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Seznam použitých zkratek:  

AA  kyselina askorbová 

β-CD  β-cyklodextrin 

BRET  bioluminiscenční přenos energie (bioluminescence resonance energy 

transfer) 

CL  chemiluminiscence 

CQDs  karbonové kvantové tečky (carbon quantum dots) 

CRET  chemiluminiscenční přenos energie (chemiluminescence resonance 

energy transfer) 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

DHLA  kyselina dihydrolipoová 

ECL  elektrochemiluminiscence 

FRET  fluorescenční přenos energie (fluorescence resonance energy transfer) 

FRI  fluorescenční snímání reflektance (fluorescence reflectance imaging)  

GDU  gass difussion unit (plynová difúzní jednotka) 

GSH  glutathion 

LD  levodopa (L-DOPA) 

LOD  limit detekce 

LOQ  limit kvantifikace 

MAA  kyselina sulfanyloctová 

MCFIA průtoková injekční analýza se solenoidními ventily (multi-commutated 

flow injection analysis) 

2-ME  2-methoxyestradiol 

MEA  merkaptoethylenamin 

MPA  kyselina merkaptopropionová  

MPFS  vícečerpadlový průtokový systém (multipumping flow system) 

MSA  kyselina merkaptojantarová 

NIR  blízká infračervená oblast (near infrared) 

ONOOH kyselina peroxydusitá 

PAA  kyselina poly(akrylová) 

POBS  polymyxin B sulfát 

PQ  paraquat 

PTFE  polytetrafluorethylen 
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PVP  polyvinylpyrrolidon 

QD   kvantová tečka (quantum dot) 

SIA  sekvenční injekční analýza 

TGA   kyselina thioglykolová 
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1 Úvod 

Quantum Dots představují anorganické nanočástice z polovodičových kovových 

materiálů. Mezi jejich výhodné vlastnosti patří schopnost fluorescence, vysoké 

kvantové výtěžky, široká absorpční spektra, úzká emisní spektra úměrná jejich velikosti 

a odolnost vůči chemické degradaci a zhášení. Jejich široká škála využití se projevuje 

v mnoha oblastech přírodovědných oborů. 

V odvětví biomedicíny našly částice uplatnění ve fluorescenčním značení tkání, 

buněčných struktur a enzymů, kde bývají nahrazovány za organická barviva. Osvědčují 

se také v probíhajících výzkumech nádorové terapie, transportu a vizualizace léčiv 

v organismu. V analytice při stanovování především průtokovými systémy mohou 

sloužit i k zesílení chemiluminiscenčního signálu. 
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2 Cíl a popis zadání práce 

Tato rešeršní práce se zabývá obecnými vlastnostmi Quantum-Dots a jejich 

využití při stanovení v analytických systémech. Hlavním zaměřením je analýza 

prostřednictvím průtokových systémů a pro doplnění jsou uvedeny další systémy 

(například na principu elektrochemiluminiscence). Byly vybrány různé typy QDs 

s různými emisními vlastnostmi, které závisí zejména na jejich velikosti.  

Princip stanovení je většinou založen na zesilování signálu analytů 

s konjugovanými nanočásticemi. Jejich chemické reakce spočívají v navázání 

na sloučeniny vykazující emisní záření za cílem zvýšení intenzity emise. V této práci 

budou uvedeny příklady metod založených na interakci se systémem luminolu a dalších 

sloučenin s vlastnostmi fluorescence a chemiluminiscence.  

U každého stanovení je požadováno dosažení nejvyšší analytické citlivosti 

s nejnižším možným limitem detekce a se širokým lineárním rozsahem. Úkolem této 

práce je ověření, zda aplikace s QDs tyto požadavky splňují.  
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3 Obecná charakteristika nanočástic 

Nanostruktury se podle chemického složení dělí na kovové (např. Ag, Au, 

Fe2O3), polovodičové – QD částice (př. CdTe, CdSe) a nekovové (př. uhlíkové 

nanotrubice). Podle struktury je lze dělit na částice, tyčinky, trubice, atd. 

Byly poprvé objeveny v roce 1980 [1, 2]. 

Quantum dots – QDs (kvantové tečky) jsou anorganické polovodičové 

nanokrystaly o velikosti 1-20 nm. Každou kvantovou tečku tvoří 100 až 100 000 atomů 

[1, 2, 3].  

3.1 Fyzikální vlastnosti quantum dots částic 

Vyznačují se výbornou schopností fluorescence, projevují se u nich vysoké 

kvantové výtěžky, mají široká absorpční spektra a úzká emisní spektra závislá na jejich 

velikosti. Další vlastnosti jsou velký Stokesův posun, vysoký molární extinkční 

koeficient (představuje přímou míru schopnosti molekuly absorbovat světlo), snížení 

meze detekce a odolnost k chemickému rozpadu a zhášení. 

Široká excitační a úzká emisní spektra se uplatňují jako výhodné při současném 

stanovení několika různých analytů značených QDs o různé velikosti. Při této metodě 

se používá pouze jediný excitační zdroj pro všechny fluorofory, oproti klasickým 

fluorescenčním barvivům, kdy je za potřebí několika světelných zdrojů pro každou 

fluorescenční značku zvlášť. 

 

Obrázek č. 1: Luminiscence CdSe/ZnS QDs roztoků [4] 
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Větší životnost a odolnost při fotodegradaci je vhodná pro získání signálu po 

delší dobu a umožňuje opakování měření jednoho vzorku bez ztráty intenzity signálu  

[2, 3].  

3.2 Typy QDs a jejich struktura  

QDs obsahují polovodičové jádro, které může být obaleno anorganickými 

látkami, nejčastěji CdS a ZnS, což zvýší jeho stabilitu [2]. 

 

Obrázek č. 2: Struktura konjugace QDs s biotinem [5] 

 

Quantum dots můžeme rozdělit podle složení a struktury do tří skupin  

(viz tabulka č. 1). 

 

Tab č. 1 Přehled typů QDs částic [2]  

Typy QDs částic 

Tvořené pouze 

jádrem  

(Core-Type QDs) 

Tvořené jádrem 

a obalem  

(Core-Shell QDs) 

Tvořené homogenní 

směsí  

(Alloyed QDs) 

Struktura 

Chalkogeny 

(selenidy, sulfidy) 

s kovy (kadmium, 

zinek) 

př. CdSe, CdS 

Jádro: CdSe 

Obal: ZnS 

Kadmium selen 

tellurové tečky 

s homogenní vnitřní 

strukturou 
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Typy QDs částic 

Tvořené pouze 

jádrem (Core-Type 

QDs) 

Tvořené jádrem a 

obalem (Core-Shell 

QDs) 

Tvořené homogenní 

směsí (Alloyed 

QDs) 

Vlastnosti 

Fotoluminiscence, 

elektroluminiscence 

optické vlastnosti lze 

měnit s velikostí 

částice 

Fotoluminiscence, 

elektroluminiscence 

Fotoluminiscence, 

optické vlastnosti 

lze měnit bez změny 

velikosti částic 

Využití 

Biomarkery, 

nanotechnologie 

(lasery, diody, 

displeje, 

fotovoltaika), volná 

energie (IČ, UV 

záření), 

fosforeskující 

materiál 

Stejné jako u Core-

Type QDs 
Biomarkery 

 

3.3 Výroba QDs 

Nejčastěji se se používají QDs vyrobené z polovodičových kovů, ve formě např. 

telluridů, sulfidů, selenidů, arsenidů. K těmto kovům se poté často přidávají ionty 

kadmia, olova, zinku, india, rtuti a galia.  

