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ABSTRAKT  

 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra analytické chemie 

 

Kandidát: Zuzana Bártová 

Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Quantum-Dots částice jako zesilovače při 

chemiluminiscenčním stanovení v SIA systému 

 

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. 
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ABSTRACT 

 

Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Analytical Chemistry 

 

Candidate: Zuzana Bártová 

Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Quantum-Dots particles as enhancers for chemiluminescence 

determinations in SIA system 

 

Quantum-Dots were tested as enhancers of chemiluminescence (CL) emission using 

sequential injection analysis (SIA). A CL reaction used for this testing was oxidation 

of luminol (5-aminophthalylhydrazide) by hydrogen peroxide in alkaline medium, QDs 

represented enhancer of CL signal. The following concentrations of the solutions were 

tested: hydrogen peroxide in the range 1.10-1 - 1.10-7 mol.l-1, without QDs and with QDs 

having maximum emission at 520, 575, 603 a 636 nm and dilution of  QDs in following 

levels 10 µl/10 ml (0.1% solution), 200 µl/10 ml (2% solution) and 200 µl/1 ml 

(20% solution). The CL emission was detected in two ways. The CL cell, which was 

constructed at the Department of Analytical Chemistry, FaF UK in HK, 

and photomultiplier Hamamatsu (Japan) as a detector, enabled monitoring of the CL 

emission including its time profile. The photomultiplier of the fluorimetric detector 

Schoeffel (Germany) with spiral flow cell were used for flow measurements in the SIA 

system. The CL emission was evaluated by peak height and peak area. The best 

enhancing effects were found for QDs whose maximum emission occurs at 520 nm, 

diluted to 10 µl/10 ml (0.1% solution), tested with following solutions of hydrogen 

peroxide: 1.10-2 mol.l-1 (measured by the Hamamatsu detector) where the increase 

of the peak area was of 57.44 % (and the peak height of 128,89 %) compared to the 

reaction without QDs, or  1.10-3 mol.l-1 (measured by the Schoeffel detector) of 4.49 %. 

A flow cytometer Accuri (California, USA) was used in cooperation with the 

Department of Pharmacology and Toxicology (FaF UK) to verify a size and granularity 

of the QDs. They had the most uniform parameters in small particles - QDs having 

maximum emission from 520 to 603 nm, which are regular.  
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Seznam použitých zkratek 

QDs Quantum-Dots 

CL, CRET chemiluminiscence, chemiluminiscenční přenos energie 

SIA, SI sekvenční injekční analýza 

FIA průtoková injekční analýza 

µSI mikro sekvenční injekční analýza 

LOV lab-on-valve uspořádání 

µSI-LOV lab-on-valve mikro uspořádání 

SIC sekvenční injekční chromatografie 

PL fotoluminiscence 

MPA merkaptopropionová kyselina 

DHLA dihydrolipoová kyselina 

PEG polyethylenglykol 

FRET fluorescenční přenos energie 

BRET bioluminiscenční přenos energie 

CT přenos náboje 

ECL elektrochemiluminiscence 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

PET fotoindukovaný přenos elektronů 

SNP bodový polymorfismus 

miRNA microRNA, mikroribonukleová kyselina 

E. coli Escherichia coli 

LED světlo emitující dioda 

RSD relativní směrodatná odchylka 
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1. Úvod 

 

Sekvenční injekční analýza patří mezi průtokové analytické metody. Její 

výhodou je přesnost dávkování vzorků a činidel, jednoduchost, automatizace a rychlost 

analýzy velkého počtu vzorků. V současnosti se často využívá pro rychlá 

chemiluminiscenční stanovení, ve kterých je nutné rychlé dávkování jednotlivých 

roztoků a sledování chemiluminiscenčního signálu ve velmi krátké době. V této práci se 

jedná o oxidaci luminolu peroxidem vodíku v bazickém prostředí za katalýzy 

hexakyanoželezitanem draselným. Quantum-Dots vystupují jako zesilovač 

chemiluminiscenčního signálu. 
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2. Cíl a popis zadání práce 

 

Cílem práce bylo testovat Quantum-Dots (QDs) jako zesilovače 

chemiluminiscenčního (CL) signálu s využitím sekvenční injekční analýzy. K testování 

byla použita CL reakce, při které byl luminol v bazickém prostředí oxidován peroxidem 

vodíku, QDs vystupovaly jako zesilovače CL signálu. Byl sledován vliv QDs s různými 

emisními maximy a různými zředěními jejich roztoků na výsledný CL signál. CL signál 

byl detekován pomocí CL cely (FaF UK) a detektoru - fotonásobiče Hamamatsu 

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

a fotonásobiče fluorimetru Schoeffel (Německo) se spirální průtokovou celou, který 

slouží pro rychlé měření v průtokovém systému. Hodnocení bylo provedeno s ohledem 

na výšku signálu (intenzitu CL) i plochu pod píkem (délka trvání CL signálu). Byl 

zkoušen také vliv koncentrace peroxidu vodíku na CL reakci. Na průtokovém cytometru 

byla ověřena velikost a granularita QDs. Cílem měření bylo zjistit, do jaké míry jsou 

částice pravidelné a stejně velké. 
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3. Teoretická část 

  

3.1. Sekvenční injekční analýza 

 

Sekvenční injekční analýza (Sequential Injection Analysis, SIA) je moderní 

neseparační průtoková analytická metoda [1].  Na rozdíl od průtokové injekční analýzy 

(Flow Injection Analysis, FIA), která využívá kontinuálního toku, SIA umožňuje tok 

naprogramovat – zastavit ho a změnit.  Oproti FIA se vyznačuje i menší spotřebou 

vzorků a činidel, snižuje se tedy množství odpadu [2]. Mezi její výhody patří 

automatizace, analýza velkého počtu vzorků, rychlost stanovení, přesnost 

a jednoduchost provedení. Velkou výhodou je také možnost změnit naprogramovaný 

měřicí cyklus jednoduše pomocí počítače [1].  

 

3.1.1. Vývoj SIA 

 

V roce 1974 byla popsána průtoková metoda využívající nečleněný kontinuální 

tok, FIA. Patří do první generace průtokových metod. FIA je založena na dávkování 

vzorku do kontinuálního toku činidla, který je dál unášen k detektoru. Produkt reakce 

vzniká na rozhraní mezi zónou vzorku a zónou činidla.  

Mezi modifikace FIA patří SIA, reprezentující druhou generaci průtokových 

metod, která se vyznačuje programovatelným tokem a řeší tak některé nedostatky FIA. 

Princip SIA byl navržen a experimentálně ověřen v roce 1990. Vzorek a činidla jsou 

dávkována za sebou do nosného toku, tok je pomocí pístové pumpy obrácen a na 

rozhraní zón vzorku a činidel vzniká produkt. 

V důsledku elektronizace a miniaturizace byla technologie SI přepracována na 

µSI, která je univerzálnější a použitelná i při měření v terénu. Metoda využívá integrace 

průtokové cely, mikrokolony a dalších komponent. Později byla navržena lab-on-valve 

(LOV), kde jsou všechny části (průtokové cely, mikrokolony a detektory) integrovány 

na vícecestném selekčním ventilu. 

µSI-LOV vznikla jako kombinace obou předešlých metod. Výhodou je 

miniaturizace průtoku, efektivita a rychlost promísení, zatímco probíhá chemická 

reakce, a přenosnost systému. 
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Metoda SIA pronikla také do separačních technik jako sekvenční injekční 

chromatografie (Sequential Injection Chromatography, SIC). SIC je kombinací 

kapalinové chromatografie a SIA. Využívá programovatelného toku mobilní fáze, 

dávkování vzorku a činidel a následný průchod separační kolonou [2, 3]. 

 

3.1.2. Princip SIA 

 

SIA využívá obousměrného toku, který je naprogramovaný pomocí počítače. 

Změnu směru toku udává pístová pumpa. 

 

(1) Do nosného proudu (obr. 1, světle modře) je pomocí vícecestného selekčního 

ventilu nadávkován vzorek (obr. 1, červeně), který je dále unášen nosným 

proudem. 

(2) Postupně jsou aspirována činidla (obr. 1, tmavě modře). V oblasti kontaktu 

vzorku s činidlem začíná vznikat produkt reakce (obr. 1, žlutě). Pokud je to 

žádoucí, jednotlivé zóny je možné oddělit např. vzduchovou bublinou. 

(3) Zóna vzniklého reakčního produktu (obr. 1, žlutě) je již dobře patrná. 

(4) Pomocí pístového čerpadla je obrácen pohyb toku, dochází k dokonalému 

promísení zón. 

(5) Vzniklý produkt (obr. 1, žlutě) je odveden do detektoru, kde je vyhodnocen 

měřený signál. 
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Obrázek 1: Princip SIA – jednotlivé kroky [1] 

 

3.1.3. Schéma SIA systému 

 

SIA systém je tvořen obousměrnou pístovou pumpou, vícecestným selekčním 

ventilem, mísící cívkou a detektorem. Součástí je počítač s ovládacím softwarem. 

Jako nosný proud může být použita destilovaná voda nebo pufr. Ten je nasáván 

pomocí obousměrné pístové pumpy, stejně tak vzorek i činidla. Pomocí vícecestného 

selekčního ventilu jsou voleny pozice jednotlivých reagencií, které jsou zadány 

v řídícím programu v počítači. Zpětným pohybem pístové pumpy je změněn směr toku. 

V mísící cívce proběhne chemická reakce, její produkt je vyhodnocen v detektoru a dále 

veden do odpadu. 

Jako detektory se nejčastěji používají spektrofotometry, fluorimetry 

a elektrochemické detektory [1]. 
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Obrázek 2: Schéma SIA systému [1] 

R1, R2, R3 – činidla 

 

3.1.4. Využití SIA 

 

SIA je moderní metoda využívaná v různých oblastech, ať už rutinně nebo 

ve výzkumu. Svoje uplatnění nachází ve farmaceutických analýzách, potravinářství, 

monitorování životního prostředí, zemědělství, bioanalytice a oceánografii [2]. 

 

3.2. Chemiluminiscence 

 

Chemiluminiscence (CL) je proces, při kterém je produkováno 

elektromagnetické záření (ultrafialové, viditelné nebo infračervené). Emise záření je 

důsledek chemické reakce, kdy se jeden z produktů nachází v excitovaném stavu 

a záření emituje při přechodu do základního stavu. 

Ve srovnání s fluorimetrií a spektrofotometrií je CL charakterizována nižší 

hladinou šumu, větší citlivostí a širokou lineární oblastí. Některé nedostatky CL jsou 

podobné jiným spektrofotometrickým technikám. Například limitovaná selektivita, 

vzhledem k faktu, že obvykle daná CL činidla vykazují pozitivní odpověď skupině 
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podobných látek než právě jednomu analytu. Mezi nedostatky se řadí také závislost CL 

emise na faktorech prostředí, které se musí neustále sledovat nebo kontrolovat. 

