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1. Úvod 

 
Současné nanotechnologické metody dovolují sesta-

vování a charakterizaci různých objektů a struktur řádově 
nanometrové velikosti (nanovrstvy, nanovlákna a nanočás-
tice). Nanoobjekty  jsou intenzivně studovány v mnoha 
odvětvích fyziky, chemie i biologie1. Fyzikální vlastnosti 
těchto útvarů jsou do značné míry determinovány právě 
velikostí, což je způsobeno vlnově-korpuskulární povahou 
hmoty2. U nanočástic zmíněný efekt velmi názorně vyka-
zují fluoreskující polovodičové nanokrystaly, běžně známé 
jako kvantové tečky (QD, „quantum dots“)3. Tyto anorga-
nické nanočástice nacházejí v biologii a (bio)analytické 
chemii podobné uplatnění jako dlouho známé organické 
fluorofory. Některé optické a chemické vlastnosti QD jsou 
však zcela výjimečné, což umožňuje navrhovat nové ana-
lytické metody pro detekci iontů, bakterií, virů, nukleoti-
dových sekvencí, proteinů a jiných analytů. Široké uplat-
nění existuje samozřejmě ve fluorescenční mikroskopii při 
zobrazování specificky zvýrazněných biologických objek-
tů a struktur. Cílem tohoto článku je přiblížit rychle se 
rozvíjející oblast nanotechnologie a chemie zabývající se 
koloidními QD. Hlavní pozornost je věnována jejich pří-

pravě a následným modifikacím, které umožňují syntézu 
různých typů biokonjugátů4. QD budou kriticky porovnány 
s organickými fluorofory tak, aby byly zřejmé přednosti 
obou typů. Na základě tohoto srovnání pak budou hodno-
ceny možné aplikace QD v (bio)analytické chemii a biolo-
gii. 
 
 
2. Struktura kvantových teček 

 
QD jsou polovodivé nanokrystaly o velikosti několika 

nanometrů3,5, existují buď samostatně, nebo mohou být 
uspořádány do klastrů (obr. 1). Asi nejčastější je uspořádá-
ní, kdy jeden typ polovodiče vytváří jádro QD (core, např. 
CdSe) a několik vrstev atomů druhého typu polovodiče 
vytváří obal kolem tohoto jádra (shell, např. ZnS). QD 
tohoto typu se označují jako „core/shell“ struktury6. 
 
 
3.  Optické vlastnosti kvantových teček,  

srovnání s organickými fluorofory 
 
Elektrony QD excitované elektromagnetickým záře-

ním přejdou na energeticky vyšší hladinu. Po určité době 
může dojít k uvolnění této energie a emisi elektromagne-
tického záření o delší vlnové délce než při excitaci. Na 

Obr. 1. Struktura kvantových teček. (A) QD tvořená jedním 
typem polovodiče, např. CdTe. (B) QD tvořená dvěma typy polo-
vodičů, např. QD s jádrem tvořeným CdTe, které je obalené vrst-
vou tvořenou CdS. (C) QD obalená vnějším obalem, který umož-
ňuje solvataci ve vodném roztoku a nese reaktivní skupiny R 
nutné pro biokonjugaci. (D) Polymerní částice obsahující několik 
QD s povrchovými reaktivními skupinami R, toto uspořádání je 
základem pro fluorescenčně kódované mikročástice 
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rozdíl od fluoroforů na bázi organických molekul není 
podoba excitačních a emisních spekter dána jen chemic-
kým složením QD, ale také jejich rozměry2,3,7. Rozsáhlejší 
kritické srovnání obou typů fluoroforů lze nalézt 
v literatuře8,9, zde jsou uvedena nejdůležitější fakta. Zá-
kladní rozdíl mezi optickými vlastnostmi QD a organický-
mi fluorofory je patrný z absorpčních a emisních spekter 
(obr. 2). QD silně absorbují v oblasti lokálního absorpční-
ho maxima, výrazněji však absorbují v UV oblasti. Díky 
tomu je možné jedním zdrojem UV záření účinně excito-
vat různé QD s emisním maximem při odlišných vlnových 
délkách. Rozdíl mezi excitační a emisní vlnovou délkou 
může být až stovky nm, což vede k nízkému pozadí při 
měření fluorescence. 