Quantum dots vyžadují před jejich použitím úpravu, a to povrchovou 

modifikaci, jelikož samotné jsou pro živý organismus toxické. Jejich povrch volně 

reaguje s rozpouštědlem, a tím klesá jejich fluorescenční vlastnost. Kromě toho jsou 

málo rozpustné ve vodných roztocích.  

K pokrytí částic se nejčastěji používají sloučeniny jako sulfanyloctová kyselina 

(MAA), dihydrolipoová kyselina (DHLA) a další. Ve vodných roztocích se jejich 

rozpustnost zvyšuje po modifikaci polárními molekulami vázanými na jejich povrch. 

Cílem těchto sloučenin není jen zlepšit výše uvedené vlastnosti QDs, ale také 

zavést funkční skupinu (aminoskupinu či karboxylovou skupinu), na kterou 

se specificky navážou další biomolekuly (např. peptidy, proteiny, protilátky, apod.).  
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Nejen povrchová modifikace, ale i způsob syntézy QDs částic ovlivňují jejich 

vlastnosti. Jejich velikost lze měnit pomocí různého typu mikrovlnného ohřevu 

(výkonem, teplotou a časem reakce). Obecně při nižších teplotách a době reakce 

získáme nejmenší částice, které mají zbarvení modré, přecházející až do zelena. 

Za vyšší teploty a doby reakce ohřevu se vytvoří větší nanočástice s barvou oranžovou 

až červenou. 

 Nejčastěji jsou vyráběny z CdSe a CdTe [2, 3, 6].  

3.4 Biokonjugace 

Metoda, určená pro vývoj stanovení při využití biosond a biosenzorů, 

je prováděna tak, že na QDs částice (zejména z CdSe, CdS) mohou být navázány 

enzymy, protilátky, nukleové kyseliny a další molekuly s proteiny či oligonukleotidy. 

Vytváří se tak nové komplexní struktury, které se pak vážou na odpovídající receptory 

v buňce. Metoda je výsledkem spojení oborů biotechnologie s nanotechnologií, 

umožňuje nám detekci in vitro pomocí moderních snímkovacích a zobrazovacích metod 

[7].  

 

Obrázek č. 3: Příklady biokonjugací QDs [8] 

 

Quantum dots je tvořená jádrem z CdSe (modrozelená), které je pokryto obalem 

obsahujícím ZnS (hnědozlatá). Na obal nanočástice jsou napojeny přes disulfidové 

můstky: peptidy (červená), molekula DNA (tmavě hnědá), terciární amin s amidem 

a na něj napojen alkohol (zelená), thioly (růžová), nebo jsou napojeny přes imidazol 
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vázající peptid (modrá), hydrofobními interakcemi, které se po zavedení polární 

karboxylové skupiny stávají hydrofilními (černá).  

 

 Například pro detekci virových částic HIV-1 a HIV-2 se konjugují QDs 

se streptavidinem a na jeden jeho konec se připojí biotin navázaný na DNA, která 

je značená fluorescenční sondou. Na značenou molekulu DNA se komplementárně 

naváže hledaný analyt [9]. 

3.5 Problematika toxicity QDs a následná obrana organismu 

QDs jsou tvořeny prvky, z nichž některé jsou toxické (např. Cd, Pb, Hg, Te). 

Právě toxicita těchto prvků omezuje široké využití QD částic.  

Nejdříve pronikají do buněk pomocí transportního mechanizmu endocytózou. 

A to buď nespecifickou či specifickou, zprostředkovanou receptory. Následuje transport 

cytosolem pomocí proteinů. Cytosol buněk je nejvíce ohrožen toxicitou QDs, jelikož 

mohou produkovat volné radikály a mohou tak buňky poškodit v důsledku oxidačního 

stresu. Buňky se proti toxicitě brání pomocí dvou uzavřených kompartmentů v cytosolu 

- endosomy a lysosomy, které vychytávají částice a zabraňují tak jejich dalšímu 

nebezpečnému působení v organismu. 

V současné době přibývá výzkumů zabývajících se vhodným obalením částic 

a zlepšením jejich biokompatibility [7, 10]. 

3.6 Fluorescence 

QDs se používají při fluorescenčním značením buněk. Jsou vhodné 

pro vizualizaci organismů rostlin i živočichů.  

3.6.1 Fluorescenční stanovení 

K tomuto účelu lze použít fluorescenční spektroskop nebo fluorescenční 

mikroskop.  

Fluorescenční spektroskop detekuje fluorescenci měřením signálu celého vzorku 

v kyvetě nebo v jamce mikrotitrační destičky. Využívá se i při stanovení fluorescence 

léčiv. 

Fluorescenční mikroskopie je používána v biomedicíně. Princip mikroskopie 

je založen na citlivosti metody, kdy jsou pomocí selektivního barvení dobře rozlišovány 

molekulární a buněčné procesy v buněčných kulturách a v tkáních. 



15 

Nevýhodou je velký rozptyl a absorpce záření tkáněmi. Ve větší hloubce tkáně 

signál slábne a závisí na optických vlastnostech okolí. 

Fluorescenční značky v tkáních se zobrazují pomocí fluorescenčního snímání 

reflektance („reflectance imaging“-FRI), kdy zdroj záření i detektor jsou na stejné straně 

objektu. Citlivost je docílena spojením laseru a zařízení citlivého na světlo. 

Dále se používá dvojrozměrné a třírozměrné zobrazení k pozorování 

biologických procesů u zvířat a lidí.  

Mikroskopie se provádí nejen ve viditelné oblasti světla, ale i v oblasti delších 

vlnových délek – blízkého infračerveného záření (NIR), které proniká lépe do tkání 

a dostane se tak do hloubky několika centimetrů, což je výhodné u studia in vivo.  

Pomocí fluorescenční spektroskopie bylo stanoveno, že doba životnosti 

fluorescence se zvyšuje s velikostí částice od 3,05 do 20,5 ns. Nejmenší měřená částice 

(3,05 ns) má velmi podobnou dobu fluorescence jako nízkomolekulární fluorofory 

(např. fluorescein; 3,8 ns) [2, 3].  

3.7 Chemiluminiscence 

Jedná se o jev, při kterém vzniká elektromagnetické záření: v infračervené, 

viditelné nebo v ultrafialové oblasti. Dochází tak k emisi záření, kdy v důsledku 

chemické reakce se daný produkt reakce nachází v excitovaném stavu. Následuje 

přechod do základního stavu, kdy je záření produktem emitováno.  

Chemiluminiscence (CL) se vyznačuje širokou lineární oblastí, poměrně velkou 

citlivostí a nižší hladinou šumu. CL má využití v medicíně, farmacii, potravinářství, aj. 

[11]. 

3.8 Bioluminiscence 

Podstatou je bioluminiscenční děj, který probíhá v živém organismu za vniku 

světelného záření. Bioluminiscence je také nazývaná „studené světlo“, což znamená, 

že méně než 20% světla vytváří tepelné záření. Zástupce organismů produkujících 

bioluminiscenci představují mořští živočichové (některé druhy ryb a bakterií) 

a suchozemští (světlušky a určité typy hub).  

Za produkci světla je zodpovědná chemická sloučenina luciferin, který 

je katalyzován dvěma typy enzymů luciferázou či fotoproteinem. Enzymy oxidují 

luciferin na produkt oxyluciferin a při reakci se uvolňuje energie ve formě světla. 

Uspořádání molekul luciferinu určuje barevnost světelného záření. Žluté světlo 

je charakteristické pro světlušky, ryby naopak světélkují zeleně. Některé organismy 
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jsou schopné luciferin vyrábět sami, jiné ho musí absorbovat potravou či symbiózou 

s jiným živočichem [12]. 