Dnes CL detekce nachází uplatnění v oborech jako je farmacie, medicína, 

životní prostředí, potravinářství a jiné [4]. 

 

3.2.1. Měření CL emise 

 

Existují dva způsoby měření CL emise: 

 

a) Metoda dávkování (batch method) 

b) Metody v průtokovém systému 

• průtoková injekční analýza, FIA 

• sekvenční injekční analýza, SIA 

 

Batch metoda využívá dávkování vzorku a činidel, transportu do CL cely a jejich 

smísení, tato cela by měla být co nejblíže okénku fotonásobiče detektoru [4]. Pro reálné 

měření je důležité, aby proudění a difuze probíhala rychle, snadno, cílem je homogenní 

smísení látek [2]. Je však velmi těžké docílit rychlého a efektivního promísení 

reaktantů, technika také není jednoduše automatizovatelná. 

Průtokové metody využívají kontinuální tok reaktantů u FIA a programovatelný 

tok u SIA. Ve srovnání s metodou dávkování jsou zdokonaleny v charakteristikách jako 

je rychlost analýz, možnost přípravy nestabilních činidel v systému, automatizace 

a malá spotřeba vzorku a činidel. Opět platí, že mísení reaktantů by mělo probíhat co 

nejblíže okénku fotonásobiče detektoru, vzhledem k rychlosti CL reakce [4]. 

 

3.2.2. Systém s luminolem 

 

Luminol (5-aminoftalylhydrazid) je nejčastěji používané CL činidlo 

v nepřímých CL metodách. Nepřímá CL stanovení využívají analyt jako zesilovač nebo 

inhibitor CL ovlivněním indikátoru, v přímých CL stanoveních probíhá přímá reakce 

mezi analytem a CL činidlem. 

Reakce je založena na oxidaci luminolu peroxidem vodíku v bazickém prostředí. 

Vzniká aminoftalátový anion, při přechodu z excitovaného stavu do základního emituje 

záření (425 nm, ve vodném prostředí) [4]. 
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Obrázek 3: Chemiluminiscenční reakce s luminolem [5] 

 

Role luminolu spočívá ve faktu, že mnoho různých látek může ovlivnit 

mechanismus a kinetiku reakce. Analyt zde vystupuje jako zesilovač, inhibitor nebo 

katalyzátor. Jeho koncentrace může mít vliv na intenzitu nebo množství vyzářené 

energie. 

Katalyzátory slouží v systému s luminolem ke zvýšení citlivosti stanovení. 

K tomuto účelu se používají Cu2+, Co2+, Fe3+, Fe2+ [4]. 

 

 

3.3. Quantum-Dots 

 

Quantum-Dots (QDs) jsou jedny z několika typů nanomateriálů, které měly 

významný dopad na výzkum napříč vědami fyzikálními, chemickými a biologickými. 

QDs jsou polovodičové nanokrystaly [6, 7] o rozměrech v rozmezí 2 - 6 nm, resp.      

1 – 10 nm. Materiály takovýchto malých velikostí se chovají odlišně, to umožňuje 

dosud nevídané aplikace na poli vědy a techniky. Vyznačují se unikátními 

elektrooptickými vlastnostmi, které vzbudily zájem v mnoha vědních disciplínách. 

Výzkum QDs začal na počátku 90. let 20. století [6, 8, 9], ovšem pravděpodobně až 

přijetí QD-biokonjugátů jako fluorescenčních značek pro biologické zobrazování stálo 

za skutečně výrazným zájmem na poli bioanalytiky, biofyziky a biomedicíny na 

přelomu století. Biologické zkoušky založené na QDs se dostávají do popředí analytické 
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chemie. QDs často poskytují lepší intenzitu signálu a fotostabilitu ve srovnání 

s konvenčními fluorescenčními značeními. Díky podobnosti velikosti QDs a biomolekul 

je zde prostor pro vývoj biosenzorů využívajících kombinace vynikajících optických 

vlastností QDs, selektivní vazby a katalytické funkce biomolekul. V současnosti se QDs 

uplatňují v zobrazovacích technikách, ať už na úrovni buněčné, zobrazení tkání nebo 

celého těla, a také ve vývoji biologických sond pro biologické snímání [6, 8]. 

 

3.3.1. Struktura a vlastnosti QDs 

 

3.3.1.1. Struktura QDs 

Pro QDs je typická struktura jádra a obalu. Polovodičové jádro je tvořeno prvky 

z II. až VI. nebo III. až V. skupiny. Navzdory objevu jiných materiálů zůstává 

nejpoužívanějším materiálem CdSe a CdTe [6, 10]. 

 

Obrázek 4: Struktura QDs 

(inorganic core – anorganické jádro, inorganic shell – anorganický obal, organic 

capping – organická vrstva, organic coating – organický obal, biological tag –

 biologická vrstva) [11] 

 

3.3.1.2. Vlastnosti QDs 

Syntetické metody a vlastnosti QDs z výše uvedených materiálů jsou obecně 

známé, stejně tak fotoluminiscence (PL) ve viditelné a infračervené oblasti spektra. 

Jedinečné elektrooptické vlastnosti QDs vycházejí z kombinace materiálu a dimenze 
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známé jako „kvantová cela“ (quantum confinement) [6, 7]. Nanomateriály mají kromě 

optické absorpce a emise ostatní zajímavé optické vlastnosti jako je CL, využívaná 

v chemii i biochemii. Tradičně byla CL limitována na molekulární systémy, dnes je 

pozornost věnována nanočásticovým systémům [8]. Ke zlepšení CL vlastností je 

využita anorganická krycí vrstva ZnS kolem jádra nanokrystalu, např. CdSe/ZnS. 

K výhodným optickým vlastnostem se řadí silná a široká absorpce, úzká, symetrická, 

volitelná velikost PL [6, 7, 10], potenciálně vysoký kvantový výtěžek, většinou dlouhá 

doba dosvitu [6, 7] – typicky delší než 10 ns, a často také lepší odolnost vůči zhášení 

signálu [7, 9]. 

 

 

Obrázek 5: Luminiscence CdSe/ZnS QDs roztoků. 

Velikost QDs stoupá zleva (2 nm) doprava (6 nm). Rozpětí emise je ve viditelné části 

elektromagnetického spektra od modré (2 nm) po červenou (6 nm). [12] 

 

Mezi potenciální nevýhody používání QDs, které vyplývají z jejich struktury 

a vlastností, patří silné interakce s nukleovými kyselinami (vedoucí k nepřiměřeně 

dlouhé době hybridizace), konjugace protilátek a QDs, která nezaručuje vazebnou 

aktivitu, a potenciální toxicita polovodičů, z nichž jsou vyrobené. Takovými materiály 

jsou CdS, CdSe, PbS a PbSe (polovodiče z II. až VI. skupiny), mohou například bránit 

užití QDs in vivo [9].  

 

3.3.2. Povrch QDs 

Vzhledem k velkému poměru plochy k objemu QDs, kvalita a vlastnosti povrchu 

nanokrystalu jsou rovnocenné s kvalitou jádra při sledování PL vlastností. Pokles 

kvantového výtěžku, změny ve PL emisi, spektrální posun a výskyt nežádoucích mezer 

v pásmu PL může být spojen se stavem povrchu QDs. Vliv stavu povrchu částice na PL 

mírní mohutnost anorganického obalu kolem jádra nanokrystalu. Ovšem vliv povrchu 
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QDs nemůže být odstraněn, na PL mohou působit adsorbenty, ligandy a další obaly. 

Chemický povrch je nezbytně důležitý pro vývoj všech typů testování, biosond 

a biosenzorů založených na QDs. Kromě zachování nejlepších optických vlastností QDs 

by měl vybraný chemický povrch umožnit biokonjugaci, rozpustnost ve vodě a neměl 

by bránit efektivnímu využití metod transdukce. S přihlédnutím k efektivní transdukci 

je velmi důležitým aspektem tloušťka obalu. K minimalizaci tloušťky obalové vrstvy 

jsou často využívány ligandy; polymery a polymer-proteiny se uplatňují při FRET 

a BRET metodách. Pro zajištění rozpustnosti ve vodě a možnosti biokonjugace jsou 

QDs potažené organickými molekulami a makromolekulami [6]. 

 

3.3.2.1. Typy obalů 

 

Obecně lze obaly QDs rozlišit jako ligandy nebo polymery, neutrální nebo nabité. 

 

a) Obaly z ligandů jsou tvořeny malými molekulami, které koordinují přímo 

k anorganickému povrchu QD částice. Nejběžnějšími ligandy jsou 

např. merkaptopropionová kyselina (MPA) nebo dihydrolipoová kyselina 

(DHLA) s thiolovými skupinami, pomocí kterých jsou ligandy vázány na povrch 

částice. Tyto ligandy jsou kompaktní, nabité a koloidní stabilita je udržována 

elektrostatickými odpudivými silami. Ke shlukování dochází při nízkém pH 

(v buněčných lysozomech) nebo vysoké iontové síle roztoků (v biologických 

matricích). Ligandy charakteru zwitter iontů jako je penicilamin a cystein 

mohou zlepšit stabilitu v rozsahu pH. K obalení QDs byl navíc použit různý 

rozsah připojených polyethylenglykolových (PEG) ligandů. Rozpustnost není 

závislá na náboji těchto ligandů, dále tyto ligandy nabízí lepší koloidní stabilitu 

v širokém rozsahu pH a iontové síly, nižší pravděpodobnost nespecifické vazby 

a biokompatibilitu. Podobně jako thioly by se mohly uplatnit dithiokarbamátové 

ligandy, ovšem jejich využití je více limitované [6]. 

 

b) Polymerní vrstvy byly založeny tradičně na amfifilních polymerech, jejich 

uspořádání na QD se řídilo hydrofobními interakcemi navázaných alkylových 

řetězců s nativními ligandy QDs. Nyní byla vyvinuta polymerní vrstva 

s navázanými imidazolovými skupinami, které jsou přímo na povrchu QD 

a přemisťují nativní ligandy, a to alespoň částečně. Na úkor většího 
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hydrodynamického rozsahu a tloušťky obalové vrstvy, polymerové vrstvy 

poskytují vyšší intenzitu záření QDs než vrstva tvořená ligandy. Skupiny jako 

karboxylová, aminová, PEG nebo jejich kombinace jsou obecně používány jako 

hydrofilní část amfifilních polymerů. Komerčně jsou dostupné QDs s polymerní 

vrstvou se skupinami aminovými, karboxylovými nebo obměnami streptavidinu 

- tyto částice jsou používány hlavně kvůli snadnější biokonjugaci [6]. 

 
 

 

 

Obrázek 6: Povrch částice a možnosti biokonjugace QDs 

Šedá vrstva znázorňuje obal částice. Obalová vrstva je spojena s povrchem částice 

hydrofobními interakcemi (e) nebo pomocí ligandů – thiolů (a) nebo imidazolu (b). 

