebicki, “A spectrophotometric method for the determination of 

lipid hydroperoxides.,” Anal. Biochem., vol. 99, no. 2, pp. 249–53, Nov. 1979. 

[92] V. S. WARAVDEKAR and L. D. SASLAW, “A sensitive colorimetric method for the 

estimation of 2-deoxy sugars with the use of the malonaldehyde-thiobarbituric 

acid reaction.,” J. Biol. Chem., vol. 234, no. 8, pp. 1945–50, Aug. 1959. 

[93] E. Sawicki, T. W. Stanley, and H. Johnson, “Comparison of Spectrophotometric and 

Spectrophotofluorometric Methods for the Determination of Malonaldehyde.,” 

Anal. Chem., vol. 35, no. 2, pp. 199–205, Feb. 1963. 



  

 

 

181 

 

[94] V. Nair and G. Turner, “The thiobarbituric acid test for lipid peroxidation: 

structure of the adduct with malondialdehyde,” Lipids, 1984. 

[95] L. W. Yu, L. Latriano, S. Duncan, R. A. Hartwick, and G. Witz, “High-performance 

liquid chromatography analysis of the thiobarbituric acid adducts of 

malonaldehyde and trans,trans-muconaldehyde,” Anal. Biochem., vol. 156, no. 2, 

pp. 326–333, Aug. 1986. 

[96] W. Korytowski, G. J. Bachowski, and A. W. Girotti, “Analysis of cholesterol and 

phospholipid hydroperoxides by high-performance liquid chromatography with 

mercury drop electrochemical detection.,” Anal. Biochem., vol. 213, no. 1, pp. 111–

9, Aug. 1993. 

[97] B. Halliwell and J. Gutteridge, “Free Radicals in Biology and Medicine, 2nd edit,” 

1989. 

[98] M. Grootveld and B. Halliwell, “Aromatic hydroxylation as a potential measure of 

hydroxyl-radical formation in vivo. Identification of hydroxylated derivatives of 

salicylate in human body fluids.,” Biochem. J., vol. 237, no. 2, pp. 499–504, Jul. 

1986. 

[99] C. Coudray and A. Favier, “Determination of salicylate hydroxylation products as 

an in vivo oxidative stress marker.,” Free Radic. Biol. Med., vol. 29, no. 11, pp. 

1064–70, Dec. 2000. 

[100] A. Jiménez-Banzo, X. Ragàs, P. Kapusta, and S. Nonell, “Time-resolved methods in 

biophysics. 7. Photon counting vs. analog time-resolved singlet oxygen 

phosphorescence detection.,” Photochem. Photobiol. Sci., vol. 7, no. 9, pp. 1003–10, 

Sep. 2008. 

[101] T. Sarna, “Advanced course in photobiology and photomedicine,” 1999. 

[102] T. Kriska, W. Korytowski, and A. W. Girotti, “Hyperresistance to photosensitized 

lipid peroxidation and apoptotic killing in 5-aminolevulinate-treated tumor cells 

overexpressing mitochondrial GPX4.,” Free Radic. Biol. Med., vol. 33, no. 10, pp. 

1389–402, Nov. 2002. 

[103] D. Spector, R. Goldman, and L. Leinwand, “Cells, a laboratory manual Cold Spring 

Harbor Laboratory Press,” 1997. 

[104] S. Mashiko, N. Suzuki, S. Koga, M. Nakano, T. Goto, T. Ashino, I. Mizumoto, and H. 

Inaba, “Measurement of rate constants for quenching singlet oxygen with a 

Cypridina luciferin analog (2-methyl-6-[p-methoxyphenyl]-3,7-dihydroimidazo 



  

 

 

182 

 

[1,2-a]pyrazin-3-one) and sodium azide.,” J. Biolumin. Chemilumin., vol. 6, no. 2, pp. 

69–72, Jan. . 

[105] T. G. St Denis, D. Vecchio, A. Zadlo, A. Rineh, M. Sadasivam, P. Avci, L. Huang, A. 

Kozinska, R. Chandran, T. Sarna, and M. R. Hamblin, “Thiocyanate potentiates 

antimicrobial photodynamic therapy: In situ generation of the sulfur trioxide 

radical anion by singlet oxygen,” Free Radic. Biol. Med., vol. 65, pp. 800–810, 2013. 

[106] A. Głogowska, “Badanie endogennej i sensybilizowanej fotoreaktywności 

melanin,” Uniwersytet Jagielloński, 2008. 