3.8.1 Biosenzory 

Může se jednat o konjugovanou formu QD částice, která musí být spojena 

s vhodným fluoroforem (například značená molekula DNA). Biosenzory založené 

na QDs slouží k detekci malých molekul, jako jsou: dopamin, aminokyseliny, 

nukleotidy, glukóza a mnohé další. QDs jako biosenzory mohou být použity 

pro monitorování dynamických procesů a změn prostředí jak in vitro, tak in vivo 

(například změny pH, teploty, obsahu kyslíku, koncentrace anorganických kovových 

iontů a membránového potenciálu, rovněž tak při stádiu zániku buňky - apoptóze). 

Zobrazují se fluorescenční mikroskopií založené na FRET signálu (fluorescenční přenos 

energie - fluorescence resonance energy transfer-FRET) nebo pomocí 

elektrochemických metod. Fluorescenční sondy jsou úspěšně používány při mapování 

genomů a analýze chromozomů, či pro imunosenzorovou analýzu DNA. V poslední 

době probíhá ve výzkumu studium bodových mutací a studium pohybu nádorových 

buněk [7, 13].  

 

Obrázek č. 4: Zobrazení vícebarevných QDs v žijící myši [14] 

3.8.2 Transdukce signálu QDs 

Emise záření QDs je uskutečňována různými typy přenosu energie: 

fluorescenční přenos energie (fluorescence resonance energy transfer-FRET), 

bioluminiscenční přenos energie (bioluminescence resonance energy transfer-BRET).  
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3.8.3 FRET 

Fyzikální jev, jenž představuje přenos excitační energie, který vzniká mezi 

elektrickými dipóly dvou fluoroforů (donor-akceptor). Laserem excitované QDs 

přenášejí energii na fluorescenčně značené biomolekuly akceptoru. Absorpce fotonů 

z quantum dots zajistí příjemcům energie vyšší intenzitu fluorescence, než by samy 

vykazovaly. Metoda založená na principu biosond a biosenzorů se vyznačuje vyšší 

citlivostí detekce [7, 13, 15]. 

3.8.3.1 Použití metody FRET 

Metoda FRET nachází široké uplatnění v optické mikroskopii používané 

v biomolekulárním výzkumu. Využívá se například při analýze struktury a konformace 

proteinů, nukleových kyselin, studiu interakcí mezi receptorem a ligandem, detekci 

hybridizace nukleových kyselin [7, 13]. 

3.8.4 BRET  

Metoda BRET funguje na principu přenosu rezonanční energie díky chemické 

reakci z donoru (nejčastěji enzymu luciferázy) na akceptor (fluorescenční látku, v tomto 

případě QDs). Jakmile částice absorbuje příslušnou energii, dostává se do excitovaného 

stavu a poté emituje světelné záření.  

BRET není založená na optické excitaci, proto na rozdíl od FRET nedochází 

k autofluorescenci vzorku a k nežádoucím stimulacím fotobiologických procesů. 

3.8.4.1 Použití metody BRET 

Ve studiích biosond má specifičtější využití než FRET. Slouží pro zkoumání 

vzájemných interakcí protein-protein. Umožňuje detekovat aktivity enzymů v buňkách, 

kdy je nepostradatelná při sledování proteázových aktivit či pro selektivní určování 

nukleových kyselin. Technika je také vhodná pro zobrazování tkání buněk rostlin 

a zvířat. 

S metodou BRET má stejný princip chemiluminiscenční přenos energie 

(chemiluminescence resonance energy transfer-CRET), ve kterém najdou uplatnění 

QDs konjugáty s mědí používané v in vivo studiích [7, 16]. 

3.9  Využití QDs 

V medicíně a bioanalytické chemii slouží QD částice jako markery. Díky svým 

dobrým fluorescenčním vlastnostem, malé velikosti a delší životností bývají náhradami 

organických barviv. Používají se pro značení DNA, fluorescenční značení 
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v mikroskopii, specifické značení tkání v organismu, protilátek, enzymů, bakterií, virů, 

nukleotidových sekvencí, atd., kdy QDs emitují při různých vlnových délkách 

a odlišných barvách důležitých pro rozlišení buněčných struktur. Konjugace nanočástic 

s biomolekulami umožňuje značení v imunologických testech pro detekci 

nízkomolekulárních látek. Tato metoda se pak využívá ve zdravotnictví, kontrole 

bezpečnosti potravin, ve farmacii, v monitorování životního prostředí.  

Cílem současných výzkumů je léčba a kontrola působení léčiva na místě 

s nádorovou tkání a také nové studie zabývající se vizualizací transportů farmak 

v živých organismech právě pomocí kvantových teček. 

Energie elektronu uvnitř atomu nabývá určitých hodnot z důvodu omezeného 

počtu elektronů v QD částici. Quantum dots tak vykazují dobré elektroluminiscenční 

vlastnosti, kdy lze manipulovat s jednotlivými elektrony a u optoelektronických 

součástek i s jednotlivými fotony. Najdou tak využití v nanotechnologii v oblasti 

elektroniky, optiky a fotovoltaickém průmyslu [3, 10, 17].  

 

3.9.1 Aplikace QDs v biomedicíně 

3.9.1.1 Nádorová terapie 

První krok se uskutečnil v roce 1998, kdy byly quantum dots (CdSe, ZnS) 

fluorescenčně označeny a použity pro zviditelnění tumoru pojivové tkáně u myší. 

Následně tak začaly probíhat studie založené na zobrazování nádorových tkáních, 

monitorování míst nemocných lymfatických uzlin, nádorových mutací, kontrolování 

operovaných tkáních po vyjmutí nádoru a zjištění účinků farmak v léčbě rakoviny, 

nejprve u zvířat, dnes se využívají i u lidí. Důležitá je též léčba rakoviny přímo pomocí 

QDs, kdy se v oblasti výzkumu nanomedicíny objevují dva typy léčby.  

a) Fotodynamická terapie:  

Je založena na fotosenzitivní látce neboli fotosenzibilizátoru (QDs). Látka 

se nejvíce hromadí v proliferující (nádorové) tkáni, jakmile ji ozáříme světlem určitého 

spektra, absorbuje fotony světla a přechází do singletového excitovaného stavu. 

Následuje vnitřní přechod do tripletního excitovaného stavu. Musí se však vrátit zpět 

do základního stavu, tak svou energii přenáší na molekuly kyslíku, které se jako jedny 

z mála vyskytují v tripletním základním stavu a nachází se v hojném množství v každé 

buňce. Vzniká tak singletový reaktivní kyslík s radikálovou formou, která způsobí 

apoptózu buněk.  
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b) Fototermická terapie:  

Poměrně nová metoda pro léčbu rakoviny s efektivním využitím QDs (CdTe, 

CdSe). QD částice se aplikují dovnitř nádorové tkáně, ozáří se laserem a jeho světelnou 

energii přemění na tepelnou. Teplem se rozpadnou molekulární struktury buněk tumoru, 

protože dojde k denaturaci bílkovin [7, 13]. 

3.9.1.2 Transport farmak, diagnostika a kontrola léčby 

Quantum dots mají v této oblasti dva způsoby využití, jednak pro monitorování 

dopravy léčiva do určité tkáně, nebo jako nosiče léků.  

V prvním případě se transport farmak uskutečňuje uhlíkovými nanotrubicemi 

(carbon nanotubes – CNTs), které snadněji pronikají přes buněčnou membránu. 