Pro zajištění rozpustnosti ve vodě jsou vně obalové vrstvy vystaveny aminové, 

karboxylové skupiny (c) nebo PEG (d). Biokonjugace se mohou účastnit thioly (a), 

polyhistidin (b), elektrostatické síly (f), nikl zmožňující navázání polyhistidinu na 

karboxylové skupiny na povrchu (g), imid kyseliny maleinové aktivující QDs (h), 

aktivní estery (i), biotin a streptavidin (j). [6] 
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Vývoj QDs  na bázi křemíku umožnil přímé kovalentní modifikace povrchu 

QDs. QDs založené na polovodičích z II. až VI. skupiny jsou obvykle stabilizovány 

koordinací ligandů nebo polymerních obalů, to s sebou ovšem nese i nárůst velikosti 

částice o několik nm. Avšak QDs z křemíku mohou být připraveny s povrchy 

zakončenými aminoskupinami – pro zajištění rozpustnosti ve vodě a umožnění 

stabilního spojení bez dalších obalových vrstev [9]. 

 

3.3.3. Biokonjugace 

Příprava QD-biokonjugátů představuje spojení biotechnologie 

a nanotechnologie, je základem pro vývoj stanovení, biosond a biosenzorů. Na QDs 

mohou být připojeny enzymy, protilátky, malé molekuly vážící proteiny 

a oligonukleotidy. Biokonjugace nanočástic s proteiny nabízí metodu jejich organizace 

do komplexnějších struktur a cestu k novým snímacím a zobrazovacím technologiím 

[6, 8]. 

 

3.3.4. Transdukce signálu 

Ovlivnění luminiscence QDs jako selektivní odpovědi na přítomnost analytu lze 

dosáhnout různými způsoby, například fluorescenční přenos energie (fluorescence 

resonance energy transfer, FRET), bioluminiscenční přenos energie (bioluminescence 

resonance energy transfer (BRET), zhášení fluorescence přenosem náboje (charge 

transfer quenching, CT) a elektrochemiluminiscence (electrochemiluminescence, ECL). 

Bylo prokázáno, že QDs vystupují jako donory při FRET a akceptory při BRET, 

fotoluminiscence (PL) je silně ovlivněna CT reakcemi [6, 9]. 

Tyto metody poskytly základy pro mnoho strategií testování. Změny v PL 

spektru a intenzitě vyjadřuje analytický signál, stejně tak modulaci ECL intenzity [6]. 

 

3.3.4.1. FRET 

Základem pro většinu testování a biosond je FRET. QDs obecně vystupují jako 

donory energie, biomolekuly jako akceptory, které jsou značeny fluorescenční značkou. 

Poznatky o povrchu QDs částic jsou využívány k řízení asociace nebo disociace 

akceptorů nebo pozměnění vzdálenosti QD a akceptoru. 

QDs jsou vynikající donory a mají několik jedinečných vlastností oproti 

molekulárním fluoroforům jako donorům. QDs poskytují příležitost pro interakci 

jednotlivého donoru (QD) s mnoha akceptory díky povrchu QD (např. označené 
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biomolekuly). Hlavní výhodou užití více akceptorů je schopnost řídit FRET tak, aby byl 

efektivnější. Kontrola valence akceptoru kolem QD umožňuje přizpůsobit efektivitu 

FRET beze změny páru donor-akceptor nebo separační vzdálenosti [6, 9]. 

 

3.3.4.1.1. Aplikace QDs při FRET 

FRET je ideální technika pro studium molekulární dynamiky v biofyzice 

a biochemii, zaměřuje se na konformační změny DNA a proteinů nebo interakce 

proteinů. Testování a biosondy využívající QDs jako donory při metodě FRET jsou 

nejvyspělejším a nejrozšířenějším způsobem začlenění QDs do bioanalýzy. Jedná se 

například o detekci malých molekul, nukleových kyselin, užití aptamerů jako afinitních 

sond, hybridizační testování, detekce nukleázy a proteázy, a imunologická stanovení. 

FRET se uplatňuje také v mikroskopii [6, 9, 10]. 

 

3.3.4.2. BRET 

Chemiluminiscence (CRET) a bioluminiscence (BRET) vytvářejí excitovaný 

stav donoru pomocí chemické reakce, na rozdíl od FRET, kde se tomu děje optickou 

excitací. Základem BRET je biochemická reakce [6]. 

Oproti FRET je výhodou velmi nízké pozadí, a to i u komplexních vzorků. Díky 

absenci optické excitace nedochází k autofluorescenci vzorku, lze se vyhnout silnému 

rozptylu světelného zdroje a falešné emisi akceptoru z přímé excitace. Na rozdíl od 

FRET jsou QDs ideální akceptory energie při BRET a CRET vzhledem k jejich silné 

široké absorpci, která poskytuje velký spektrální překryv a vynikající separaci spektra 

donorů a akceptorů [6, 9]. 

 

3.3.4.2.1. Aplikace QDs při BRET 

QDs se využívají opět k vývoji testování a biosond, ovšem ne tak často jako při 

FRET. Byla vyvinuta metoda pro selektivní detekci nukleových kyselin, která je 

založena na luciferáze jako donoru pro QD. Další vědecká skupina se věnovala vývoji 

samosvítících QDs pro biologické zobrazování. Světélkování se objevilo jako důsledek 

BRET mezi luciferázou a QDs jako konjugáty. Biokonjugáty testované touto skupinou 

byly použity k vývoji biosond pro proteázovou aktivitu [6]. 
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3.3.5. Další aplikace QDs 

 

Mezi další aplikace patří studium bodového polymorfismu (single nukleotide 

polymorphism, SNP) [9], který zodpovídá za vznik mnohých onemocnění, např. 

srpkovité anémie [13], dále značení microRNA (miRNA) pomocí QDs. Při 

fluorescenční in-situ hybridizaci se využívají QDs pro značení nádorových buněk 

v prsu, lidských spermií, interfáze a metafáze dělení buňky, E. coli, metafáze 

chromozomů kukuřice [9]. 

QDs je možno použít jako zesilovače signálu v metodách diagnostiky 

nukleových kyselin [7, 9].) V analytické chemii lze využít povrch QDs k imobilizaci 

biomolekul, velké úsilí bylo věnováno pasivaci povrchu nanočástic nebo nanokrystalů 

a zvýšení citlivosti. O pasivaci povrchů nanočástic se dá hovořit ve chvíli, kdy se 

elektrochemiluminiscenční (ECL) emise povrchu přiblíží k vlnové délce fluorescence 

základního materiálu [7]. 

Díky svým jedinečným optickým vlastnostem nachází QDs uplatnění také 

v optoelektronice – např. solární články, světlo emitující diody (LED) [12]. 

V blízké budoucnosti by mohly být QDs použity pro neinvazivní biomedicínské 

zobrazování, detekci, potenciálně také podávání léků a terapii [14]. 
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4. Experimentální část 

 
4.1. Přístrojové vybavení 

 

• Průtokový cytometr Accuri, BD Biosciences, Kalifornie, USA (Katedra 

farmakologie a toxikologie, FaF UK) 

 

Systém SIA: 

 

• Počítač platformy PC AT (IBM kompatibilní) s konfigurací Pentium 75 MHz, 

24 MB RAM se standardním vybavením Windows 98 CZ, nainstalovány 

speciální karty – PCIe 6251 karta pro zpracování dat (National Instruments 

Corporation, USA) a PCI 232:2 (Netmos) karta pro komunikační rozhraní SIA 

systému s počítačem 

• Pístové čerpadlo Cavro XL-3000 s objemem 2,5 ml 

• Deseticestný selekční ventil, VICI VALCO 

• Mísící cívka z teflonové (PTFE) hadičky o objemu 1,2 ml a vnitřním průměru 

0,75 mm 

• Chemiluminiscenční cela navržená na Katedře analytické chemie FaF UK v HK 

• Detektor Hamamatsu, model H5784-01, Hamamatsu Photonics K. K., Japonsko 

• Fluorimetr se spirální průtokovou celou (Schoeffel Instruments, Německo) 

• Spojovací materiál – hadičky z teflonu (PTFE) o vnitřním průměru 

0,50 a 0,75 mm, Wartex Praha 

 

Systém SIA se skládal z obousměrné pístové pumpy, mísící cívky, vícecestného 

selekčního ventilu a detektoru. Jako nosný proud byla použita destilovaná voda. 

Obousměrná pístová pumpa umožnila nasátí nosného proudu, vzorku a činidel. Pomocí 

vícecestného selekčního ventilu byly voleny pozice jednotlivých reagencií. Zpětným 

pohybem obousměrné pístové pumpy se změnil směr toku a v mísící cívce se promísily 

jednotlivé zóny (detektor Schoeffel) nebo byly voleny dostatečné odstupy (aspirace 

vzduchové bubliny) mezi reagenciemi tak, aby se v mísící cívce nepromísily 

a zreagovaly až v detekční cele (detektor Hamamatsu). Vzniklý produkt reakce byl 

transportován do odpadu. 
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Fluorimetr Schoeffel byl upraven – bylo vypnuto primární záření a v místě 

sekundárního filtru byla instalována spirální průtoková cela. Spirální CL modul tvořila 

stočená průhledná teflonová hadička. 

 

 

Obrázek 7: Spirální chemiluminiscenční modul – směr toku proudu [3] 

 

Po celou dobu testování bylo na detektoru Hamamatsu nastaveno napětí 4 V, na 

fluorimetru Schoeffel 250 V.  

 

4.2. Použité chemikálie 

 
• Peroxid vodíku 30% liquid, Sigma-Aldrich, Praha, ČR 

• Luminol 98%, Fluka BioChemika, Praha, ČR 

• Hydroxid sodný, min. 98%, Penta Chrudim, ČR 

• Hexakyanoželezitan draselný 99%, Balex Pardubice Rosice n. Labem, ČR 

• Roztoky Quantum-Dots částic s emisním maximem 520 nm, 575 nm, 603 nm, 

636 nm připraveny na Oddělení bioanalytické instrumetace, Ústavu analytické 

chemie, Akademie věd České republiky 

• Voda super čistá – demineralizovaná systémem Milli-Q (Millipore, Bedford, 

MA, USA) 
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4.3. Roztoky 

 
Zásobní roztoky byly uchovávány v odměrných nádobách v chladu a temnu. 

Pracovní roztoky byly vždy připravovány v čas potřeby. Roztok peroxidu vodíku byl 

připravován každé dva týdny čerstvý, neboť se působením světla a tepla rozkládá [15]. 