[107] S. Mali and V. Vaidya, “Photochemical Oxidation of Dimethyl Sulphoxide by Singlet 

Oxygen,” Asian J., 1994. 

[108] M. Buchalska, P. Labuz, Ł. Bujak, G. Szewczyk, T. Sarna, S. Maćkowski, and W. 

Macyk, “New insight into singlet oxygen generation at surface modified 

nanocrystalline TiO2--the effect of near-infrared irradiation.,” Dalton Trans., vol. 

42, no. 26, pp. 9468–75, Jul. 2013. 

[109] F. Petrat, S. Pindiur, M. Kirsch, and H. de Groot, “NAD(P)H, a primary target of 1O2 

in mitochondria of intact cells.,” J. Biol. Chem., vol. 278, no. 5, pp. 3298–307, Jan. 

2003. 

[110] L. Huang, T. G. St Denis, Y. Xuan, Y.-Y. Huang, M. Tanaka, A. Zadlo, T. Sarna, and M. 

R. Hamblin, “Paradoxical potentiation of methylene blue-mediated antimicrobial 

photodynamic inactivation by sodium azide: role of ambient oxygen and azide 

radicals.,” Free Radic. Biol. Med., vol. 53, no. 11, pp. 2062–71, Dec. 2012. 

[111] P. L. Zamora and F. A. Villamena, “Theoretical and experimental studies of the spin 

trapping of inorganic radicals by 5,5-dimethyl-1-pyrroline N-oxide (DMPO). 3. 

Sulfur dioxide, sulfite, and sulfate radical anions.,” J. Phys. Chem. A, vol. 116, no. 26, 

pp. 7210–8, Jul. 2012. 

[112] M. C. H. Gruhlke and A. J. Slusarenko, “The biology of reactive sulfur species 

(RSS).,” Plant Physiol. Biochem., vol. 59, pp. 98–107, Oct. 2012. 

[113] G. I. Giles and C. Jacob, “Reactive sulfur species: an emerging concept in oxidative 

stress.,” Biol. Chem., vol. 383, no. 3–4, pp. 375–88, Jan. . 

[114] J. M. Gutteridge and B. Halliwell, “Free radicals and antioxidants in the year 2000. 

A historical look to the future.,” Ann. N. Y. Acad. Sci., vol. 899, pp. 136–47, Jan. 

2000. 



  

 

 

183 

 

[115] F. K. Higson, R. Kohen, and M. Chevion, “Iron enhancement of ascorbate toxicity.,” 

Free Radic. Res. Commun., vol. 5, no. 2, pp. 107–15, Jan. 1988. 

[116] S. L. Baader, E. Bill, A. X. Trautwein, G. Bruchelt, and B. F. Matzanke, “Mobilization 

of iron from cellular ferritin by ascorbic acid in neuroblastoma SK-N-SH cells: an 

EPR study.,” FEBS Lett., vol. 381, no. 1–2, pp. 131–4, Feb. 1996. 

[117] A. Catalá, “Lipid peroxidation of membrane phospholipids generates hydroxy-

alkenals and oxidized phospholipids active in physiological and/or pathological 

conditions.,” Chem. Phys. Lipids, vol. 157, no. 1, pp. 1–11, Jan. 2009. 

[118] A. Catalá, “Lipid peroxidation modifies the picture of membranes from the ‘Fluid 

Mosaic Model’ to the ‘Lipid Whisker Model’.,” Biochimie, vol. 94, no. 1, pp. 101–9, 

Jan. 2012. 

[119] I. Tamburini, M. F. Quartacci, R. Izzo, and E. Bergamini, “Effects of dietary 

restriction on age-related changes in the phospholipid fatty acid composition of 

various rat tissues.,” Aging Clin. Exp. Res., vol. 16, no. 6, pp. 425–31, Dec. 2004. 

[120] M. Krzyskawska-Serda, “Przeciwnowotworowa terapia fotodynamiczna z 

zastosowaniem pochodnej bakteriochloryny. Wybrane efekty komórkowe, 

naczyniowe i immunologiczne.,” Uniwersytet Jagielloński, 2013. 

[121] J. Bielec, B. Pilas, T. Sarna, and T. Truscott, “Photochemical studies of porphyrin–

melanin interactions,” J. Chem., 1986. 

[122] A. Zadlo, J. M. Burke, and T. Sarna, “Effect of untreated and photobleached bovine 

RPE melanosomes on the photoinduced peroxidation of lipids.,” Photochem. 

Photobiol. Sci., vol. 8, no. 6, pp. 830–7, Jun. 2009. 