Další výhodou QD jsou vysoké molární absorpční 
koeficienty, jejichž hodnota bývá v rozmezí od 105 do 106 
cm1 dm3 mol1, zatímco pro organické molekuly jsou ty-
pické hodnoty o řád nižší6,8. Kvantové výtěžky8,10 fluores-
kujících nanokrystalů dosahují vysokých hodnot ve vidi-
telné i blízké infračervené oblasti (NIR). Klasické fluoro-
fory emitující ve viditelné oblasti jsou v tomto ohledu 
kvalitnější11, v NIR oblasti tomu je naopak8. Hodnota sou-
činu molárního absorpčního koeficientu a kvantového 
výtěžku (tj. jasnost) tak řádově převyšuje organické flu-
orofory. Významná je také výborná fotostabilita QD, která 
je předurčuje k  využití ve fluorescenční mikroskopii7,12. Je 
však nutné poznamenat, že výsledná fotostabilita je silně 

závislá na zvoleném způsobu stabilizace QD a také na 
složení okolního prostředí. 
 
 
4. Příprava kvantových teček 

 
Pro biologické aplikace jsou nejznámější nanokrysta-

ly CdSe a CdSe/ZnS nebo CdTe a CdTe/CdS. Dále jsou 
vyvíjeny QD tvořené méně toxickými materiály, jako je 
například InP nebo ZnS. Nejkvalitnější QD jsou připravo-
vány v nevodných rozpouštědlech. Tento typ syntézy je 
však poměrně náročný, vyžaduje práci při vysokých teplo-
tách a obvykle využívá nestabilní a toxické prekurzory6. 
Z těchto důvodů se více prosazuje příprava QD ve vodném 
prostředí13. Oba přístupy jsou založeny na vytvoření nano-
krystalů v přítomnosti stabilizujících ligandů, které zajistí 
jejich solvataci v reakčním prostředí. V organických roz-
pouštědlech se pro stabilizaci často používá směs trioktyl-
fosfin/trioktylfosfinoxid (TOP/TOPO), ve vodných pak 
různé thioly, jako je sulfanylethanová kyselina a další1318. 
Nanokrystaly vznikají smísením vhodných prekurzorů 
a následným zahříváním6,13,19. Při syntéze ve vodných roz-
tocích je velikost a tedy i emisní vlnová délka QD dána 
složením reakční směsi a délkou zahřívání. Při zahřívání 
dochází k přesunu atomů z menších krystalů na větší13,20, 
což vede k posunu emise k delším vlnovým délkám. Na 
povrch takto připravených nanočástic je možné nanést 
obalovou vrstvu a vytvořit tak částici jádro/obal. Potřebné 
množství prekurzoru pro obal je možné vypočítat z molár-
ní koncentrace QD, jejich velikosti a plánované tloušťky 
obalové vrstvy. Molární koncentraci a velikost připrave-
ných QD lze určit pomocí kalibračních křivek6,13,21, při 
výpočtech se obvykle předpokládá kulový tvar nanočástic. 
Připravené QD je možné z roztoku vysrážet přídavkem 
isopropanolu. Získanou sraženinu QD lze po vysušení 
dlouhodobě skladovat. 
 
 
5. Modifikace povrchu 

 
Pro využití výjimečných vlastností QD ve vodném 

prostředí je nutné na povrchu nanokrystalu vytvořit vnější 
obal (viz obr. 1), který zajistí solvataci jinak hydrofóbních 
nanokrystalů ve vodném prostředí a současně nese funkční 
skupiny vhodné pro konjugační reakce4 (obr. 3). Podle 
struktury a chemické povahy ochranného obalu lze vyme-
zit následující typy. 

 
5.1. Bifunkční ligandy s donor-akceptorovou  

vazbou 
 
Tato metoda modifikace zavádí na povrch QD bi-

funkční ligandy. Jedna část jejich molekuly je tvořená 
funkční skupinou, která vytváří donor-akceptorovou vazbu 
s povrchovými atomy nanokrystalu (nejčastěji thiolová 
skupina)6,13, a druhá část nese vhodnou reaktivní skupinu 
a umožňuje solvataci. Při syntéze ve vodném prostředí 

Obr. 2. Srovnání absorpčních a emisních spekter. Spektra 
vodných roztoků CdTe stabilizovaných sulfanylethanovou kyseli-
nou (1,2  QD s průměrem 2,8 nm, 3,4  QD s průměrem 3,2 
nm) a spektra rhodaminu 6G v ethanolu (5,6). Křivky 1, 3 a 5 
zobrazují absorpční spektra, 2, 4 a 6 emisní spektra, křivky jsou 
normalizovány  
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jsou tyto ligandy na povrchu QD zachycovány od začátku 
syntézy1418. Na povrch QD připravených v nevodných 
roztocích se thiolové ligandy zavedou výměnou za původ-
ní TOP/TOPO ligandy; výměna se provede rozpuštěním 
TOP/TOPO stabilizovaných QD v roztoku nového ligan-
du22. Stabilnější vazbu poskytují bifunkční ligandy, které 
mají několik thiolových skupin. Příkladem je dihydroli-
poová kyselina12,18 nebo cíleně navržené peptidy s obsa-
hem několika cysteinových zbytků23. Podobným způso-
bem s povrchem QD interagují proteiny a peptidy nesoucí 
dostatečné množství histidinových zbytků24. 
 