 

Zásobní roztoky: 

 

• roztok peroxidu vodíku 0,1 M – 1,00 ml 30%ního peroxidu vodíku doplněno 

vodou do 100 ml 

• roztok hydroxidu sodného 0,01 M –0,04 g NaOH doplněno vodou super čistou 

do 100 ml 

• roztok luminolu 0,1 mM – 1,7716 mg luminolu doplněno 0,01 M NaOH do 

100 ml 

• hexakyanoželezitan draselný 20 mM –0,6585 g hexakyanoželezitanu draselného 

doplněno vodou do 100 ml 

• roztok QDs částic s emisním maximem 520 nm, 575 nm, 603 nm, 636 nm, 

připravené ve vodě, o přibližné koncentraci 1.10-4 mol.l-1 

 

Pracovní roztoky: 

• Pracovní roztoky peroxidu vodíku byly naředěny ze zásobního roztoku peroxidu 

vodíku 0,1 M a doplněny vodou do 50 ml (metodou přenášení 5 ml 

z předchozího roztoku a doplnění roztoku vodou do 50 ml). Roztoky byly 

připraveny v koncentracích 1.10-1 až 1.10-7 mol.l-1. 

 

• Pracovní roztoky QDs 520 nm, 575 nm, 603 nm, 636 nm byly naředěny ze 

zásobních roztoků QDs 520 nm, 575 nm, 603 nm, 636 nm a doplněny vodou na 

příslušný objem pracovního roztoku. 
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Tabulka 1: Ředění zásobního roztoku QDs 

Objem zásobního 

roztoku QDs 

[µl] 

Objem pracovního 

roztoku QDs 

[ml] 

Koncentrace 

pracovního 

roztoku QDs 

[% z původního 

roztoku] 

Přibližná molární 

koncentrace 

[mol.l-1] 

10 10 0,1 1.10-7 

200 10 2 2.10-6 

200 1 20 2.10-5 

 

4.4. Optimalizace SIA systému 

 

Cílem bylo najít optimální podmínky pro průběh reakce a nejlepší odezvu 

detektoru tak, aby byl využit celý jeho rozsah a byly dobře patrné změny signálu při 

testování QDs částic. K testování bylo využito CL reakce, při které byl luminol           

(5-aminoftalylhydrazid) v bazickém prostředí oxidován peroxidem vodíku za katalýzy 

hexakyanoželezitanem draselným, QDs vystupovaly jako zesilovač CL signálu. 

 

Optimalizace parametrů 

• Režim měření – naprogramování cyklu 

Měřící cyklus byl naprogramován tak, aby byly zohledněny optimální 

koncentrace a objemy činidel a zesilovačů (QDs), zároveň také průtoková 

rychlost. Cílem bylo dosáhnout dobré citlivosti stanovení. 

o Objem činidel (peroxid vodíku) a zesilovačů (QDs) 

Objemy byly voleny vzhledem k citlivosti měření, nejvyšší odezvě 

detektoru. Byly využity zkušenosti s předchozím testováním QDs [16]. 

o Koncentrace činidel (peroxid vodíku) a zesilovačů (QDs) 

Byly testovány koncentrace peroxidu vodíku v rozsahu 1.10-1 mol.l-1 až 

1.10-7 mol.l-1 a koncentrace zesilovačů – roztok 0,1%, 2%, 20%, 

a vybrány ty, kde byla odezva detektoru nejvyšší. 

o Průtoková rychlost 

Byla zvolena taková průtoková rychlost, při které byla odezva detektoru 

nejlepší. Byl zajištěn dostatečně rychlý transport vzorků a činidel do 
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detektoru, a to s promísením (u průtokového detektoru Schoeffel) nebo 

bez promísení (u detektoru Hamamatsu). 

 

4.5. Opakovatelnost 

 

Byla zjištěna opakovatelnost měření: 

- bez QDs a s QDs s emisními maximy 520, 575, 603 a 636 nm, zředěnými na 

10 µl/10 ml (0,1% roztok) při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci         

1.10-2 mol.l-1 pro detektor Hamamatsu (resp. 1.10-3 mol.l-1 pro detektor 

Schoeffel) 

- bez QDs a s QDs s emisním maximem 520 nm, zředěnými na 10 µl/10 ml 

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

s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-2 mol.l-1 pro detektor Hamamatsu (resp. 

1.10-3 mol.l-1 pro detektor Schoeffel) 

 

4.6. Parametry měření 

 

Testování s využitím detekční cely a fotonásobiče Hamamatsu (Japonsko): 

� napětí na detektoru 4 V 

� průtoková rychlost 30 µl.s-1 

� aspirace 40 µl luminolu 0,1 mM v 0,01 M NaOH 

� aspirace 10 µl hexakyanoželezitanu draselného 20 mM 

� aspirace 40 µl peroxidu vodíku (1.10-1 M až 1.10-7 M) 

� aspirace 50 µl QDs (0,1%, 2%, 20% roztok) 

� transport do detektoru (50 µl.s-1) 

� detekce CL signálu 

� promytí detekční cely 500 µl vody 

� transport do odpadu 

 

Signál byl v detekční cele sledován po určitou dobu (60 s). Detekční cela 

umožňovala snímat kinetiku CL reakce. 

 

 



29 
 

Testování s využitím spirální průtokové cely a fotonásobiče fluorimetru Schoeffel 

(Německo): 

� napětí na fluorimetru Schoeffel 250 V 

� rozsah stupnice 0,01 – 1,0 µA 

� průtoková rychlost 30 µl.s-1 

� aspirace 40 µl luminolu 0,1 mM v 0,01 M NaOH 

� aspirace 40 µl hexakyanoželezitanu draselného 20 mM 

� aspirace 20 µl peroxidu vodíku (1.10-1 M až 1.10-7 M) 

� aspirace 40 µl QDs (0,1%, 2%, 20% roztok) 

� promísení reakčních zón 

� transport do detektoru (100 µl.s-1) 

� detekce CL signálu 

� transport do odpadu 

 

Při měření byly využity 3 paralelní nástřiky, případně 6 nástřiků – vysvětleno 

u tabulek a v textu. 
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5. Výsledky a diskuze 

 

CL signál byl detekován ve dvou průtokových systémech pomocí dvou různých 

detekčních cel – detekční cely umožňující snímat kinetiku CL reakce s využitím 

fotonásobiče Hamamatsu (Japonsko) a spirální průtokové cely a fotonásobiče 

fluorimetru Schoeffel (Německo). Výsledný CL signál byl vyhodnocen výškou píku 

a plochou píku. 

 

5.1. Detektor Hamamatsu 

 

V případě fotonásobiče detektoru Hamamatsu, který vykazuje nižší citlivost, 

bylo nutné pracovat s koncentrovanějším roztokem peroxidu vodíku (1.10-1 až         

1.10-3 mol.l-1). 

 

5.1.1. Výběr koncentrace peroxidu vodíku 

 

CL signál byl vyhodnocen výškou i plochou píku. Data z hodnocení pomocí 

plochy píku zohledňují i dobu trvání signálu, nejen jeho výšku (intenzitu), proto byla 

vybrána pro další testování v systému. 

 

5.1.1.1. Testování bez zesilovačů – Quantum-Dots (QDs) 

 

Cílem bylo vybrat takovou koncentraci peroxidu vodíku, při které byla odezva 

detektoru nejvyšší. 

 

Tabulka 2: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (výška píku, 

plocha píku) bez použití QDs 

 

c H2O2 [mol.l-1] 0,001 0,01 0,1 

výška píku 0 0,45 0,66 

plocha píku 0 25,61 22,90 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 
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Obrázek 8: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (výška píku) bez 

použití QDs 

 

 

Obrázek 9: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (plocha píku) bez 

použití QDs 

 

Výsledek: 

K dalšímu měření byl vybrán roztok peroxidu vodíku o koncentraci              

1.10-2 mol.l-1, kde byla odezva detektoru nejvyšší; hodnoceno plochou píku, ve které je 

zohledněno i trvání CL signálu. 
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5.1.1.2. Testování s využitím zesilovačů – Quantum- Dots (QDs) 

 

Cílem bylo potvrdit výběr koncentrace peroxidu vodíku při použití zesilovačů 

CL signálu. Zředění QDs 10 µl/10 ml bylo vybráno podle předchozích zkušeností 

s testováním QDs [16]. 

 

Tabulka 3: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (výška píku) 

s použitím QDs 

             c H2O2 [mol.l-1] 

 QDs 

0,001 0,01 0,1 

bez QDs 0,00 0,45 0,66 

520 nm 0,31 1,03 1,55 

575 nm 0,27 0,99 1,47 

603 nm 0,28 1,00 1,53 

636 nm 0,28 0,67 1,32 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 

 

 

Obrázek 10: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (výška píku) 

s použitím QDs 
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Tabulka 4: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (plocha píku) 

s použitím QDs 

             c H2O2 [mol.l-1] 

 QDs 

0,001 0,01 0,1 

bez QDs 0,00 25,61 22,90 

520 nm 18,33 40,32 15,16 

575 nm 15,24 39,80 31,68 

603 nm 13,86 39,26 30,33 

636 nm 9,75 16,95 11,14 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 

 

 

Obrázek 11: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (plocha píku) 

s použitím QDs 

 

Výsledek: 

Testováním s QDs se potvrdil správný výběr peroxidu vodíku o koncentraci 

1.10-2  mol.l-1, hodnoceno plochou píku. 
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Tabulka 5: Procentuální nárůst/pokles výšky píku při CL reakci s různými 

koncentracemi peroxidu vodíku a s QDs o různých hodnotách emisního maxima 

(zředění 10 µl/10 ml) 

 

        c H2O2 [mol.l-1] 

QDs 

0,001 0,01 0,1 

520 nm nelze 128,89 134,85 

575 nm nelze 120,00 122,73 

603 nm nelze 122,22 131,82 

636 nm nelze 48,89 100,00 

Pozn.: Hodnota výšky píku při měření bez QDs je uvažována 100,00 %. Nejvyšší nárůst 

výšky píku je o 134,85 %. 

 

Nejvyšší nárůst výšky píku je u QDs s emisním maximem 520 nm: 

- při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-2  mol.l-1 o 128,89 % 

- při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-1  mol.l-1 o 134,85 % 

 

Tabulka 6: Procentuální nárůst/pokles plochy píku při CL reakci s různými 

koncentracemi peroxidu vodíku a s QDs o různých hodnotách emisního maxima 

(zředění 10 µl/10 ml) 

         c H2O2 [mol.l-1] 

QDs 

0,001 0,01 0,1 

520 nm nelze 57,44 -33,80 

575 nm nelze 55,41 38,34 

603 nm nelze 53,30 32,45 

636 nm nelze -33,81 -51,35 

Pozn.: Hodnota plochy píku při měření bez QDs je uvažována 100,00 %. Nejvyšší 

nárůst výšky píku je o 57,44  %. 
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Nejvyšší nárůst plochy píku je u QDs: 

- s emisním maximem 520 nm při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci    

1.10-2  mol.l-1 o 57,44 % 

- s emisním maximem 575 nm při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci    

1.10-1  mol.l-1 o 38,34 % 

Největší pokles plochy píku je u QDs s emisním maximem 636 nm: 

- při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-2  mol.l-1 o -33,81 % 

- při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-1  mol.l-1 o -51,35 % 

 

5.1.1.3. Opakovatelnost 

 

Byla testována opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisními maximy 

520, 575, 603 a 636 nm, zředěnými na 10 µl/10 ml při reakci s peroxidem vodíku 

o koncentraci 1.10-2 mol.l-1, hodnoceno výškou a plochou píku. 

