
Środowisko naturalne jest w coraz większym stopniu zanieczyszczone lekami, konserwantami i 

pestycydami. Oprócz przemysłu i rolnictwa, duży wkład w zanieczyszczenie środowiska mają odpady i 

ścieki pochodzące z gospodarstw domowych. Jest to związane z coraz szerszym stosowaniem leków, 

suplementów diety i kosmetyków oraz środków ochrony roślin. Należy podkreślić, że substancje te 

występują w ściekach w formie niezmienionej, jak również w postaci metabolitów, które również posiadają 

własną aktywność. Niestety obecnie stosowane metody uzdatniania wody ściekowej choć obniżają poziom 

zanieczyszczeń, jednak nie eliminują ich całkowicie z obiegu. Jak wiadomo z literatury, zanieczyszczenie 

środowiska wodnego nawet w stężeniu rzędu nanogram na litr może mieć katastrofalne skutki. Kumulacja w 

środowisku pestycydów, konserwantów i leków stała się poważnym problemem cywilizacyjnym. Wysoka 

aktywność biologiczna i polarne właściwości niektórych cząsteczek przekładają się na problemy związane z 

wyborem odpowiednich metod oczyszczania wody. Na wzrost zanieczyszczenia wpływają w znacznym 

stopniu (i) zwiększenie zużycia leków w medycynie i weterynarii w połączeniu z brakiem wydajnych metod 

eliminowania odpadów ze ścieków (np. metronidazol – chemioterapeutyk o działaniu przeciwbakteryjnym 

przyspieszający wzrost drobiu), (ii) stosowane pestycydy i herbicydy (często zanieczyszczone toksycznymi 

dioksynami), (iii) insektycydy (np. polichlorowane bifenyle, rakotwórcze substancje bardzo powoli 

rozkładające się w środowisku naturalnym), (iv) trudno rozkładające się składniki kosmetyków (parabeny), 

(v) przedostawanie się odpadów przemysłowych do środowiska (bisfenol A). 

W ostatnich latach do oczyszczania środowiska wykorzystuje się różne nowe rozwiązania. Jedną z 

możliwości jest użycie fotosensybilizatorów. Fotosensybilizatory to związki chemiczne, które ze względu na 

szczególne właściwości są w stanie zamieniać energię świetlną w inny rodzaj energii. W ten sposób pod 

wpływem promieni ultrafioletowych padających na cząstki tlenku tytanu(IV), następuje przekształcenie 

wody w wolne rodniki. Są one bardzo reaktywne, działają utleniająco, a przez to niszcząco na tkanki, 

komórki, a nawet związki chemiczne. Z tego względu fotosensybilizatory (w tym TiO2) są używane w 

konstrukcji baterii słonecznych, do zwalczania bakterii, a także nowotworów. Fotosensybilizatorami są 

również porfirazyny i ftalocyjaniny (związki podobne do hemoglobiny) z tą różnicą, że do wytwarzania 

reaktywnych form tlenu nie muszą być naświetlane promieniami UV, wystarczające jest użycie światła 

widzialnego. 

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom zamierzamy otrzymać materiał hybrydowy złożony z tlenku 

tytanu(IV) i fotosensybilizatorów. Materiał ten zostanie wykorzystany do opracowania systemu usuwającego 

związki zanieczyszczające środowisko naturalne, a także drobnoustroje. Materiał ten zostanie poddamy 

ocenie toksyczności względem zdrowych komórek. Jeżeli otrzymane hybrydy będą bezpieczne dla ludzi i 

środowiska, mogą posłużyć w przyszłości do opracowania nowej metody uzdatniania wody. 
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