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1. Úvod 

 
Metody přípravy a chemické modifikace nanočástic 

(objektů o rozměrech 1−200 nm), jsou v současnosti inten-
zivně rozvíjeny a vyu�ívány. Těmito postupy, které kom-
binují poznatky z chemie, fyziky nebo biologie, lze řídit 
tvar a velikost připravovaných nanočástic a dosahovat tak 
ojedinělých optických, elektronických a katalytických 
vlastností připravených materiálů1−5. 

Proto�e v současné době byla ji� publikována řada 
prací vyu�ívajících systémů s nanočásticemi i v analytické 
chemii, je cílem tohoto článku upozornit na současný stav 
v této expandující oblasti elektroanalytických, spektrosko-
pických i separačních metod. 

 
1 . 1 .  H i s t o r i e  

 
První zmínky o nanočásticích pocházejí z pátého nebo 

čtvrtého století př. n. l. z Egypta a Číny. Tehdy bylo obje-
veno �rozpustné zlato�, které bylo pou�íváno jak pro este-
tické (výroba rubínového skla, barvení keramiky), tak pro 
léčivé účely (srdeční a sexuální problémy, úplavice, epi-
lepsie a nádory a pro diagnózu syfilis). 

V roce 1857 Faraday oznámil získání koloidního zlata 
redukcí vodného roztoku tetrachlorozlatitanu. Termín ko-
loid (z francouzského colle) byl vytvořen Grahamem 
v roce 1861. V tomto období byly také připraveny dal�í 
koloidní kovy. 

Na rozkvět si ale tato oblast nanotechnologie, která je 
pokračováním koloidní chemie, musela počkat je�tě jedno 
století. Z té doby pochází výrok laureáta Nobelovy ceny 
Richarda Feynmana �There is plenty of room at the bot-
tom�, kterým navrhl směr pro rychle se rozvíjející vědec-
kou oblast nanotechnologie. Koncem 20. století u� uměli 
vědci manipulovat s atomy, molekulami a klastry na povr-
�ích. Miniaturizace struktur konvenční a elektronovou 
litografií dosahuje teoretického limitu kolem 50 nm. Pro 
dal�í minituarizaci musely být vyvinuty alternativní meto-
dy. A tak vědci následující Feynmanovu vizi pou�ili atomy 
a molekuly jako stavební jednotky pro kompletaci struktur 
v řádech nanometrů �zdola nahoru�. Unikátní elektrické 
vlastnosti těchto nanočástic6,7, stejně jako jejich optické 
a fotofyzikální vlastnosti, jako je velikostí kontrolovaná 
plasmonová absorbance, elektronová generace páru elek-
tron-díra a fluorescence, umo�ňují částicím předávat elek-
tronické a fotonové signály. 

 

1 . 2 .  P ř í p r a v a  n a n o č á s t i c  
 
Ji� při přípravě vlastních nanočástic je třeba uvá�it 

jejich dal�í aplikaci. Nanočástice mohou být připraveny 
různými metodami a lze tak dosáhnout po�adovaných 
velikostí a tvarů a tím i po�adovaných chemických a fyzi-
kálních vlastností. Mezi nejroz�ířeněj�í typy patří nanočás-
tice kovů (např. zlata, stříbra), nanočástice oxidů 
(křemičitého, titaničitého), sulfidů (kademnatého), seleni-
dů (kademnatého) a polymerní nanočástice (kopolymery, 
dendrimery). 

Chemická metoda přípravy nanočástic kovů je zalo�e-
na na nukleaci a růstu tuhé fáze. Tento proces je nejčastěji 
vyvolán chemickou redukcí solí kovů. Ke kontrole růstu 
nanočástic a k jejich ochraně před agregací je pou�íváno 
velké mno�ství stabilizátorů, např. donorové ligandy (např. 
thioly) nebo polymery. První reprodukovatelný standardní 
návod pro přípravu koloidů kovů publikoval Turkevitch8, 
který také navrhl mechanismus pro tvorbu nanočástic zalo-
�ený na nukleaci, růstu a agregaci a je stále platný. 