5.2. Fosfolipidy a kopolymery 

 
Na povrch QD je možné vázat ligandy a polymery 

i prostřednictvím hydrofóbních interakcí25. Tato metoda se 
používá převážně pro převedení hydrofóbních QD stabili-
zovaných TOP/TOPO ligandy do vodného prostředí. Pod-
statou je zavedení amfifilních molekul na jejich povrch. 
Jedna část těchto molekul zajišťuje hydrofóbní interakci 
s povrchem QD a TOP/TOPO ligandy, druhá část zajišťuje 
rozpustnost a chemickou reaktivitu. Pro tento typ úpravy 
povrchu QD byly úspěšně použity triblokové kopoly-
mery26, fosfolipidy27 a amfifilní sacharidové deriváty28. 
 
5.3. Zachycení v polymeru 

 
Další metodou stabilizace je zachycení jedné nebo 

několika QD v polymerním obalu (viz obr. 1). Robustní 
a biokompatibilní obal lze vytvořit pomocí silanizace, což 
byla jedna z prvních stabilizačních metod umožňujících 
biologické aplikace QD29,30. V průběhu silanizace je na 

povrch QD nanesena několik jednotek až desítek nm silná 
vrstva oxidu křemičitého31,32. Tato vrstva dodává QD sta-
bilitu, snižuje jejich cytotoxicitu33,34 a umožňuje zavedení 
vhodných reaktivních skupin4,35,36. 

Elektrostatických interakcí QD nesoucích záporný 
náboj (CdTe QD povrchově modifikované sulfanylethano-
vou kyselinou) a polymerů nesoucích pozitivní náboj bylo 
použito pro sestavení fluoreskujících nanočástic, vynikají-
cích vysokými kvantovými výtěžky12,37,38. Na povrch QD 
je možné adsorbovat biotinylovaný denaturovaný hovězí 
sérový albumin39. Vzniklé nanočástice mají afinitu 
k biomolekulám označeným (strept)avidinem. Polystyren 
byl použit pro přípravu fluoreskujících jednobarevných40 

i fluorescenčně kódovaných mikročástic41. Z vodných 
roztoků želatiny obsahujících QD je možné přídavkem 
acetonu srážet fluoreskující biokompatibilní želatinové 
nanočástice42. Jako stabilizující obal pro kvantové tečky 
lze využít duté proteinové nanočástice, jako jsou virové 
kapsidy43 nebo struktura apoferritinu44. 
 
 
6. Syntéza biokonjugátů 

 
Proces biokonjugace má obvykle dva kroky. V prv-

ním jsou reaktivní skupiny na povrchu nanočástic aktivo-
vány vhodným konjugačním činidlem4, jehož nadbytek se 
následně oddělí dialýzou nebo gelovou permeační chroma-
tografií. V druhém kroku je do roztoku přidána cílová bio-
molekula, která s aktivovanými nanočásticemi vytváří 
biokonjugát (viz obr. 3). Ten může být z reakční směsi 
oddělen gelovou permeační chromatografií, která separuje 
reakční produkty podle velikosti. Podle povahy biokonju-
gátu lze použít i afinitní nebo iontoměničovou chromato-
grafii. Některé typy konjugátů je možné separovat centri-
fugací. 
 
 
7. Aplikace v bioanalytické chemii a biologii 

 
QD lze používat k fluorescenčnímu značení biomole-

kul podobně jako organické fluorofory79. Výhodou klasic-
kých organických fluoroforů před QD je chemická stabilita 
a také široká dostupnost vhodných činidel i prověřených 
konjugačních protokolů. Podobně spolehlivé protokoly pro 
konjugaci QD jsou teprve vyvíjeny8. Další nevýhodou QD 
může být jejich velikost, která dosahuje jednotek až desí-
tek nm, což může být pro určité aplikace rušivé9. V nepo-
slední řadě je třeba zmínit obsah toxických prvků, nejčas-
těji Cd, Pb, Hg a Te (cit.34,45). Tyto vlastnosti brání širšímu 
využití QD. Nicméně specifické vlastnosti QD jsou 
s výhodou využity v některých aplikacích, jejichž rozvoj 
lze v budoucnu očekávat. 