Pomáhají tak dopravit léčiva na konkrétní místo. Právě označením uhlíkových 

nanotrubic kvantovými tečkami lze transport vizuálně zobrazit. Kvalitnější zobrazení 

této metody je pak umožněno díky vlastní fluorescenci léčiva, kdy je konjugováno 

s kvantovou tečkou, a tím je dosaženo zvýšení fluorescence.  

Nejprve se léčivo naváže na transportní molekulu (nosič), kterou představuje 

nanočástice. Vzniká tak komplex, kdy léčivo je zapouzdřeno uvnitř transportní 

molekuly. K dopravě do cílové buňky dojde pomocí specifických receptorů na povrchu 

buňky, které jsou rozpoznány speciálními prvky na povrchu nosiče (nanočástice), 

či samotnou nanočásticí. 

Na dopravu léčiv pro cílenou akumulaci v určitém orgánu mohou být používány 

i polymery jako polysacharidy, polylaktidy, atd. Po vstoupení do organismu 

jsou polymerní částice za poměrně krátkou dobu rozpoznány imunitním systémem 

a fagocytovány. Předejít jejich zničení lze obalení farmaka nanopouzdrem, kde je léčivo 

uzavřeno v dutině obklopené polymerní membránou a povrch je tvořen pevným obalem.  

Tato metodika je ve fázi výzkumu, kdy se volí různé druhy nanočástic 

pro nejoptimálnější typ nanopouzdra. V úvahu jsou brány i quantum dots částice. Jejich 

malá velikost umožňuje snadný transport k cílovým orgánům a vhodná úprava povrchu 

částic sníží jejich toxicitu [3, 13]. 
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4 Přehled vybraných metod při stanovení analytů pomocí aplikací 

QDs 

4.1 Aplikace založené na zhášení fluorescence a chemiluminiscence 

v průtokových systémech 

4.1.1 Metoda FIA 

Principem průtokové injekční analýzy (FIA) je plynulý tok všech roztoků. 

Systém se skládá z několika trubic (teflonových nebo polyethylenových).  Danou trubicí 

je do systému přiváděn určitý roztok (nosný proud, činidla, pufry). Přívod roztoků 

je zajišťován vícekanálovou peristaltickou pumpou. Vzorek je dávkován do proudu 

reagentů pomocí injekčního ventilu. Trubice jsou v určitých místech spojeny, kde 

dochází k smísení roztoků a probíhá tak chemická reakce umožňující přeměnu vzorku 

na detekovatelný produkt. Na konci systému se nachází průtoková detekční cela, kde 

je produkt měřen.  

Jednotlivé kroky průchodu vzorku systémem, kdy je rozmýván v nosném proudu 

činidel, jsou kontrolovány pomocí ovládacího programu. Nevýhodou u této techniky 

je pulzování roztoků, kdy průtoková rychlost není pravidelná. Přesto metoda FIA 

vykazuje velmi dobré výsledky při stanovování série vzorků za poměrně krátkou dobu 

analýzy [18]. 

4.1.2 Metoda MCFIA (multi-commutated flow injection analysis) 

Jedná se o modifikovanou průtokovou injekční analýzu - FIA s vysoce účinným 

vstřikovacím systémem, založeným na několika solenoidních ventilech. Další výhody 

techniky přináší kombinace se sekvenční injekční analýzou – SIA, která umožňuje 

minimální spotřebu činidel a snižování produkce odpadu, což je vhodné pro aplikace 

s QD částicemi, které ve svých strukturách obsahují těžké kovy.  

 Metoda často nachází uplatnění v analýze farmaceutických a potravinářských 

vzorků s využitím QD částic.  

Detekce emisního záření různých vlnových délek je prováděna 

spektrofluorimetrem a vyhodnocována počítačovou technikou [19]. 

4.1.3 Metoda SIA  

Sekvenční injekční analýza (SIA) se řadí do průtokových metod 

umožňující  automatizaci stanovení různých analytů výhodné zejména při velkém počtu 
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vzorků. Základem techniky je měnící se přímý a zpětný tok, což umožňuje lepší 

promísení aspirovaných zón, a tím větší množství vzniklého produktu při přeměně 

analytu.  

Činidla a vzorky jsou dávkovány do jednokanálového systému a usměrňovány 

pomocí vícecestného ventilu a pístového čerpadla. Selekční ventil pak umožňuje řazení 

jednotlivých zón činidel a vzorků v mísící cívce. Čerpadlo pak změní směr toku 

na zpětný a dosáhne se tak lepšího smísení všech zón činidel a vzorků. Následně 

po chemické reakci po promísení zón vzniká produkt určený k detekci.  

V systému jsou všechny měřící jednotky od sebe odděleny, pohyby čerpadel 

a pístů jsou naprogramovány pomocí ovládacího programu, kde se také zaznamenávají, 

vyhodnocují a uchovávají jednotlivá měření. Výhodou je pak přesná koordinace, 

opakovatelnost analýz a snadné nastavení optimálních podmínek systému [20]. 
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Tab č. 2 Stanovení v průtokových systémech s využitím QD nanočástic 

 

analýza 
typ 

QDs 

obal 

QDs 

excitační 

vlnová 

délka QDs 

[nm] 

emisní 

vlnová 

délka QDs 

[nm] 

matrice analyt 
lineární 

rozsah 

limit 

detekce 

(LOD) 

limit 

kvantifikace 

(LOQ) 

počet 

stanovení 

za hodinu 

zdroj 

FIA 
CdSe/

CdS 
MAA 350 559 

lidské 

sérum 
L-AA 

0,0067 

[mmol l
-1

] 

0,0001-0,1 

[mmol l
-1

] 
neuveden neuveden [21] 

FIA CdTe GSH 394 neuvedena plasma 2-ME neuveden 
 0,000307 

[g ml
-1

] 
neuveden neuveden [22] 

FIA ZnSe GSH 350 neuvedena pitná voda fenoly 
0,04-100 

[mol l
-1

] 

0,0008-

0,007 

[g ml
-1

] 

neuveden neuveden [23] 

FIA CQDs ZnO 317 neuvedena 
farmaceut.

přípravky 

metronid

azol 

0,025-

7500 

[g ml
-1

] 

0,000108 

[g ml
-1

] 
neuveden neuveden [24] 

MPFS CdTe MPA neuvedena neuvedena 
farmaceut.

přípravky 
epinefrin 

nad 2,28 

[mol l
-1

] 

0,0869 

[mol l
-1

] 
neuveden 79 [25] 

MCFIA CdTe MPA 285 
545, 565, 

588, 628 

džusy, 

farmaceut. 

přípravky 

AA 
12-250 

[g ml
-1

] 

4 

 [g ml
-1

] 

12 

 [g ml
-1

] 
68 [19] 

SIA CdS MAA 375 510 
podzemní 

voda 
arsen 

0,08-3,20 

[mmol l
-1

] 

0,007 

[mg ml
-1

] 
neuveden neuveden [26] 

FIA CdTe TGA 400 
531, 577, 

593 
neuvedena proteiny 

0,004-10 

[mol l
-1

] 

0,00038 

[mol l
-1

] 
neuveden neuveden [27] 

FIA CQDs 
ONOO

H 
440 500 pitná voda dusitan 

0,1-10 

[M] 

0,005 

[M] 
neuveden neuveden [28] 
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Tab č. 3 Stanovení v průtokových systémech s využitím QD nanočástic 