 

5.1.1.3.1. Opakovatelnost hodnocení výškou píku 

 

Tabulka 7: Opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisními maximy 520, 575, 603 

a 636 nm, zředěnými na 10 µl/10 ml při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci    

1.10-2 mol.l-1 (výška píku) 

 

                  QDs 

měření bez QDs 520 nm 575 nm 603 nm 636 nm 

1. 0,43 0,99 0,99 0,98 0,70 

2. 0,43 1,12 0,98 1,02 0,62 

3. 0,48 0,99 1,00 1,00 0,80 

4. 0,73 

5. 0,52 

6. 0,67 

průměr 0,447 1,033 0,990 1,000 0,673 

směr. odchylka 0,024 0,061 0,008 0,016 0,088 

RSD [%] 5,28 5,93 0,82 1,63 13,05 
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Relativní směrodatná odchylka (RSD) pro reakci bez QDs je rovna 5,28 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 520 nm je rovna 5,93 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 575 nm je rovna 0,82 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 603 nm je rovna 1,63 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 636 nm je rovna 13,05 %. 

 

Výsledek: 

Při měření s částicemi s vyšším emisním maximem byla pozorována horší 

opakovatelnost, a proto bylo měření s těmito částicemi opakováno vícekrát 

(6 paralelních nástřiků). 

 

5.1.1.3.2. Opakovatelnost hodnocení plochou píku 

 

Tabulka 8: Opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisními maximy 520, 575, 603 

a 636 nm, zředěnými na 10 µl/10 ml při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci    

1.10-2 mol.l-1 (plocha píku) 

měření                QDs bez QDs 520 nm 575 nm 603 nm 636 nm 

1. 23,08 38,48 38,77 38,53 13,82 

2. 26,57 42,32 39,84 39,01 17,44 

3. 27,18 40,16 40,80 40,24 21,57 

4. 21,17 

5. 13,07 

6. 14,62 

průměr 25,610 40,320 39,803 39,260 16,948 

směr. odchylka 1,806 1,572 0,829 0,720 3,408 

RSD [%] 7,05 3,90 2,08 1,83 20,11 

 

RSD pro reakci bez QDs je rovna 7,05 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 520 nm je rovna 3,90 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 575 nm je rovna 2,08 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 603 nm je rovna 1,83 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 636 nm je rovna 20,11 %. 

 



37 
 

Výsledek: 

Opět bylo prokázáno, že opakovatelnost měření s roztoky s vyšším emisním 

maximem je výrazně horší, a proto bylo v jejich případě hodnocení prováděno ze 

6 paralelních nástřiků. 

 

5.1.2. Vliv zesilovačů – Quantum-Dots (QDs) 

 

5.1.2.1. Zředění QDs 

Byl testován vliv zředění QDs na výšku a délku trvání CL signálu při reakci 

s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-2 mol.l-1. 

 

Tabulka 9: Vliv zředění QDs na intenzitu CL signálu (výška píku) 

způsob ředění 0 1 2 3 

            zředění 

QDs 

bez QDs 

(0 %) 

10 µl/10 ml 

(0,1 %) 

200 µl/10 ml 

(2 %) 

200 µl/1 ml 

(20 %) 

520 nm 0,45 1,03 0,65 0,55 

575 nm 0,45 0,99 0,62 0,28 

603 nm 0,45 1,00 0,61 0,21 

636 nm 0,45 0,67 0,60 0,00 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 

 

 

Obrázek 12: Závislost výšky píku na zředění QDs, vyjádřeno podílem QDs v roztoku 
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Obrázek 13: Závislost výšky píku na zředění QDs, podle způsobu ředění QDs 

 

Tabulka 10: Vliv zředění QDs na intenzitu CL signálu (plocha píku) 

způsob ředění 0 1 2 3 

             zředění 

QDs 

bez QDs 

(0 %) 

10 µl/10 ml 

(0,1 %) 

200 µl/10 ml 

(2 %) 

200 µl/1 ml  

(20 %) 

520 nm 25,61 40,32 14,37 11,80 

575 nm 25,61 39,80 14,16 5,90 

603 nm 25,61 39,26 13,08 0,99 

636 nm 25,61 16,95 12,73 0,00 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 
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Obrázek 14: Závislost plochy píku na zředění QDs, vyjádřeno podílem QDs v roztoku 

 

 

Obrázek 15: Závislost plochy píku na zředění QDs, podle způsobu ředění QDs 

 

Výsledek: 

Nejvyšší odezva detektoru je při použití QDs s emisním maximem 520 nm, 

zředěných na 10 µl/10 ml (0,1% roztok), hodnoceno plochou píku. 
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Tabulka 11: Procentuální nárůst/pokles výšky píku při CL reakci s různými zředěními 

QDs o různých hodnotách emisního maxima 

způsob ředění 1 2 3 

                zředění 

QDs 

10 µl/10 ml 200 µl/10 ml 200 µl/1 ml 

(0,1 %) (2 %) (20 %) 

520 nm 128,89 44,44 22,22 

575 nm 120,00 37,78 -37,78 

603 nm 122,22 35,56 -53,33 

636 nm 48,89 33,33 -100,00 

Pozn.: Hodnota výšky píku při měření bez QDs je uvažována 100,00 %. Nejvyšší nárůst 

výšky píku je o 128,89 %. 

 

Nejvyšší nárůst výšky píku je u QDs se zředěním 10 µl/10 ml (0,1% roztok): 

- a s emisním maximem 520 nm o 128,89 % 

- a s emisním maximem 575 nm o 120,00 % 

- a s emisním maximem 603 nm o 122,22 % 

- a s emisním maximem 636 nm o 48,89 % 

 

Největší pokles výšky píku je u QDs s emisním maximem 636 nm se zředěním 

200 ml/1 ml (20% roztok), kde se jedná o úplné vymizení CL signálu. 

 

Tabulka 12: Procentuální nárůst/pokles plochy píku při CL reakci s různými 

zředěními QDs o různých hodnotách emisního maxima 

způsob ředění 1 2 3 

                 zředění 

QDs 

10 µl/10 ml 200 µl/10 ml 200 µl/1 ml 

(0,1 %) (2 %) (20 %) 

520 nm 57,44 -43,89 -53,92 

575 nm 55,41 -44,71 -76,96 

603 nm 53,30 -48,93 -96,13 

636 nm -33,81 -50,29 -100,00 

Pozn.: Hodnota plochy píku při měření bez QDs je uvažována 100,00 %. Nejvyšší 

nárůst plochy píku je o 57,44 %. 
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Nejvyšší nárůst plochy píku je u QDs se zředěním 10 µl/10 ml (0,1% roztok): 

- a s emisním maximem 520 nm o 57,44 % 

- a s emisním maximem 575 nm o 55,41 % 

- a s emisním maximem 603 nm o 53,30 % 

 

Pokles plochy píku byl zaznamenán při zředění 10 µl/10 ml (0,1% roztok) 

u QDs s emisním maximem 636 nm,  200 µl/10 ml (2% roztok) a 200 µl/1 ml 

(20% roztok)   QDs všech testovaných emisních maxim, tj. 520, 575, 603 a 636 nm. 

 

5.1.2.2. Opakovatelnost 

 

Byla testována opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisním maximem 

520 nm, zředěnými na 10 µl/10 ml (0,1% roztok), 200 µl/10 ml (2% roztok) 

a 200 µl/1 ml (20% roztok) při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-2 mol.l-1, 

hodnoceno výškou a plochou píku. 

 

5.1.2.2.1. Opakovatelnost hodnocení výškou píku 

 

Tabulka 13: Opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisním maximem 520 nm 

o různém zředění při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-2 mol.l-1 (výška 

píku) 

                      zředění 

měření 

bez QDs 

(0 %) 

10 µl/10 ml 

(0,1 %) 

200 µl/10 ml 

(2 %) 

200 µl/1 ml 

(20 %) 

1. 0,43 0,99 0,66 0,67 

2. 0,43 1,12 0,67 0,46 

3. 0,48 0,99 0,67 0,61 

4. 0,65 0,42 

5. 0,63 0,56 

6. 0,68 0,59 

průměr 0,447 1,033 0,660 0,552 

směr. odchylka 0,024 0,061 0,016 0,086 

RSD [%] 5,28 5,93 2,47 15,64 
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RSD pro reakci bez QDs (0% roztok) je rovna 5,28 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 10 µl/10 ml (0,1% roztok) je rovna 5,93 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 200 µl/10 ml (2% roztok) je rovna 2,47 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 200 µl/1 ml (20% roztok) je rovna 

15,64 %. 

 

Výsledek: 

Nejhorší opakovatelnost byla zaznamenána u nejvíce koncentrovaného roztoku 

QDs, kvůli tomu muselo být měření s tímto roztokem opakováno vícekrát (6 paralelních 

nástřiků). U ostatních roztoků bylo dostatečné hodnocení průměrnou hodnotou ze 

3 paralelních nástřiků. 

 

 

5.1.2.2.2. Opakovatelnost hodnocení plochou píku 

 

Tabulka 14: Opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisním maximem 520 nm 

o různém zředění při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-2 mol.l-1 (plocha 

píku) 

                      zředění 

měření 

bez QDs 

(0 %) 

10 µl/10 ml 

(0,1 %) 

200 µl/10 ml 

(2 %) 

200 µl/1 ml 

(20 %) 

1. 23,08 38,48 12,57 12,28 

2. 26,57 42,32 14,49 8,57 

3. 27,18 40,16 20,03 16,84 

4. 15,68 10,89 

5. 12,88 9,28 

6. 14,55 12,92 

průměr 25,610 40,320 15,033 11,797 

směr. odchylka 1,806 1,572 2,470 2,723 

RSD [%] 7,05 3,90 16,43 23,09 
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RSD pro reakci bez QDs (0% roztok) je rovna 7,05 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 10 µl/10 ml (0,1% roztok) je rovna 3,90 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 200 µl/10 ml (2% roztok) je rovna 

16,43 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 200 µl/1 ml (20% roztok) je rovna 

23,09 %. 

 

Výsledek: 

Opět bylo prokázáno, že opakovatelnost měření s koncentrovanějšími roztoky je 

výrazně horší a proto bylo v jejich případě hodnocení prováděno ze 6 paralelních 

nástřiků. 

 

 

5.2. Detektor Schoeffel 

 

Díky vyšší citlivosti fotonásobiče fluorimetrického detektoru Schoeffel (vyšší 

pracovní napětí na fotonásobiči) bylo možné použít zředěnější roztoky peroxidu vodíku 

(1.10-3 až 1.10-7 mol.l-1). Vzhledem k citlivosti detektoru bylo nutné měnit rozsah 

stupnice, a to od 0,01 µA do 1 µA, a výslednou hodnotu intenzity CL vypočítat. 

