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Quantum-Dots částice (QDs) byly testovány jako zesilovače chemiluminiscenčního 

(CL) signálu pomocí sekvenční injekční analýzy (SIA). K testování bylo využito CL 

reakce, při které byl luminol (5-aminoftalylhydrazid) v bazickém prostředí oxidován 

peroxidem vodíku, QDs vystupovaly jako zesilovač CL signálu. Při reakci byly 

vyzkoušeny následující koncentrace roztoků: peroxid vodíku v rozsahu 1.10-1 až      

1.10-7 mol.l-1, a to bez QDs a s QDs s emisními maximy 520, 575, 603 a 636 nm 

a ředěním 10 µl/10 ml (0,1% roztok), 200 µl/10 ml (2% roztok) a 200 µl/1 ml (20% 

roztok). CL signál byl detekován dvěma způsoby. Pro reakce s koncentrovanějším 

roztokem peroxidu vodíku (1.10-1 až 1.10-3 mol.l-1) byla použita CL cela navržená na 

Katedře analytické chemie FaF UK v HK - a jako detektor fotonásobič Hamamatsu 

(Japonsko), který umožňuje sledovat CL signál od začátku chemické reakce včetně jeho 

časového záznamu. Pro reakce se zředěnějším roztokem peroxidu vodíku (1.10-3 až 

1.10-7 mol.l-1) fotonásobič fluorimetru Schoeffel (Německo) se spirální průtokovou 

celou, který slouží pro rychlé měření v průtokovém systému. CL signál byl vyhodnocen 

výškou a plochou píku. Bylo zjištěno, že jako zesilovač nejlépe fungují QDs částice 

s emisním maximem 520 nm, zředěné na 10 µl/10 ml (0,1% roztok) při koncentraci 

peroxidu vodíku 1.10-2 mol.l-1 (měřeno detektorem Hamamatsu), kde byl nárůst plochy 

píku o 57,44 % (a výšky píku o 128,89 %) oproti reakci bez QDs, resp. 1.10-3 mol.l-1 

(měřeno detektorem Schoeffel) o 4,49 %. Pro ověření velikosti a granularity QDs částic 

byl ve spolupráci s Katedrou farmakologie a toxikologie (FaF UK) využit průtokový 

cytometr Accuri (Kalifornie, USA). Nejstejnoměrnější parametry byly zjištěny 

u malých částic – QDs s emisním maximem 520 – 603 nm, které jsou pravidelnější. 