 

analýza 
typ 

QDs 

obal 

QDs 

excitační 

vlnová 

délka QDs 

[nm] 

emisní 

vlnová 

délka QDs 

[nm] 

matrice analyt 
lineární 

rozsah 

limit 

detekce 

(LOD) 

limit 

kvantifikace 

(LOQ) 

počet 

stanovení 

za 

hodinu 

zdroj 

MPFS CdTe MPA neuvedena 
542, 554, 

630, 659 

farmaceut.

přípravky 

gliklazid,

glipizid  

18-100 

[mg l
-1

] 

2,9 a 6,3 

[mg l
-1

]  

12,8-18,1 

[mg l
-1

] 
150 [29] 

SIA CdS MAA 375 510 sediment As
3+

 As
5+ 80-1000  

[g l
-1

] 

20 a 40 

[g l
-1

] 
neuveden neuveden [30] 

MCFIA 

SIA 
CdTe MPA 310 588 

farmaceut.

přípravky 

hydrochi

nony 

86-1060 

100-1200 

[mol l
-1

] 

26-50 

30-58 

[mol l
-1

] 

1,8-2,8 

2,0-2,4 

[mol l
-1

] 

80 

38 
[31] 

FIA CdTe TGA 365 neuvedena potraviny L-prolin 
0,01-100 

[g ml
-1

] 

0,005 

[g ml
-1

] 
neuveden neuveden [32] 

FIA CdTe 
GSH, 

TGA 
neuvedena neuvedena potraviny dusitan 

0,0042-

0,207 

[mol l
-1

] 

0,0014 

[mol l
-1

] 
neuveden neuveden [33] 

FIA CdS PVP neuvedena neuvedena krev 
hemoglo

bin 

0,01-20 

[M] 

0,0005 

[M] 
neuveden neuveden [34] 

FIA CdTe TGA neuvedena neuvedena voda Cd
2+

 
6,3-3400 

[nM] 

21 

[nM] 
neuveden neuveden [35] 

FIA CdTe MSA 400 neuvedena voda Cu
2+

 
40-3200 

[nM] 

30 

[nM] 
neuveden neuveden [36] 

FIA CdTe 
TGA, 

GSH 
neuvedena neuvedena voda Pb

2+
 

0,8-15 

[nM] 

0,26  

[nM] 
neuveden neuveden [37] 
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4.1.3.1 Chemiluminiscenční detekce kyseliny L-askorbové v lidském séru pomocí 

FIA 

QD nanočástice typu CdSe/CdS se stabilizujícím obalem MAA vykazovaly při 

excitaci 350 nm emisní vlnovou délku 559 nm. Pro větší citlivost metody byla použita 

kombinace materiálu QDs-CdSe s CdS. Docílilo se tak vyšších hodnot úzkých 

a symetrických emisních spekter než při samotném CdS.  

Chemiluminiscenční technika je založená na anorganické reakci 

zprostředkované sloučeninami NaHCO3 a H2O2 a komplexem QDs-MAA. Samotná 

reakční činidla NaHCO3-H2O2 mají slabou emisi CL. Síla signálu se zvýší až po přidání 

QDs-MAA. Při chemické reakci komplexů činidel vzniká radikál superoxidového iontu 

O2
-
* a hydroxidový radikál OH*. O2

-
* daruje elektron orbitalu atomu Se z CdSe/CdS 

QDs. Ve stejný čas přijímá darovaný elektron z OH* atom S opětovně z CdSe/CdS 

QDs. Tímto procesem se zabezpečí vysoká excitace QDs.  

Stanovovaný analyt L-AA sílu signálu snižuje v důsledku zhášení 

chemiluminiscence podle lineární úměrnosti jeho koncentrace ve vzorku [21].  

4.1.3.2 Chemiluminiscenční stanovení v průtokových systémech pomocí 

luminolového systému 

Při detekci analytů: epinefrinu, 2-ME, fenolů a metronidazolu byly použity QDs 

typu CdTe, ZnSe a v posledním případě QDs modifikované uhlíkem. Pro zvýšení 

rozpustnosti, stability fluorescence a interakcí s chemickými skupinami analytů 

a luminolu byly QDs konjugovány s MPA, GSH, GSH. CQDs byly obaleny ZnO. 

Excitační vlnové délky pro tyto typy detekcí byly: 394, 350 a 317 nm. Epinefrin byl 

stanovován metodou MPFS a analyty: 2-ME, fenoly a metronidazol byly stanovovány 

pomocí FIA systému.  

Systém s luminolem vykazuje chemiluminiscenční emisi signálu. Nejprve 

je molekula luminolu oxidována peroxidem vodíku s katalyzačními činidly. (Ve studii 

byla uvedena činidla: KMnO4, K3Fe(CN)6,  ROS- reaktivní kyslík). Při oxidaci vzniká 

produkt, který se nachází v excitovaném stavu a při návratu do základního stavu svoji 

energii vyzáří v podobě světla. Při interakci QDs a luminolu vznikají radikály O2
-*

, 

dochází k přesunu elektronů, tvorbě excitovaných stavů a k silné emisi energie pomocí 

fotonů. Za přítomnosti analytu navázaného na systém QDs-luminol, intenzita signálu 

úměrně klesá podle zvyšující se koncentrace analytu. Je zde opětovně využíváno jevu 

zhášení fluorescence [22, 23, 24, 25]. 
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Obrázek č. 5: Oxidace molekuly luminolu peroxidem vodíku [38] 

4.1.3.3 Stanovení kyseliny askorbové (AA) v potravinách a v klinických přípravcích 

technikou MCFIA 

V této analýze byly uplatěny QDs typu CdTe o různých velikostech s emisní 

vlnovou délkou: 545, 565, 588 a 628 nm při spektrofluorimetrické excitaci 285 nm. 

Byly pokryty kyselinou merkaptopropionovou (MPA), která ve své struktuře obsahuje 

hydrofilní thiolové skupiny se záporným nábojem. Ty velmi ochotně reagují 

s hydroxylovými skupinami kyseliny askorbové za vzniku komplexu QDs-MPA-AA. 

Stanovení analytu (kyseliny askorbové) je založeno na tzv. zhášení fluorescence. 

Samotné konjugované QDs-MPA vykazují emisní záření vysokých hodnot intenzity 

fluorescence. Zatímco vytvořený komplex QDs-MPA-AA vyzařuje emisní záření s nižší 

energií o vyšší vlnové délce. Signál hodnocený jako intenzita fluorescence tedy klesá.  

Obsah analytu v daném vzorku byl určen z lineárního vztahu intenzity 

fluorescence a koncentrace analytu (zhášedla). Signál intenzity fluorescence klesá, 

jestliže stoupá koncentrace analytu [19, 39]. 

4.1.3.4 Stanovení arsenu ve vzorcích podzemních vod pomocí techniky SIA spojené 

s on-line difuzí (GDU-gass difussion unit) 

U této studie detekce arsenu byl použit deseticestný ventil. SIA systém byl 

modifikován on-line připojením jednotky pro difúzi plynů, která se skládá ze dvou 

ocelových obdélníkových bloků navzájem oddělených polytetrafluorethylenovou 

(PFTE) membránou. Tímto procesem separace arsenu přes membránu se dosáhne vyšší 

citlivosti analýzy, kdy není analyt ovlivňován interferencemi běžných iontů 

vyskytujících se ve vzorku.  