Redukce solí přechodných kovů v roztoku je nejvíce 
roz�ířená metoda pro přípravu koloidních suspenzí kovů 
a je velmi jednodu�e proveditelná. Umo�ňuje, aby byly 
v gramových mno�stvích připraveny koloidní nanočástice 
po�adované velikosti s malou odchylkou. Za tímto účelem 
je pou�íván �iroký rozsah redukčních činidel, např. hydri-
dy (NaBH4) a soli (citrát sodný)9. 

Kromě přípravy nanočástic kovů lze získat i nanočás-
tice jejich oxidů, sulfidů a selenidů, jejich� vyu�ití ale není 
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tak �iroké, jako v případě samotných kovů. Syntéza je 
vět�inou prováděna ve vodných roztocích, ve kterých se 
jako redukční činidlo pou�ívá hydrazin nebo hydroxyl-
amin2. 

Polymerní nanočástice se vět�inou získávají řízenou 
polymerací ve vodě působením peroxidu vodíku, tepla 
nebo ultrazvuku10. Lze tak např. připravit kopolymery 
alginát sodný-chitosan a anthracen-polyakrylamid10. 

Jak bylo uvedeno dříve, velikost částic a jejich distri-
buce zásadně ovlivňuje vlastnosti daných nanočástic. 
K metodám umo�ňujícím přístup k těmto informacím patří 
předev�ím metody elektronové mikroskopie11 a metody 
studia povrchů � skenovací elektronová mikroskopie 
(SEM), mikroskopie atomárních sil (AFM), rentgenová 
fluorescenční spektroskopie (XFS), popř. spektroskopie 
povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). Vedle 
těchto poměrně sofistikovaných metod lze v řadě případů 
získat dostačující informaci i např. metodou absorpční 
spektrometrie (UV-VIS spektrometrie) nebo elektroche-
mickými metodami. 

Vzniklé nanočástice lze pro analytické účely pou�ít 
přímo (nanočástice polymerů), ale vět�inou se provádí 
modifikace jejich povrchu (nanočástice kovů). Například 
u nanočástic zlata, které jsou velmi často pou�ívané, se 
modifikace provádí navázáním thiolem modifikovaných 
molekul, co� vede k tvorbě kovalentních vazeb těchto 
molekul na nanočástice (obr. 1). 
 
 
2. Pou�ití nanočástic 

 
Vedle základních prací demonstrujících v�eobecné 

pou�ití nanočástic, ji� existuje řada prací vyu�ívající nano-
částice pro analytické účely. Analytické systémy 
s nanočásticemi toti� dosahují často lep�ích vlastností ne� 
systémy původní, ať u� se jedná o mo�nost detekce no-
vých analytů, sní�ení meze detekce a nebo zlep�ení účin-
nosti separace. 

2 . 1 .  E l e k t r o c h e m i c k é  m e t o d y  
 
Mezi elektrochemické metody vyu�ívající modifikace 

povrchu elektrod nanočásticemi patří velmi často voltame-
trické metody. Pou�ívají se klasické elektrody, ale i mikro-
elektrody12. Nanočástice byly ale také vyu�ity 
v potenciometrii např. pro přípravu iontově selektivní 
elektrody13, senzorického pole12 a elektronického jazyku14. 
Imobilizace na povrchu elektrod se provádí buď fyzikální 
adsorpcí a nebo pomocí chemického navázání, kdy modifi-
kované nanočástice reagují s povrchem elektrody, na je-
jím� povrchu je navázána vhodná látka. Obzvlá�tě vhodné 
pro chemickou modifikaci jsou zlaté elektrody, na jejich� 
povrch se navá�e dithiol přes jednu z SH skupin a na druhé 
SH skupiny se navá�í nanočástice15 (obr. 2). 