 

Výpočet intenzity CL (I): 

 

I = výška (popř. plocha) píku/2,5 x I [µA] x 1000 [nA] 

 

 

5.2.1. Výběr koncentrace peroxidu vodíku 

 

CL signál byl vyhodnocen opět výškou i plochou píku. Pro další testování byla 

vybrána data z hodnocení pomocí plochy píku, ačkoliv při použití průtokové cely je 

hodnocen v obou případech pík symetrického tvaru, který odpovídá průchodu reakční 

zóny spirální průtokovou celou. 
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5.2.1.1. Testování bez zesilovačů – Quantum-Dots (QDs) 

 

Cílem bylo vybrat koncentraci peroxidu vodíku, kdy byla odezva detektoru 

nejvyšší a zároveň tak, aby byla odezva v rozsahu detektoru. 

  

Tabulka 15: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (výška píku, 

plocha píku) bez použití QDs 

 

c H2O2 

[mol.l-1] 1.10-7 1.10-6 1.10-5 1.10-4 1.10-3 

výška píku 

[nA] 8,83 11,70 27,74 155,12 850,44 

plocha píku 10,58 13,15 30,48 168,46 947,73 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 

 

 

Obrázek 16: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (výška píku) bez 

použití QDs 
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Obrázek 17: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (plocha píku) 

bez použití QDs 

 

Výsledek: 

K dalšímu měření byl vybrán roztok peroxidu vodíku o koncentraci              

1.10-3 mol.l-1, kde byla odezva detektoru nejvyšší; hodnoceno plochou píku. 

 

5.2.1.2. Testování s využitím zesilovačů – Quantum-Dots (QDs) 

 

Cílem bylo potvrdit výběr koncentrace peroxidu vodíku při použití zesilovačů 

CL signálu. QDs s emisním maximem 520 nm a zředěním 10 µl/10 ml byly vybrány 

s přihlédnutím k výsledkům z detektoru Hamamatsu. 

 

Tabulka 16: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (výška píku) 

s použitím QDs 

c H2O2 

[mol.l-1] 1.10-6 1.10-5 1.10-4 1.10-3 

výška píku 

[nA] 6,29 16,75 124,21 877,50 

plocha píku 7,95 18,89 132,12 990,30 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 

Pro koncentraci peroxidu vodíku 1.10-7  mol.l-1 nebyl zaznamenán pokles signálu. 
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Obrázek 18: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (výška píku) 

s použitím QDs s emisním maximem 520 nm a zředěním 10 µl/10 ml 

 

 

Obrázek 13: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (plocha píku) 

s použitím QDs s emisním maximem 520 nm a zředěním 10 µl/10 ml 

 

Výsledek: 

Testováním s QDs se potvrdil správný výběr peroxidu vodíku o koncentraci 

1.10-3  mol.l-1, hodnoceno plochou píku. 
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5.2.2. Vliv zesilovačů – Quantum-Dots (QDs) 

 

5.2.2.1. Vliv koncentrace peroxidu na CL reakci s QDs 

 

Cílem bylo ověřit výběr koncentrace peroxidu vodíku při použití zesilovačů se 

všemi emisními maximy – 520, 575, 603 a 636 nm. Byl sledován vliv na linearitu 

v celém koncentračním rozsahu. 

 

Tabulka 17: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (výška píku, nA) 

s použitím QDs 

      c H2O2 [mol.l-1] 

QDs 1.10-6 1.10-5 1.10-4 1.10-3 

520 nm 6,29 16,75 124,21 877,50 

575 nm 5,60 12,36 89,12 704,01 

603 nm 4,62 13,00 94,32 743,11 

636 nm 6,12 17,25 114,56 699,91 

bez QDs 11,70 27,74 155,12 850,44 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 

Pro koncentraci peroxidu vodíku 1.10-7  mol.l-1 nebyl zaznamenán pokles signálu. 
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Obrázek 19: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (výška píku) 

s použitím QDs 

 

Tabulka 18: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (plocha píku) 

s použitím QDs 

         c H2O2 [mol.l-1] 

QDs 1.10-6 1.10-5 1.10-4 1.10-3 

520 nm 7,95 18,89 132,12 990,30 

575 nm 7,03 14,57 97,58 772,64 

603 nm 5,79 15,68 107,15 873,27 

636 nm 7,30 20,45 129,10 774,43 

bez QDs 13,15 30,48 168,46 947,73 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 

Pro koncentraci peroxidu vodíku 1.10-7  mol.l-1 nebyl zaznamenán pokles signálu. 
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Obrázek 20: Vliv koncentrace peroxidu vodíku na intenzitu CL signálu (plocha píku) 

s použitím QDs 

 

Výsledek: 

Nejlepším zesilovačem jsou QDs s emisním maximem 520 nm, hodnoceno 

plochou píku. 
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Tabulka 19: Procentuální nárůst/pokles výšky píku při CL reakci s různými 

koncentracemi peroxidu vodíku a s QDs o různých hodnotách emisního maxima 

(zředění 10 µl/10 ml) 

  c H2O2  [mol.l-1] 

QDs 1.10-6 1.10-5 1.10-4 1.10-3 

520 nm -46,24 -39,62 -19,93 3,18 

575 nm -52,14 -55,44 -42,55 -17,22 

603 nm -60,51 -53,14 -39,20 -12,62 

636 nm -47,69 -37,82 -26,15 -17,70 

Pozn.: Hodnota výšky píku při měření bez QDs je uvažována 100,00 %. Nejvyšší nárůst 

výšky píku je o 3,18 %. 

 

Nárůst výšky píku je pouze u QDs s emisním maximem 520 nm při reakci 

s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-3  mol.l-1 o 3,18 %. 

U QDs všech testovaných emisních maxim, tj. 520, 575, 603 a 636 nm, při 

reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-3  až 1.10-6 mol.l-1 byl zaznamenán pokles 

výšky píku - kromě QDs s emisním maximem 520 nm při reakci s peroxidem vodíku 

o koncentraci 1.10-3  mol.l-1. 

 

Tabulka 20: Procentuální nárůst/pokles plochy píku při CL reakci s různými 

koncentracemi peroxidu vodíku a s QDs o různých hodnotách emisního maxima 

(zředění 10 µl/10 ml) 

           c H2O2 [mol.l-1] 

QDs 1.10-6 1.10-5 1.10-4 1.10-3 

520 nm -39,54 -38,02 -21,57 4,49 

575 nm -46,54 -52,20 -42,08 -18,47 

603 nm -55,97 -48,56 -36,39 -7,86 

636 nm -44,49 -32,91 -23,36 -18,29 

Pozn.: Hodnota plochy píku při měření bez QDs je uvažována 100,00 %. Nejvyšší 

nárůst plochy píku je o 4,49 %. 
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Nárůst plochy píku je pouze u QDs s emisním maximem 520 nm při reakci 

s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-3  mol.l-1 o 4,49 %. 

U QDs všech testovaných emisních maxim, tj. 520, 575, 603 a 636 nm, při 

reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-3  až 1.10-6 mol.l-1 byl zaznamenán pokles 

plochy píku - kromě QDs s emisním maximem 520 nm při reakci s peroxidem vodíku 

o koncentraci 1.10-3  mol.l-1. 

 

5.2.2.2. Opakovatelnost 

 

Byla testována opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisními maximy 

520, 575, 603 a 636 nm, zředěnými na 10 µl/10 ml při reakci s peroxidem vodíku 

o koncentraci 1.10-3 mol.l-1, hodnoceno výškou a plochou píku. 

 

5.2.2.2.1. Opakovatelnost hodnocení výškou píku 

 

Tabulka 21: Opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisními maximy 520, 575, 603 

a 636 nm, zředěnými na 10 µl/10 ml při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci    

1.10-3 mol.l-1 (výška píku) 

měření               QDs bez QDs 520 nm 575 nm 603 nm 636 nm 

1.  891,25 877,85 504,98 759,59 649,88 

2. 898,88 876,15 857,70 728,81 755,61 

3. 893,07 878,49 718,35 740,93 694,25 

4. 718,21 

5. 678,92 

6. 745,92 

průměr 894,400 877,497 704,015 743,111 699,915 

směr. odchylka 3,257 0,989 104,905 12,658 43,347 

RSD [%] 0,36 0,11 14,90 1,70 6,19 
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RSD pro reakci bez QDs je rovna 0,36 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 520 nm je rovna 0,11 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 575 nm je rovna 14,90 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 603 nm je rovna 1,70 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 636 nm je rovna 6,19 %. 

 

Výsledek: 

Při rychlejším měření pomocí detektoru Schoeffel byla zjištěna horší 

opakovatelnost u částic s emisním maximem 575 nm, proto bylo měření s těmito 

částicemi opakováno vícekrát (6 paralelních nástřiků). 

 

5.2.2.2.2. Opakovatelnost hodnocení plochou píku 

 

Tabulka 22: Opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisními maximy 520, 575, 603 

a 636 nm, zředěnými na 10 µl/10 ml při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci    

1.10-3 mol.l-1 (plocha píku) 

měření               QDs bez QDs 520 nm 575 nm 603 nm 636 nm 

1.  1003,22 987,41 543,03 890,95 681,78 

2. 1006,02 988,51 892,84 847,20 870,62 

3. 998,40 994,97 827,66 881,65 770,90 

4. 788,97 

5. 771,38 

6. 811,97 

průměr 1002,551 990,296 772,642 873,265 774,432 

směr. odchylka 3,147 3,334 109,552 18,818 77,134 

RSD [%] 0,31 0,34 14,18 2,15 9,96 

 

RSD pro reakci bez QDs je rovna 0,31 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 520 nm je rovna 0,34 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 575 nm je rovna 14,18 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 603 nm je rovna 2,15 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 636 nm je rovna 9,96 %. 
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Výsledek: 

Podobně jako v předchozí kapitole byla pozorována horší opakovatelnost 

u částic s emisním maximem 575 nm. 

 

5.2.2.3. Zředění QDs 

 

Byl testován vliv zředění QDs na výšku a tvar píku chemiluminiscenčního signálu. 