[123] T. Sarna, A. Duleba, W. Korytowski, and H. Swartz, “Interaction of melanin with 

oxygen.,” Arch. Biochem. Biophys., vol. 200, no. 1, pp. 140–8, Mar. 1980. 

[124] J. M. Burke, P. Kaczara, C. M. B. Skumatz, M. Zareba, M. W. Raciti, and T. Sarna, 

“Dynamic analyses reveal cytoprotection by RPE melanosomes against non-photic 

stress.,” Mol. Vis., vol. 17, pp. 2864–77, Jan. 2011.  



  

 

 

184 

 

SUPLEMENT 
 
S1. Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-N3 uzyskane podczas naświetlania światłem 
z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) fulerenu BB6 o stężeniu 70µM (wiersz I) oraz     
z 25 mM NaN3 (wiersz II). Dodatkowo: BB6 + NaN3 + żelazicyjanek o stężeniu 300 µM 
(wiersz III) i kontrola dla kompletnego układu bez fotosensybilizatora (wiersz IV). 
Warunki tlenowe. 
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S2. Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-N3 uzyskane podczas naświetlania światłem 
z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) fulerenu BB6 o stężeniu 70 µM (wiersz I) oraz z 25 
mM NaN3 (wiersz II). Dodatkowo: BB6 + NaN3 + żelazicyjanek o stężeniu 300 µM (wiersz 
III) i kontrola dla kompletnego układu bez fotosensybilizatora (wiersz IV). Warunki 
beztlenowe. 
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S3. Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-SO3- uzyskane podczas naświetlania 
światłem z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) fulerenu BB6 o stężeniu 70 µM z 25 mM 
Na2SO3 (wiersz I) oraz BB6 + Na2SO3 + żelazicyjanek o stężeniu 300 µM (wiersz II) w 
wodzie. Dodatkowo: wiersz III i IV analogicznie do I i II tylko w D2O. Warunki tlenowe. 
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S4. Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-SO3- uzyskane podczas naświetlania 
światłem z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) fulerenu BB6 o stężeniu 70 µM z 25 mM 
Na2SO3 (wiersz I) oraz BB6 + Na2SO3 + żelazicyjanek o stężeniu 300 µM (wiersz II) w 
wodzie. Dodatkowo: wiersz III i IV analogicznie do I i II tylko w D2O. Warunki 
beztlenowe. 
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S5. Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-N3 uzyskane podczas naświetlania światłem 
z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) Brp@TiO2 o stężeniu 0.2 g/dm3 (wiersz I) oraz       
z  25 mM NaN3 (wiersz II). Dodatkowo: Brp@TiO2 + NaN3 + żelazicyjanek o stężeniu    
300 µM (wiersz III) i kontrola dla kompletnego układu bez fotosensybilizatora (wiersz 
IV). Warunki tlenowe. 
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S6. Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-N3 uzyskane podczas naświetlania światłem 
z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) Brp@TiO2 o stężeniu 0.2 g/dm3 (wiersz I) oraz 
z 25 mM NaN3 (wiersz II). Dodatkowo: Brp@TiO2 + NaN3 + żelazicyjanek o stężeniu    
300 µM (wiersz III) i kontrola dla kompletnego układu bez fotosensybilizatora (wiersz 
IV). Warunki beztlenowe. 
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S7. Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-SO3- uzyskane podczas naświetlania 
światłem z zakresu 404-510nm (29mW/cm2) Brp@TiO2 o stężeniu 0.2g/dm3 z 25 mM 
Na2SO3 (wiersz I) oraz Brp@TiO2 + Na2SO3 + żelazicyjanek o stężeniu 300 µM (wiersz II) 
w wodzie. Dodatkowo: wiersz III i IV analogicznie do I i II tylko w obecności Hmx@TiO2 
(0.2g/dm3) zamiast Brp@TiO2. Warunki tlenowe. 
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S8. Widma EPR adduktu spinowego DMPO•-SO3- uzyskane podczas naświetlania 
światłem z zakresu 404-510 nm (29 mW/cm2) Brp@TiO2 o stężeniu 0.2 g/dm3 z 25 mM 
Na2SO3 (wiersz I) oraz Brp@TiO2 + Na2SO3 + żelazicyjanek o stężeniu 300 µM (wiersz II) 
w wodzie. Dodatkowo: wiersz III i IV analogicznie do I i II tylko w obecności Hmx@TiO2 
(0.2 g/dm3) zamiast Brp@TiO2. Warunki beztlenowe. 
 

 
 