Jako příklad aplikace elektrod modifikovaných nano-
částicemi, které umo�nily sní�it mez detekce o několik 
řádů, lze uvést stanovení As3+ diferenční anodickou roz-
pou�těcí voltametrií, pomocí ní� bylo dosa�eno detekčního 
limitu 0,09 ppb. Modifikace elektrody nanočásticemi zlata, 
na jejich� povrchu byl navázán poly(L-laktid), byla prove-
dena cyklickou voltametrií. Získaná elektroda byla velice 
selektivní, tak�e vykazovala správnou odezvu i za přítom-
nosti dal�ích iontů o řádově vy��ích koncentracích16. 

Dal�ími analyty detegovanými ve vodách byly např. 
dusičnany17, měďnaté ionty, pesticidy a herbicidy18. Elek-
troda citlivá na As3+ byla vyu�ita pro stanovení sulfidů 
v kyselých de�tích19. 

Pro stanovení těkavých organických látek bylo pou�i-
to senzorové pole slo�ené z pěti platinových elektrod mo-
difikovaných různými nanočásticemi. Pro vyhodnocení 
byly pou�ity neuronové sítě12. 

Dal�í pou�ití nalezly elektrody modifikované nano-
částicemi ve farmacii, kde slou�í ke stanovení léčiv13, 
a v lékařství pro analýzy biologických vzorků20. Stanovo-
vány byly např. hemoglobin, cytochrom c, glukosa a pero-
xid vodíku. Pou�ité elektrody byly vět�inou biosenzory, 
v men�í míře byly pou�ity i chemické rozpoznávací systé-

Obr. 1. Schéma modifikace povrchu nanočástice; X � funkční skupina, Y � látka mající funkční skupinu interagující s X 
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my. Za zmínku stojí i mo�nost detekce sekvencí DNA21, 
při které se vyu�ívají nanočástice s imobilizovaným oligo-
nukleotidem. Výhodou je nízká mez detekce, tak�e odpadá 
nutnost pou�ít PCR. 

 
2 . 2 .  S p e k t r o m e t r i c k é  m e t o d y  

 
Jak bylo zmíněno v úvodu, spektrometrické metody 

patří mezi hlavní metody studia vlastností modifikovaných 
nanočástic, a proto i analytická stanovení těmito metodami 
patří mezi nejčetněj�í. Vlastnosti nanočástic, jako jsou 
jejich průměr, tvar, koncentrace a mo�nost interagovat 
s malými molekulami a biomolekulami, mají velký vliv na 
jejich optické vlastnosti. 

Z pohledu přiměřené náročnosti přístrojového vyba-
vení jsou vyu�ívány vedle ji� zmíněných metod absorpční 
spektrometrie (UV/VIS a IR) a spektroskopie povrchem 
zesíleného Ramanova rozptylu (SERS), také metody zalo-
�ené na rozptylu světla (rezonančním, dynamickém) 
a luminiscenční metody. Volba metody závisí předev�ím 
na vlastnostech pou�itých nanočástic. Typický experiment 
je zalo�en na tvorbě směsi analytu (vzorku) a koloidu vy-
tvořeného předem nebo in situ. 

 
Absorpční spektrometrie 

Schopnost kolektivních oscilací valenčních elektronů 
jednotlivých nanočástic určitých kovů vede k mo�nosti 
sledování tzv. plasmonové rezonance, jejím� důsledkem je 
intenzivní absorpční pás ve viditelné oblasti spektra22. 

Toho bylo vyu�ito např. pro stanovení lithných iontů 
ve vodném prostředí. Chemická modifikace zlatých nano-
částic thiolovým derivátem molekuly komplexující selek-
tivně lithium umo�nila pou�ití tohoto systému ve vodném 

prostředí, ve kterém samotný selektor není rozpustný23. 
Změny absorpčního spektra ve viditelné oblasti umo�nily 
stanovit koncentrace lithných iontů v přítomnosti Na+ 
a K+. Selektor na bázi cyklických etherů umo�ňuje stano-
vení ostatních alkalických iontů (sodných a draselných)24. 