 

Tabulka 23: Vliv zředění QDs na intenzitu CL signálu (výška píku, nA) 

způsob ředění 0 1 2 3 

              zředění  

QDs     

bez QDs 

(0 %) 

10 µl/10 ml 

(0,1 %) 

200 µl/10 ml 

(2 %) 

200 µl/1 ml 

(20 %) 

520 nm 850,44 877,50 859,95 541,36 

575 nm 850,44 704,01 462,37 226,20 

603 nm 850,44 743,11 506,94 247,58 

636 nm 850,44 699,91 409,87 233,89 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 

 

 

Obrázek 21: Závislost výšky píku na zředění QDs, vyjádřeno podílem QDs v roztoku 
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Obrázek 22: Závislost výšky píku na zředění QDs, podle způsobu ředění QDs 

 

Tabulka 24: Vliv zředění QDs na intenzitu CL signálu (plocha píku) 

způsob ředění 0 1 2 3 

             zředění 

QDs 

bez QDs 

(0 %) 

10 µl /10 ml 

(0,1 %) 

200 µl /10 ml 

(2 %) 

200 µl /1 ml 

(20 %) 

520 nm 947,73 990,30 960,46 611,75 

575 nm 947,73 772,64 515,23 255,60 

603 nm 947,73 873,27 552,17 271,21 

636 nm 947,73 774,43 451,25 259,84 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze 3 paralelních nástřiků. 
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Obrázek 23: Závislost plochy píku na zředění QDs, vyjádřeno podílem QDs v roztoku 

 

 

Obrázek 24: Závislost výšky píku na zředění QDs, podle způsobu ředění QDs 

 

Výsledek: 

Nejvyšší odezva detektoru je při zředění QDs 10 µl/10 ml (0,1% roztok), 

hodnoceno plochou píku. 
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Tabulka 25: Procentuální nárůst/pokles výšky píku při CL reakci s různými zředěními 

QDs o různých hodnotách emisního maxima 

způsob ředění 1 2 3 

                zředění 

QDs 

10 µl/10 ml 200 µl/10 ml 200 µl/1 ml 

(0,1 %) (2 %) (20 %) 

520 nm 3,18 1,12 -36,34 

575 nm -17,22 -45,63 -73,40 

603 nm -12,62 -40,39 -70,89 

636 nm -17,70 -51,80 -72,50 

Pozn.: Hodnota výšky píku při měření bez QDs je uvažována 100,00 %. Nejvyšší nárůst 

výšky píku je o 3,18 %. 

 

Nejvyšší nárůst výšky píku je u QDs se zředěním 10 µl/10 ml (0,1% roztok) 

a s emisním maximem 520 nm o 3,18 %. Při použití QDs s emisním maximem 520 nm 

a zředěním 200 µl/10 ml (2% roztok) je patrný nárůst výšky píku. U QDs s emisními 

maximy 520 (zředění 200 µl/1 ml, 20% roztok), 575, 603 a 636 nm, byl zaznamenán 

pokles výšky píku. 

 

Tabulka 26: Procentuální nárůst/pokles plochy píku při CL reakci s různými 

zředěními QDs o různých hodnotách emisního maxima 

způsob ředění 1 2 3 

             zředění 

QDs 

10 µl/10 ml 200 µl/10 ml 200 µl/1 ml 

(0,1 %) (2 %) (20 %) 

520 nm 4,49 1,34 -35,45 

575 nm -18,47 -45,64 -73,03 

603 nm -7,86 -41,74 -71,38 

636 nm -18,29 -52,39 -72,58 

Pozn.: Hodnota plochy píku při měření bez QDs je uvažována 100,00 %. Nejvyšší 

nárůst plochy píku je o 4,49 %. 

 

Nejvyšší nárůst plochy píku je u QDs se zředěním 10 µl/10 ml (0,1% roztok) 

a s emisním maximem 520 nm o 4,49 %. Při použití QDs s emisním maximem 520 nm 

a zředěním 200 µl/10 ml (2% roztok) je patrný nárůst plochy píku. U QDs s emisními 
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maximy 520 (zředění 200 µl/1 ml, 20% roztok), 575, 603 a 636 nm, byl zaznamenán 

pokles plochy píku. 

 

5.2.2.4. Opakovatelnost 

 

Byla testována opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisním maximem 

520 nm, zředěnými na 10 µl/10 ml (0,1% roztok), 200 µl/10 ml (2% roztok) 

a 200 µl/1 ml (20% roztok) při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-3 mol.l-1, 

hodnoceno výškou a plochou píku. 

 

5.2.2.4.1. Opakovatelnost hodnocení výškou píku 

 

Tabulka 27: Opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisním maximem 520 nm 

o různém zředění při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-3 mol.l-1 (výška 

píku) 

                    zředění 

měření 

bez QDs 

(0 %) 

10 µl/10 ml 

(0,1 %) 

200 µl/10 ml 

(2 %) 

200 µl/1 ml 

(20 %) 

1. 891,25 877,85 873,45 501,92 

2. 898,88 876,15 860,54 572,60 

3. 893,07 878,49 845,86 549,55 

průměr 894,400 877,497 859,952 541,356 

směr. odchylka 3,257 0,989 11,269 29,430 

RSD [%] 0,36 0,11 1,31 5,44 

 

RSD pro reakci bez QDs (0% roztok) je rovna 0,36 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 10 µl/10 ml (0,1% roztok) je rovna 0,11 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 200 µl/10 ml (2% roztok) je rovna 1,31 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 200 µl/1 ml (20% roztok) je rovna 5,44 %. 

 

Výsledek: 

Při rychlejším měření s použitím detektoru Schoeffel se tolik neprojevuje 

zhoršená opakovatelnost dávkování jednotlivých ředění QDs částic, proto je dostatečné 

hodnocení průměrnou hodnotou ze 3 paralelních nástřiků. 
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5.2.2.4.2. Opakovatelnost hodnocení plochou píku 

 

Tabulka 28: Opakovatelnost měření bez QDs a s QDs s emisním maximem 520 nm 

o různém zředění při reakci s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-3 mol.l-1 (plocha 

píku) 

                   zředění 

měření 

bez QDs 

(0 %) 

10 µl/10 ml 

(0,1 %) 

200 µl/10 ml 

(2 %) 

200 µl/1 ml 

(20 %) 

1. 1003,22 987,41 985,98 579,70 

2. 1006,02 988,51 965,14 627,22 

3. 998,40 994,97 930,26 628,33 

průměr 1002,551 990,296 960,460 611,749 

směr. odchylka 3,147 3,334 22,984 22,667 

RSD [%] 0,31 0,34 2,39 3,71 

 

RSD pro reakci bez QDs (0% roztok) je rovna 0,31 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 10 µl/10 ml (0,1% roztok) je rovna 0,34 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 200 µl/10 ml (2% roztok) je rovna 2,39 %. 

RSD pro reakci s využitím QDs se zředěním 200 µl/1 ml (20% roztok) je rovna 3,71 %. 

 

Výsledek: 

Při rychlejším měření s použitím detektoru Schoeffel se tolik neprojevuje 

zhoršená opakovatelnost dávkování jednotlivých ředění QDs částic, proto je dostatečné 

hodnocení průměrnou hodnotou ze 3 paralelních nástřiků. 

 

 

5.3. Záznam chemiluminiscenčního signálu 

 

Uvedené záznamy zachycují tvar CL signálu, měřeného na fotonásobiči 

detektoru Hamamatsu, za použití peroxidu vodíku o koncentraci 1.10-2  mol.l-1, a to bez 

QDs a s QDs s emisními maximy 520, 575, 603 a 636 nm, zředěné na 0,1% roztok 

(10 µl/10 ml). 
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Obrázek 25: Záznam CL signálu bez použití QDs v prostředí peroxidu vodíku 

o koncentraci 1.10-2 mol.l-1 (Hamamatsu) 

 

Obrázek 26 – 29: CL reakce s využitím QDs zředěných na 0,1% roztok (10 µl/10 ml) 

v prostředí peroxidu vodíku o koncentraci 1.10-2 mol.l-1 (Hamamatsu) 

 

  

Obrázek 26: QDs 520 nm Obrázek 27: QDs 575 nm 
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Obrázek 28: QDs 603 nm Obrázek 29: QDs 636 nm 

 

Zachycený tvar signálu vyjadřuje trvání CL reakce poté, co byl vzorek s činidly 

v krátkém časovém intervalu nadávkován do detekční cely a byla zahájena CL reakce. 

Pro QDs s emisním maximem 520, 575 a 603 nm má křivka podobný tvar i intenzitu, 

naopak u QDs s emisním maximem 636 nm signál rychle klesá. 

 

5.4. Průtokový cytometr Accuri 

 

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

průtokový cytometr pro ověření velikosti a granularity QDs částic. K testování bylo 

využito vždy cca 1000 částic. Cílem bylo zjistit, zda jsou částice pravidelné a stejně 

velké, pravidelné velké nebo nepravidelné. Roztoky QDs částic s emisním maximem 

520 nm, 575 nm, 603 nm, 636 nm byly změřeny na průtokovém cytometru se čtyřmi 

fluorescenčními filtry – F1: 530 ± 15 nm, F2: 585 ± 20 nm, F3: 670 nm LP, 

F4: 675 ± 12,5 nm. Byla zjištěna intenzita fluorescence při konkrétní emisní vlnové 

délce. 
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Tabulka 29: Velikost a pravidelnost QDs částic 

        velikost, pravidelnost 

QDs 
R1 [%] R2 [%] R3 [%] 

520 nm 42,24 0,31 31,76 

575 nm 57,37 17,28 6,34 

603 nm 53,97 10,26 16,33 

636 nm 51,93 6,19 14,03 

R1: hlavní výběr (pravidelné, stejně velké částice), R2: pravidelné velké, 

R3: nepravidelné 

 
Tabulka 30: Fluorescenční filtry 

                 filtr 

QDs 

F1 [%] F2 [%] F3 [%] F4 [%] 

520 nm 93,6 95,1 98,1 70,1 

575 nm 85,6 94,7 94,8 79,0 

603 nm 77,1 81,8 81,5 71,4 

636 nm 64,1 74,8 73,0 66,0 

4 fluorescenční filtry – F1: 530±15 nm, F2: 585±20 nm, F3: 670 nm LP, 

F4: 675±12,5 nm 

 

 

Tabulka 31: Intenzita fluorescence při konkrétní emisní vlnové délce 

                     Intenzita 

                   fluorescence 

QDs 

F1 [-] F2 [-] F3 [-] F4 [-] 

520 nm 71021 147355 21863 681 

575 nm 1569 4174 33904 1189 

603 nm 802 707 10932 2706 

636 nm 415 318 6350 2282 
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Obrázek 30: Rozdělení QDs částic s emisním maximem 520 nm 

 

 

Obrázek 31: Rozdělení QDs částic s emisním maximem 575 nm 
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Obrázek 32: Rozdělení QDs částic s emisním maximem 603 nm 

 

 

Obrázek 33: Rozdělení QDs částic s emisním maximem 636 nm 
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Výsledek: 

Velikost a granularita měla nejstejnoměrnější parametry u malých částic – QDs 

s emisním maximem 520 – 603 nm. Roztoky větších částic (QDs s emisním maximem 

575, 603 a 636 nm) obsahují čím dál více nepravidelných a různě velkých částic.  