Za průběhu příslušné chemické reakce vzniklý produkt (arsen) difunduje 

přes PFTE membránu a reaguje s proudem CdS-MAA QDs. Směsná zóna je poté 

dopravena do  fluorimetrického detektoru (viz Obr. č. 5).  
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Princip stanovení je založen na zhášecím efektu interakce analytu s fluoroforem 

(QDs). Pro analýzu byly využity QDs typu CdS, které při excitaci 375 nm vykazují 

emisní záření při vlnové délce 510 nm. Pro zlepšení stability částic je jejich povrch 

upraven konjugací s L-cysteinem a kyselinou thioglykolovou (TGA). Kyselina obsahuje 

polární thiolové skupiny a karboxylové skupiny, které umožňují dobrou mísitelnost 

v polárních organických rozpouštědlech. V tomto případě byly QDs smíseny 

s octanovým pufrem [26]. 

 

 

Obrázek č. 6: Schéma: SIA technika spojená s on-line difuzí (GDU) [26] 

 

P1, P2 - peristaltická čerpadla 

R1, R2, R3 – reakční činidla 

W - (waste) odpad 

4.1.3.5 Ostatní chemiluminiscenční a fluorescenční stanovení v průtokových 

systémech 

Pro zvýšení chemiluminiscenční a fluorescenční intenzity signálu byly použity 

QDs typu: CdS o excitační vlnové délce 375 nm a emisi 510 nm, CdTe za emise 

při vlnových délkách: 531, 542, 554, 577, 593, 630 a 659 nm. Další typ částic byl CQDs 

(karbonové QDs) s excitací 375 nm a emisí při 510 nm. Pro zvýšení stability částic 

a rozpustnosti byly QDs konjugovány s MAA, TGA, MPA a v případě CQDs byl použit 

obal  ONOOH (kyselina peroxydusitá).  
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Analyty proteiny, dusitan byly stanoveny pomocí FIA systému. Gliklazid, 

glipizid se stanovovaly pomocí MPFS (vícečerpadlový průtokový systém), který 

představuje modifikovanou metodu FIA. Při stanovení arsenů se použila technika SIA.  

Systém je založen na zesílení signálu QDs. Při obsahu analytu ve vzorku 

je signál úměrně inhibován s rostoucí koncentrací analytu.  

Při stanovení hydrochinonů srovnává studie dva průtokové systémy MCFIA 

a SIA. K detekci pomocí QDs typu CdTe obalených MPA byly zvoleny excitační 

vlnové délky 310 nm a emise záření byla měřena při 588 nm. Citlivější stanovení 

(studie uvádí přibližně o 20 %) podle naměřených parametrů (viz Tab č. 3) bylo 

prokázáno prostřednictvím techniky MCFIA. Pro běžnou farmaceutickou analýzu 

hydrochinonů lze však použít obě dvě průtokové techniky [27, 28, 29, 30, 31]. 

 

4.2 Aplikace založené na elektrochemiluminiscenci 

4.2.1 Metoda elektrochemiluminiscence (ECL) 

 Technika je založena na chemiluminiscenčním jevu přímých a nepřímých 

elektrochemických reakcí. ECL vykazuje vysokou citlivost detekce a široký lineární 

rozsah [32]. 

4.2.1.1 Detekce bílkoviny L-prolinu v potravinách anodickou 

elektrochemiluminiscenční technikou pomocí FIA 

 Nejprve bylo změřeno emisní záření roztoku bez L-prolinu. Po přidání této 

bílkoviny do roztoku bylo zaznamenáno zvýšení signálu přímo úměrné koncentraci 

analytu. K vyvolání signálu (emise) došlo působením QDs. Excitované částice přenášejí 

elektron v reakci mezi redukovanými QDs (kationtovými radikály QD
+*

) a oxidovanými 

QDs (aniontovými radikály QDs
-*

). Kolize kationtových a aniontových radikálů 

probíhají na povrchu elektrody připravené z india a cínu. Elektrooxidací CdTe QDs 

reakcí s L-prolinem v alkalickém prostředí vznikají kationtové radikály QD
+*

. 

Rozpuštěný kyslík a L-prolin na elektrodě uvolňují elektron, který přijmou QDs 

a stávají se z nich aniontové radikály QDs
-*

, čímž se pak zvyšuje intenzita ECL.  

Studie se zabývá porovnáním dvou typů fluoroforů - tradičním fluorescenčním 

barvivem tris (2,2´-bipyridyl) rutheniem (II) (Ru(bpy)3
2+

 v kombinaci s luminolem, 

které se používá pro přípravu ECL senzorů a QDs, které jsou v posledních letech 

předmětem mnoha studií ECL analýz. QDs splňují podmínky vysoké citlivosti detekce, 
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jelikož zesilují signál, proto jsou upřednostňovány před ostatními fluorescenčními 

barvivy. Ve srovnání s oběma typy fluoroforů při excitaci 365 nm, vykazují QDs typu 

CdTe spojené s TGA vyšší citlivost detekce než fluorescenční barvivo (Ru(bpy)3
2+

. 

Proto jsou quantum dots vhodnější pro aplikaci při stanovení bílkoviny v potravinách 

[32]. 

 

 

Obrázek č. 7: a: mechanismus anodické ECL; b: mechanismus zvýšení signálu 

ECL [32]. 

 

ITO Elektrode -indium-cínová oxidační elektroda  

4.2.1.2 Elektrochemická detekce dusitanů v potravinách pomocí FIA 

Při detekci byly aplikovány QD nanočástice typu CdTe konjugované s TGA 

a s glutationem (GSH) pro vytvoření stabilního komplexu GSH-TGA-CdTe. GSH 

obsahuje dlouhé a rozvětvené uhlíkaté řetězce, zatímco TGA má krátké řetězce uhlíků, 

které jsou více flexibilní a vytváří dohromady s řetězci GSH na povrchu QD částice 

uzavřený obal. Takto připravené QDs zvyšují signál ECL.  

Při stanovení analytu se uplatňuje opět princip zhášení. Po přidání dusitanu 

interagují aminoskupiny GSH s molekulou dusitanu a dochází ke změně povrchu obalu 

QDs. Výsledkem je snížení intenzity ECL. Se zvyšující koncentrací analytu reaguje 

vyšší počet molekul GSH a úměrně klesá signál ECL.  

Podle výsledků (viz Tab č. 4) vykazuje navržená metoda jednoduchou, robustní, 

levnou a citlivou analýzu vhodnou pro stanovování dusitanů v potravinách [33].  

4.2.1.3 Další elektrochemické stanovení průtokovými systémy FIA 

Ke stanovení se uplatnily QDs typu CdS pokryté PVP (polyvinylpyrrolidonem) 

a QDs typu CdTe konjugované s TGA, GSH a MSA za cílem zvýšení stability QDs, 
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ale i jejich emisního signálu. Pro stanovení Cu 
2+

 byla použita excitační vlnová délka 

400 nm. Při interakci s analytem opětovně síla signálu klesá podle jeho zvyšující 

se koncentrace. Při detekci hemoglobinu se prováděná technika osvědčila v klinických 

studiích díky vysoké citlivosti, rychlosti, jednoduché manipulaci a malé spotřebě vzorku 

[34, 35, 36, 37].
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Tab č. 4 Stanovení dalšími metodami s využitím QD nanočástic 

 

analýza 
typ 

QDs 

obal 

QDs 

excitační 

vlnová 

délka QDs 

[nm] 

emisní 

vlnová 

délka QDs 

[nm] 

matrice analyt lineární rozsah 

limit 

detekce 

(LOD) 

limit 

kvantifikace 

(LOQ) 

zdroj 

fotoECL CdS PAA neuvedena neuvedena 
klinický 

materiál 
glukóza 

100-4000  

[mol l
-1

] 

7  

[mol l
-1

] 
neuveden [40] 

ECL CdSe MSA 360 neuvedena 
fyziol. 

pufr 
Cu

2+ 0,02-0,35 

[mol l
-1

] 