Sledováním změn plasmonového absorpčního pásu 
nanočástic při biomolekulárních interakcích bylo v mnoha 
případech dosa�eno velmi nízkých detekčních limitů 
(10−9 mol l−1). Na nanočástice zlata byly navázány pepti-
dy, enzymy nebo léčiva25,26, popř. byly nanočásticemi zna-
čeny viry25. 

Závislost vlnové délky plasmonové absorbance na 
velikosti nanočástic a jejich agregátů byla vyu�ita 
v jednoduché metodě detegující olovnaté ionty, které svou 
přítomností rozru�ují daný nanočásticový systém a mění 
tím jeho barvu, resp. absorpční spektrum27. Na stejném 
principu je zalo�ena i detekce adenosinu28. 

Kovové nanočástice lze modifikovat i jinak ne� kova-
lentní vazbou. Příkladem mů�e být nanočásticový systém 
reagující na glukosu, který byl připraven oxidací aminofe-
nylboronového derivátu polyvinylalkoholu v přítomnosti 
zlatité soli29. 

 
Rozptylové techniky 

Mezi nejčastěj�í analytické metody vyu�ívající tohoto 
jevu patří povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS) 
a rezonanční rozptyl laserového záření (RLS). Zatímco 
SERS vychází z posunu vlnových délek rozptýleného záře-
ní (Ramanův jev), který je mnohonásobně zesílený plas-
monovou rezonancí, při rezonančním rozptylu světla 
k posunu vlnových délek nedochází, nicméně plasmonová 
rezonance funguje i zde (chová se jako chromofor) a opět 
zesiluje intenzitu rozptýleného záření30. 

Tento princip umo�nil např. identifikaci barviv ode-
bráním nepatrného vzorku malby z malířského plátna31 
nebo vypracování několika technik detekce biomarkerů 
určitých druhů rakoviny20 a potenciálních léčiv32. 

 
Luminiscenční techniky 

Řada vhodně modifikovaných kovových nanočástic 
vykazuje po interakci s různými látkami výrazný nárůst 
intenzity fluorescence, zatímco emise fluorescence samot-
ných nanočástic je obvykle velmi slabá. Vypracováno bylo 
několik systémů vyu�ívající komplexů lanthanoidů 
s různými ligandy a vyu�ity k detekci např. nukleových 
kyselin33 a chinolonů30,33 (obr. 3). 

Nanobiosenzor na detekci určitých sekvencí DNA byl 
připraven také modifikací nanočástic zlata oligonukleoti-
dovým �rozpoznávacím� řetězcem zakončeným fluorofo-
rem, který byl rovně� vázán na povrch nanočástice. 
V přítomnosti cílové sekvence DNA do�lo v důsledku 
tvorby dvou�roubovice k uvolnění fluoroforu z povrchu 
nanočástice a k nárůstu florescence34. 

Mírně odli�ným případem jsou nanokrystaly CdS 
nebo CdSe, které patří mezi tzv. kvantové tečky. Jedná se 
o nanostruktury o velikosti 2−10 nm s unikátními vlast-
nostmi ve smyslu kontroly jejich fyzikálních vlastností35 
(např. �laditelnost� optických vlastností). 
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Obr. 2. Schéma imobilizace nanočástic zlata na povrch modifi-
kované zlaté elektrody 
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V současnosti kvantové tečky, které jsou rozpustné ve 
vodném prostředí a vykazují stabilní fotoluminiscenci, 
tvoří celou skupinu fluorescenčních značek pro mnoho 
biologických a bioanalytických aplikací. 

Nanokrystaly (kvantové tečky) CdSe modifikované 
11-merkaptoundekanovou kyselinou vykazují nárůst fluo-
rescence v přítomnosti lysozymu, proteinu, který bývá 
označován jako vlastní antibiotikum lidského těla36. Modi-
fikací těchto nanokrystalů cysteinem bylo dosa�eno bio-
kompatibility, rozpustnosti ve vodě a mo�nosti stanovit 
rtuťnaté ionty díky interakci s NH2 skupinou obsa�enou 
v modifikovaných nanočásticích37. 