Prakticky se různorodost částic se projevila horší opakovatelností signálu při měření 

s QDs částicemi s vyššími emisními maximy, které jsou z reakční směsi odebírány po 

delší době. U ostatních menších částic (s nižšími emisními maximy) nebyl pozorován 

větší problém s opakovatelností, která dosahovala porovnatelných hodnot jako při 

měření bez QDs a tudíž samotné měření v průtokovém systému není při použití těchto 

částic výrazně ovlivněno. 
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6. Souhrn 

 

CL signál byl detekován pomocí dvou různých detekčních cel – detekční cely 

s využitím fotonásobiče Hamamatsu (Japonsko), která umožňuje sledování kinetiky 

reakce a tím i délku CL signálu, a spirální průtokové cely a fotonásobiče fluorimetru 

Schoeffel (Německo), ve které dochází pouze k zaznamenání průchodu měřené zóny 

detektorem jako v klasické průtokové cele. Výsledný CL signál byl vyhodnocen výškou 

píku a plochou píku, data z hodnocení pomocí plochy píku byla využita k hodnocení 

výsledků měření a ke stanovení dalšího postupu testování. 

 

Výsledky z detekční cely a fotonásobiče Hamamatsu (Japonsko): 

 

• Koncentrace peroxidu vodíku 

Při měření bez QDs byl pro další testování vybrán roztok peroxidu vodíku 

o koncentraci 1.10-2 mol.l-1, při této koncentraci byla odezva detektoru nejvyšší, 

ale stále v lineárním rozsahu detektoru, takže byly v těchto podmínkách nejlépe 

viditelné změny CL signálu. Testováním s QDs o vybraném zředění 10 µl/10 ml 

(odpovídá 0,1 % původního roztoku QDs) se potvrdil správný výběr koncentrace 

peroxidu vodíku. 

 

• QDs s různými emisními maximy 

Nejvyšší nárůst plochy píku byl u QDs s emisním maximem 520 nm při reakci 

s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-2 mol.l-1, a to o 57,44 % - hodnota 

odpovídá 128,89 % v hodnocení výškou píku. Další významný nárůst výšky 

píku, o 134,85 %, byl zaznamenán u QDs stejného emisního maxima při 

koncentraci peroxidu vodíku 1.10-1 mol.l-1. Naopak největší pokles plochy píku 

byl u QDs s emisním maximem 636 nm při reakci s peroxidem vodíku 

o koncentraci 1.10-1 mol.l-1, o -51,35 %. 

 

• Opakovatelnost měření s QDs s různými emisními maximy 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 520 nm při reakci 

s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-2 mol.l-1, zředěné na 10 µl/10 ml, byla 

rovna 3,90 %, to byl oproti reakci bez QDs téměř dvakrát lepší výsledek. 



 

Nejlepší hodnoty byly zaznamenány u QDs s

tj. 1,83 %, a 575 nm, tj.

maximem 636 nm byla

 

• Zředění QDs 

Nejvyšší odezva detektoru byla

(0,1% roztok), s 

Naopak největší pokles byl

zředěných na 200 

(pokles -100 %). 

 

• Opakovatelnost pro r

Nejlepší hodnoty RSD 

10 µl/10 ml (0,1% roztok),

vodíku o koncentraci

hodnota oproti reakci bez QDs. O

roztoky byla výrazn

 

Obrázek 34: Procentuální nár

QDs o různých hodnotách emisního maxima

Způsob zředění: 1 - 0,1% roztok QDs

Hodnota 0,00 na ose y př
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Nejlepší hodnoty byly zaznamenány u QDs s emisním maximem 603 nm, 

575 nm, tj. 2,08 %. RSD pro reakci s využitím

maximem 636 nm byla rovna 20,11 %. 

zva detektoru byla při použití QDs zředěných na 

 emisním maximem 520 nm, kde byl nárůst signálu o 57,44 %. 

ětší pokles byl patrný u QDs s emisním maximem 636 nm 

200 µl/1 ml (20% roztok), kde signál nebyl

 

pro různá zředění QDs s emisním maximem 520 nm

Nejlepší hodnoty RSD byly zaznamenány při reakci s QDs z

(0,1% roztok), s emisním maximem 520 nm při reakci s

ntraci 1.10-2 mol.l-1, a to 3,90 %. Byla to opět tém

hodnota oproti reakci bez QDs. Opakovatelnost měření s koncentrovan

výrazně horší, pohybovala se kolem 20 %. 

Obrázek 34: Procentuální nárůst/pokles výšky píku při CL reakci s 

zných hodnotách emisního maxima 

0,1% roztok QDs, 2 – 2% roztok QDs, 3 – 20% roztok QDs

Hodnota 0,00 na ose y představuje CL bez QDs. 

1 2 3

misním maximem 603 nm, 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním 

ých na 10 µl/10 ml 

ůst signálu o 57,44 %. 

patrný u QDs s emisním maximem 636 nm 

e signál nebyl hodnotitelný      

emisním maximem 520 nm 

QDs zředěnými na 

ři reakci s peroxidem 

ět téměř dvakrát lepší 

koncentrovanějšími 

 

 různými zředěními 

20% roztok QDs 

520 nm

575 nm

603 nm

636 nm



 

Obrázek 35: Procentuální nár

QDs o různých hodnotách emisního maxima

Způsob zředění: 1 - 0,1% roztok QDs, 2 

Hodnota 0,00 na ose y př

 

 

Výsledky z průtokové cely a fotonásobi

 

• Koncentrace peroxidu vodíku

Pro další testování byl 

o koncentraci 1.10

Testováním s QDs s

výsledků z detektoru Hamamatsu

peroxidu vodíku.

 

• QDs s různými emisními maximy

Nejvyšší nárůst plochy píku byl

s peroxidem vodíku o koncentraci

testovaných emisních maxim, tj. 520, 575, 603 a 636 nm, p

vodíku o koncentraci
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Obrázek 35: Procentuální nárůst/pokles plochy píku při CL reakci s 

zných hodnotách emisního maxima 

0,1% roztok QDs, 2 – 2% roztok QDs, 3 – 20% roztok QDs

Hodnota 0,00 na ose y představuje CL bez QDs. 

ůtokové cely a fotonásobiče fluorimetru Schoeffel (Ně

Koncentrace peroxidu vodíku 

Pro další testování byl při reakci bez QDs vybrán roztok peroxidu vodíku 

1.10-3 mol.l-1, při této koncentraci byla odezva detektoru nejvyšší. 

QDs s emisním maximem 520 nm a zředěním

detektoru Hamamatsu, se potvrdil správný výb

peroxidu vodíku. 

ůznými emisními maximy 

ůst plochy píku byl u QDs s emisním maximem 520 nm p

peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-3 mol.l-1, a to o 4,49 %.

testovaných emisních maxim, tj. 520, 575, 603 a 636 nm, při reakci s

vodíku o koncentraci 1.10-3 až 1.10-6 mol.l-1 byl zaznamenán pokles plochy píku

1 2 3

 

 různými zředěními 

20% roztok QDs 

e fluorimetru Schoeffel (Německo): 

vybrán roztok peroxidu vodíku 

i této koncentraci byla odezva detektoru nejvyšší. 

ř ěním 10 µl/10 ml, dle 
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• Opakovatelnost měření s QDs s různými emisními maximy 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 520 nm při reakci 

s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-3 mol.l-1, zředěné na 10 µl/10 ml, byla 

rovna 0,34 %, to byl ve srovnání s reakcí bez QDs téměř stejný výsledek. Při 

rychlejším měření pomocí detektoru Schoeffel byla horší opakovatelnost u částic 

s emisním maximem 575 nm. 

 

• Zředění QDs 

Nejvyšší nárůst plochy píku byl u QDs se zředěním 10 µl/10 ml (0,1% roztok) 

a s emisním maximem 520 nm, o 4,49 %. Při použití QDs s emisním maximem 

520 nm a zředěním 200 µl/10 ml (2% roztok) byl ještě patrný nárůst plochy 

píku. U ostatních různě zředěných QDs byl zaznamenán pokles plochy píku. 

 

• Opakovatelnost pro různá zředění QDs s emisním maximem 520 nm 

RSD pro reakci s využitím QDs s emisním maximem 520 nm při reakci 

s peroxidem vodíku o koncentraci 1.10-3 mol.l-1, zředěné na 10 µl/10 ml, byla 

rovna 0,34 %. To byla v porovnání s reakcí bez QDs srovnatelná hodnota. Při 

rychlejším měření s použitím detektoru Schoeffel se tolik neprojevovala 

zhoršená opakovatelnost dávkování jednotlivých ředění QDs částic. 

Opakovatelnost měření s koncentrovanějšími roztoky se pohybovala kolem 3%. 

 

 

Výsledky z průtokového cytometru Accuri (USA): 

 

Pro ověření velikosti a granularity QDs částic byl využit průtokový cytometr – 

ve spolupráci s Katedrou farmakologie a toxikologie (FaF UK). Cílem měření bylo 

zjistit, nakolik jsou částice pravidelné a stejně velké. Nejstejnoměrnější parametry byly 

zaznamenány u malých částic – QDs s emisním maximem 520 – 603 nm. Roztoky 

větších částic (QDs s emisním maximem 575, 603 a 636 nm) obsahují více 

nepravidelných a různě velkých částic, to se projevilo horší opakovatelností signálu při 

měření s těmito QDs částicemi. U ostatních menších částic (s nižšími emisními 

maximy) nebyl pozorován větší problém s opakovatelností.  
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7. Závěr 

 

QDs částice byly testovány jako zesilovače chemiluminiscenčního signálu 

pomocí SIA. 

Cílem práce bylo zjistit, které QDs, tj. s emisním maximem 520, 575, 603 nebo 

636 nm, nejvíce zesilují CL signál, a v jakém zředění - 10 µl/10 ml (0,1% roztok,       

1.10-7 M), 200 µl/10 ml (2% roztok, 2.10-6 M) a 200 µl/1 ml (20% roztok, 2.10-5 M). 

CL signál byl vyhodnocen výškou píku a plochou píku. Data z hodnocení 

pomocí plochy píku zohledňují i dobu trvání signálu, proto byla vybrána pro hodnocení 

výsledků měření. 

Byly nalezeny podmínky použití QDs částic jako zesilovačů CL signálu, při 

kterých byl u CL reakce s luminolem zaznamenán nárůst výšky signálu (o 134,85 %), 

a plochy (o 57,44 %). 

U detektoru Schoeffel a klasického průtokového měření nebyl zjištěn významný 

nárůst CL signálu při použití uvedených QDs částic v testovaných koncentračních 

hladinách. Naopak u detektoru Hamamatsu, který umožnil sledování kinetiky reakce, 

byl prokázán nárůst výšky i plochy CL signálu (plocha odpovídá délce trvání CL 

signálu). Přesto by pro praktické použití bylo nutné nalézt vyšší nárůst CL signálu tak, 

aby byl signál zvýšen několikrát a bylo tak možné očekávat podstatné snížení limitů 

detekce a kvantifikace u praktických stanovení analytů využívajících nepřímou CL 

reakci s luminolem (např. u CL značení) nebo podstatné prodloužení trvání CL signálu. 

Při dalším testování by bylo vhodné zaměřit se na ještě nižší koncentrace 

roztoků QDs a jejich vliv na CL signál – jeho prodloužení. 
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