0,0034 

[mol l
-1

] 
neuveden [41] 

neuvede

na 

CdSe/

ZnS 

3-

MPA 
350 596 

vzorky 

vody 
PQ 

0, 01-5,0 

[g l
-1

] 

0,003 

[g l
-1

] 
neuveden [42] 

neuvede

na 
CdTe 

2-

MEA 
350 592 

lidské 

sérum 

k. 

močová 

0,4-3,6  

[mol l
-1

] 

0,1030  

[mol l
-1

] 
neuveden [43] 

neuvede

na 

CdSe/

ZnS 
β-CD 450 590 potraviny vanilin 

2-20  

[mg l
-1

] 

0,99  

[mg l
-1

] 
neuveden [44] 

neuvede

na 

CdSe/

CdS 

citrát-

Mn 
neuvedena neuvedena 

farmaceut. 

přípravky 
LD 

1-100  

[M] 

0,2  

[M] 
neuveden [45] 

RRS 
CdTe/

CdS 
TGA 350 569 

farmaceut.

přípravky 
POBS 0,02-6,0 0,00636 neuveden [46] 
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4.2.2 Další elektrochemická stanovení 

4.2.2.1 Elektrochemické stanovení glukózy 

Studie měří fotoproud procházející ITO fotoanodou pokrytou filmem z oxidu 

grafenu (GO) s CdS QDs. (Syntéza CdS QDs s GO viz obrázek č. 8). Reakce probíhá 

za přítomnosti glukózy. Působením solárního osvětlení se quantum dots dostávají 

do excitovaného stavu a emitují elektrony na grafen, který předá elektrony na ITO 

fotoanodu a je zaznamenán fotoelektrický proud.  

Polovodičový materiál CdS obsahuje ve své struktuře elektrony a elektronové díry 

s kladným nábojem. Při excitaci QDs reagují elektronové díry se záporným nábojem 

OH
-
 oxidu grafenu a vzniká radikál OH*, který oxiduje glukózu na glukonolakton. Čím 

více glukózy je obsaženo ve vzorku, tím více elektronových děr reaguje s OH
-
 

pro oxidaci analytu. Se vzrůstající absencí elektronových děr v polovodiči se zvyšuje 

elektrický proud, jehož hodnoty se zaznamenávají.  

Mechanismem detekce glukózy je lineární závislost fotoproudu na koncentraci 

glukózy ve vzorku. 

V detekci glukozy byly použity quantum dots typu CdS konjugované s kyselinou 

poly-(akrylovou-) – PAA. Komplex CdS-QDs-PAA reaguje díky aniontovým 

postranním řetězcům s okrajovými funkčními karboxylovými skupinami vrstvy oxidu 

grafenu. Docílí se tak homogenního uspořádání částic v modifikované vrstvě.  Tento typ 

dvojrozměrného uhlovodíkového nanomateriálu představuje vhodný obal pro začlenění 

quantum dots. Kromě specifického povrchu je jeho výhodou elektronová pohyblivost 

využívaná ve fotoelektrochemických analýzách [40]. 

 

Obrázek č. 8: Syntéza stabilního grafenu s CdS-QDs [40] 
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Rozpouštědla a zdroj pro výrobu CdS: thiomočovina (NH2CSNH2), voda, 

dihydrát acetátu kadmia (Cd (Ac)2 = Cd(CH3COO)2) vytváří s PAA a QDs komplex 

CdS-PAA. Po spojení nekovalentními vazbami (hydrofobními a elektrostatickými 

interakcemi) s COOH v oxidu grafenu, následuje za určitou dobu (6h) stabilizace 

pomocí amoniaku (NH3), vody a vysoké teploty (při 180 °C), kdy jsou v GO 

redukovány skupiny COO
-
 a OH

-
.  

4.2.2.2 Elektrochemická detekce iontu Cu
2+

 ve fyziologickém roztoku  

Ke stanovení byly použity QD nanočástice typu CdSe obalené kyselinou 

merkaptojantarovou (MSA). Její role je stabilizace QDs a pomocí hydrofilních 

funkčních thiolových skupin zajištění rozpustnosti ve vodných roztocích. Emisní vlnová 

délka byla nastavena na hodnotu 360 nm.  

Princip stanovení měďnatých iontů je založen na kolizním zhášení. Způsobují ho 

Cu
2+

, které reagují s vytvořeným komplexem QDs-MSA. Excitované QDs-MSA jsou 

deaktivovány měďnatými ionty a při návratu do základního stavu nedojde k emisi 

fluorescence, jelikož energie byla předána iontům Cu
2+

. Proces tak snižuje intenzitu 

fluorescence. Signál slábne úměrně s rostoucí koncentrací Cu
2+

 ve vzorku.  

Metoda vykazovala velmi dobrou citlivost stanovení. Příprava QDs není časově 

náročná. Quantum dots typu CdSe našly využití jako biosenzory ve speciálních 

biologických analýzách [41].    

4.2.2.3 Stanovení herbicidu paraquatu (PQ) ve vzorcích vod 

Herbicid PQ je organická molekula s vlastnostmi chromoforu, jelikož obsahuje 

aromatická jádra pyridinu. Pro větší citlivost detekce PQ byly v metodě použity QDs 

typu CdSe/ZnS konjugované s 3-merkaptopropionovou kyselinou (3-MPA). 

Při spektrofluorimetrické excitaci primárním zářením o vlnové délce 350 nm 

vykazovaly QDs emisní záření při vlnové délce 596 nm.  

Hydrofilní thiolové skupiny 3-MPA interagují s heterocyklickou sloučeninou 

pyridinu. Při excitaci QDs vzniká fyzikální jev FRET, kdy je energie z QDs přenášena 

na chromofor PQ a poté je vyzářena, což se projeví na záznamu intenzity fluorescence. 

Vzorek se samotnými QDs-3 MPA však vykazuje vyšší hodnoty intenzity, proto 

se při přítomnosti PQ s QDs-3 MPA objevuje zhášení fluorescence.  

 Ostatní interferující rezidua pesticidů nemají ve svých strukturách aromatické skupiny 

či ze stereometrie svých molekul nemohou přímo reagovat s thiolovými skupinami 3-
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MPA a nedochází tak ke zhášení fluorescence, proto je lze od herbicidu PQ dobře 

rozlišit.  

Cenově a přístrojově nenáročná technika našla využití v rutinních laboratorních 

analýzách [42].  

 

 

Obrázek č. 9: Molekula PQ s vlastnostmi chromoforu [47] 

 

Struktura PQ obsahuje 2 aromatická jádra pyridinu se systémem konjugovaných 

vazeb mezi atomy uhlíku a mezi dusíkem a uhlíkem. V konjugovaném systému dochází 

k delokalizaci π elektronů, které jsou excitovány na vyšší hladinu energie molekuly. 

Schopnost excitace elektronů v molekulových orbitalech udává, že látka absorbuje 

světlené záření a je označována za chromofor. 

 

4.2.2.4 Detekce kyseliny močové v lidském séru 

Mechanismus stanovení kyseliny močové je založen na zhášení fluorescence 

(viz obr. č. 10). QD nanočástice typu CdTe o emisní vlnové délce 592 nm 

při spektrofluorimetrické excitaci o vlnové délce 350 nm, jsou spojeny s molekulami 2-

merkaptoethylenaminu (2-MEA). Interakcí tautomerních keto a hydroxylových skupin 

kyseliny močové a aminoskupin 2-MEA vzniká komplex, kdy dochází ke snížení 

intenzity fluorescence [43]. 
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Obrázek č. 10: Mechanismus zhášení fluorescence [43] 

 

Při excitaci QDs-2-MEA dochází ke zvýšení intenzity fluorescence. Po přidání 

chromoforu kyseliny močové s aromatickými jádry purinu dochází ke spojení vazeb s 2- 

MEA. V důsledku vedoucím ke změně povrchu QD nanočástice dochází k přenosu 

energie (FRET) z QDs na kyselinu močovou, která příslušnou energii emituje. 