Jinou zajímavou skupinou jsou také polymerní nano-
částice vykazující fluorescenci. Obvykle jsou tvořeny po-
lymerizací vinylového nebo akrylového monomeru 
s navázaným fluoroforem (naftalen, anthracen, apod.). 
Sledování zhá�ení fluorescence určitými tě�kými kovy 
bylo vyu�ito v řadě prací popisujících stanovení dvojmoc-
né rtuti nebo �estimocného chromu10. 

 
2 . 3 .  S e p a r a č n í  m e t o d y  

 
Po�adavek rychlé a účinné analýzy chemických 

a biochemických vzorků vytváří stálý tlak na vývoj sepa-
račních metod, který se projevuje předev�ím miniaturizací 
jednotlivých klíčových prvků nebo celého separačního 
systému. Miniaturizace vede od zmen�ování částic sorben-
tů, přes vyu�ití nanočástic a� po technologii separací na 
čipu38. 

Vedle patrně nejroz�ířeněj�ích chromatografických 
technik (HPLC a GC) jsou poznatky z oblasti nanotechno-
logie aplikovány předev�ím v elektromigračních metodách 
� kapilární elektroforéze (CE) a kapilární elektrochromato-
grafii (CEC). Modifikované nanočástice se zde pou�ívají 
jako aditivum do základního elektrolytu (CE), modifikátor 
vnitřní stěny kapiláry (CE nebo CEC) nebo jako separační 
médium (CEC). Předev�ím ze dvou důvodů se zdá vyu�ití 

nanočástic velice perspektivní v CEC. Jde jednak o malý 
průměr částic, který umo�ňuje jejich plnění do pou�íva-
ných kapilár (publikována byla dokonce i práce kontinuál-
ního �plnění� kapiláry během analýzy39, a jednak jejich 
povrchový náboj, který je velmi častý a který podporuje 
elektroosmotický tok). 

�Lab-on-chip� neboli laboratoř na čipu je koncept 
celkové miniaturizace rozvíjený od 80. let a vhodný opět 
předev�ím pro elektromigrační metody, u kterých je pohyb 
analytů separačním systémem způsoben pouze vlo�eným 
elektrickým napětím40,41. Současné aplikace jsou zalo�eny 
na komplementaritě bioafinitních interakcích (detekce 
DNA, analýza jejích fragmentů nebo analýza zalo�ená na 
interakci protilátka-antigen). 

 
2 . 4 .  O s t a t n í  m e t o d y   

 
Kromě vý�e uvedených pou�ití existují i dal�í, např. 

nanočástice zlata byly pou�ity pro stanovení aminothiolů 
pomocí MALDI/MS (cit.42), nanočástice imobilizované na 
hemoglobinu byly pou�ity pro jeho stanovení metodou 
induktivního plazmatu spojeného s hmotnostní spektrome-
trií43 (bylo dosa�eno stejné meze detekce jako při pou�ití 
metody zalo�ené na imunoreakci) a nebo byly nanočástice 
pou�ity ke zlep�ení imunochromatografických testovacích 
prou�ků44. 

 
 

3. Závěr 
 
V současné době se začíná objevovat velké mno�ství 

publikací zabývajících se aplikací modifikovaných nano-
částic pro analytické účely. Je to dáno zejména zvládnutou 
technikou přípravy a modifikace nanočástic, co� umo�ňuje 
nové přístupy v elektrochemických, spektroskopických 
a separačních metodách. 
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P. Řezanka, K. Záruba, and V. Král (Institute of 

Chemical Technology, Prague, Czech Republic): Applica-
tion of Modified Nanoparticles in Analytical Chemistry 

 
A brief summary of applications of modified nanopar-

ticles in analytical chemistry is presented. Electrochemical 
(voltammetric and potentiometric), spectral (absorption, 
fluorescence, and light scattering) and separation methods 
using nanoparticles are described. Modified nanoparticles 
are used to enhance selectivity, to decrease the limit of 
detection and in separation techniques.  