Záznamem je nižší hodnota intenzity fluorescence, v tomto případě se jedná o zhášení 

fluorescence, což se projeví emisním signálem fluorescence o nižší hodnotě.  

4.2.2.5 Stanovení vanilinu v potravinách 

K detekci byly použity QDs typu CdSe/ZnS pokryté β-cyklodextrinem (β-CD) 

s emisní vlnovou délkou 590 nm při spektrofluorimetrické excitaci o vlnové délce 450 

nm.  

Cyklodextrin funguje jako cyklický receptor obsahující 7 glukózových jednotek 

spojených glykosidovou vazbou 1-4. V komplexu CD se nacházejí kavity formované 

cyklickými molekulami fenolu vhodné pro vytváření komplexů s různými typy 

organických molekul. Organická molekula vanilin se naváže na β-CD pomocí 

hydrofobních interakcí. Ostatní složky matrice se s β-CD nemohou přímo spojit, a to 

z důvodu hydrofilních vazeb či odlišné stereometrie molekuly. V této prováděné studii 
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je molekula β-CD optickým biosenzorem citlivým pouze pro vanilin. Navíc β-CD 

vykazuje ve spojení s QDs vyšší intenzitu emisního záření. 

Mechanismus stanovení je opětovně založen na zhášení fluorescence 

prostřednictvím přenosu energie (FRET) na chromofor vanilin [44]. 

4.2.2.6 Detekce antiparkinsonika levodopa ve farmaceutických přípravcích 

QD nanočástice typu CdTe/CdS byly modifikovány citrátem pokrytým atomy 

manganu. Úlohou organické sloučeniny citrátu je stabilizace QDs ve vodném prostředí 

pomocí interakcí s organickou molekulou LD (L-3,4-dihydroxyfenylalaninu). Mangan 

ve formě sulfidu (MnS) vykazuje kromě zvětšení povrchu QD částice velmi dobré 

vlastnosti polovodiče. V jeho přítomnosti mají QDs výbornou fotostabilitu, symetrická 

emisní spektra s vysokou efektivitou zhášení fluorescence.  

Tento způsob stanovení LD byl velmi úspěšný a opět finančně nenáročný. 

Ve farmaceutických analýzách našla detekce s QDs široké uplatnění při stanovování 

obsahu léčivých látek v léčivých přípravcích [45]. 

4.3 RRS (Rezonanční Ramanova spektroskopie) 

RRS spekroskopie je založena na Ramanově jevu (rozptylu). Elektromagnetické 

záření indukované z laseru dopadá na molekulu analytu a poté je „pružně“ rozptýleno 

(tzv. Rayleighův rozptyl) se stejnou energií a vlnovou délkou jako záření dopadající. 

To je způsobeno tzv. Stokesovým posunem. Elektrony mají stále část energie, kterou 

nevyzáří a nepřejdou tak zpět do základního nejnižšího stavu. Pouze malá část 

dopadajícího záření je pohlcována a opětovně vyzářena s větší vlnovou délkou, 

což odpovídá nižší energii oproti původnímu záření.  

Při analýze látek s nižší koncentrací, kdy potřebujeme dosáhnout vyšší intenzity 

Ramanova spektra, se používá rezonanční Ramanova spektroskopie. Vše je způsobeno 

dodáním příslušné energie molekule ve vibračním stavu. Nastává přechod 

elektronů  ze základní hladiny do excitované a zvyšuje se intenzita rozptylu. Dodaná 

energie pochází z excitačního zdroje o správně zvolené vlnové délce. Pro každý typ 

vazby v molekule je odpovídající jiná vlnová délka a ve složité molekule se zobrazují 

pouze typy vazeb, které při excitaci Ramanova spektra rezonují při použité vlnové délce 

[48].  
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4.3.1.1 Stanovení antibiotika polymyxinu B sulfátu (POBS) ve farmaceutických 

přípravcích  

Byly porovnány dva typy stanovení POBS metodou RRS. Za fluorofory byly 

zvoleny: dvouvláknová DNA a QDs konjugované s TGA. 

Studie uvádí, že podle dosažených výsledků měření QD částice zesilují signál 

více než dvouvláknová DNA, a proto je lze použít při stanovení velmi malých 

koncentracích POBS. Důvodem je konjugace QDs typu CdTe/CdS s TGA. Karboxylové 

skupiny TGA reagují s aminoskupinami POBS za vzniku komplexu, kdy se zvýší objem 

molekuly za účelem zvýšení intenzity rozptylu. Při excitaci o vlnové délce 350 nm 

vyzařovaly QDs-TGA emisní záření o 569 nm. 

Metoda tak vykazuje vyšší citlivost pro stanovení analytu a je v praxi 

považována za nejvhodnější metodu pro stanovení antibiotika ve farmaceutických 

přípravcích [46]. 
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5 Souhrn 

V této problematice je velmi důležitou součástí proces konjugace částic 

s organickými sloučeninami, které díky svým hydrofilním strukturám v molekule zajistí 

dobrou rozpustnost a vysokou stabilitu a intenzitu emisního signálu. Mechanismus 

uvedených aplikací probíhá na základě interakce konjugovaných QDs 

s chemiluminiscenčními nebo fluorescenčními sloučeninami. Samotné sloučeniny jsou 

schopné po aktivaci emitovat záření, ale po navázání QDs je emisní energie zvýšena, 

což se projeví vyšší intenzitou signálu. Při reakcích se tak využívá vzniku radikálů, 

které zvyšují energetické hladiny valenčních elektronů a dochází tak k excitovanému 

stavu v molekule. Po návratu do základního stavu svou energii vyzáří v podobě světla. 

V přítomnosti analytu dochází k jevu zhášení fluorescence, kdy dochází 

k přenosu volných elektronů z valenční vrstvy na molekulu chromoforu analytu 

a ke snížení výsledné vyzařované energie. Ve výsledcích měření je zaznamenán pokles 

intenzity signálu, který je přímo úměrný koncentraci analytu.  
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6 Závěr 

Podle vybraných českých a zahraničních zdrojů byly popsány vlastnosti 

a využití Quantum-Dots. Následně byly shrnuty principy průtokových systémů a jiných 

metod týkajících se uvedených stanovení pomocí QDs. Jednotlivá stanovení byla 

vyhledávána ve vědecké databázi ScienceDirect podle klíčových slov „flow analysis 

quantum dots, determination quantum dots, analysis quantum dots.“ U každého 

stanovení byly vyhledány nejdůležitější údaje, které byly zaznamenány do tabulek. 

Následně byly vytvořeny podkapitoly pojednávající o krátké charakteristice použitých 

QDs a principu kvantifikace daného analytu.  

Vybranými studiemi bylo zjištěno, že podle číselných hodnot parametrů 

v uvedených v tabulkách, jsou QDs vhodné pro stanovení analytů ve farmaceutických 

a v bioanalytických analýzách. Kromě vysoké citlivosti, výzkumy uvádějí časově 

a cenově výhodnější analýzu s poměrně jednoduchou instrumentací. Předpokládá se, 

že do budoucna by měly být QDs využívány v aplikacích založených na rutinních 

stanoveních.  
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