S využitím několika QD emitujících při různých vlno-
vých délkách byla vyvinuta imunochemická stanovení, 
umožňující v jednom kroku stanovit současně několik 
analytů39. Řádově více analytů lze stanovit pomocí flu-
orescenčně kódovaných mikročástic, které obsahují směs 
QD emitujících při různých vlnových délkách41. Další 

Obr. 3. Metody biokonjugace kvantových teček. (A) Povrch 
kvantových teček nesoucích záporný náboj je možné pokrýt pozi-
tivně nabitým avidinem. Tyto částice lze konjugovat s biotinylo-
vanými molekulami. (B) Sacharidové jednotky na povrchu nano-
částic, po aktivaci oxidací NaIO4 vznikají aldehydové skupiny 
vhodné pro připojení biomolekul přes aminoskupiny. (C) Karbo-
xylové skupiny se aktivují prostřednictvím EDC/NHS a poté 
mohou reagovat s aminoskupinou biomolekuly za vzniku amido-
vé vazby. (D) Thiolové skupiny nanočástice a biomolekuly lze 
přímo spojit disulfidickým můstkem. (E) Aminoskupiny nanočás-
tice a biomolekuly se spojují působením glutaraldehydu (pentan-
1,5-dial) 
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oblastí využití QD je fluorescenční značení mikroskopic-
kých preparátů; pomocí QD emitujících při různých vlno-
vých délkách lze barevně odlišit různé buněčné struk-
tury7,12. Možnost QD excitovat v širokém rozsahu vlno-
vých délek byla využita při stanoveních využívajících 
Försterův rezonanční přenos energie46,47. QD emitující 
v NIR byly použity pro specifické značení tkání organis-
mu; NIR záření má schopnost procházet živočišnými tká-
němi a umožňuje tak neinvazivně náhlédnout do těl živoči-
chů48.  

Intenzita fluorescence QD ve vodných roztocích mů-
že být modifikována přítomnými ionty kovů, což bylo 
využito k jejich stanovení49. 

Elektromagnetickým zářením excitované QD 
v blízkosti elektrody mohou vytvářet redoxní řetězec trans-
portující elektrony z vhodného redukčního činidla v rozto-
ku (askorbová kyselina, glutathion, acetylcholin) na elek-
trodu. Elektrony jsou tak přenášeny v řetězci redukční 
činidlo-QD-elektroda a tento proces je měřen jako elektric-
ký proud. Velikost měřeného proudu je závislá na intenzitě 
osvětlení elektrody a na rychlosti transportu redukčního 
činidla k povrchu elektrody. Změna rychlosti transportu 
může být způsobena změnou koncentrace redukčního čini-
dla v roztoku nebo změnou difúzní vrstvy elektrody (např. 
imobilizace protilátky, vazba antigenu, adsorpce buněk). 
Těchto principů bylo využito při konstrukci nových typů 
senzorů50,51. 
 
 
8. Závěr 

 
Popularita QD do značné míry těží z momentálního 

bouřlivého rozvoje nanotechnologií. Jako fluorescenční 
značky jistě přinesly některé výborné vlastnosti, avšak 
nelze je samozřejmě univerzálně doporučit pro všechny 
aplikace. Komerční dostupnost kvantových teček je zatím 
poměrně omezená, a to zejména pokud je zapotřebí derivá-
tů vhodných pro rychlé a pohodlné fluorescenční značení; 
v tomto aspektu zatím převládají organické fluorofory, 
nabízené mnoha firmami ve formě reaktivních reagencií 
nebo snadno použitelných kitů. Hlavní přínos kvantových 
teček lze očekávat u multianalytových formátů stanovení, 
při kódování nosičů v kombinatorických metodikách 
a díky vysoké jasnosti ve fluorescenční mikroskopii. Zají-
mavou oblastí aplikace QD je také vývoj nových typů 
senzorů využívajících chemiluminiscenční vlastnosti QD. 

 
Práce vznikla při řešení projektu Nanobiotechnologie 

a biosensory při studiu biointerakcí - zpřístupnění moderní 
technologie odborníkům v biologii", podporovaného ESF/
MŠMT v rámci programu OPVK (CZ.1.07/2.3.00/09.0167). 

 
 

Seznam zkratek 
 
NIR blízká infračervená oblast (near infrared) 
QD kvantová tečka (quantum dot) 
TOP/TOPO trioktylfosfin/trioktylfosfinoxid 

EDC 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)
karbodiimid 

NHS  N-hydroxysukcinimid 
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A. Hlaváček and P. Skládal (Department of Bioche-
mistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno): 
The Application of Quantum Dots in Bioanalytical 
Chemistry 

 
Quantum dots (QD) are a novel type of nanoparticles 

used for fluorescent labeling of biomolecules. This review 
explains the structure, physical properties and synthesis of 
colloidal quantum dots. Bioconjugation strategies deve-
loped in the last ten years are reviewed. Applicability of 
QDs in biomolecule labeling in bioanalytical chemistry 
and biology is described and compared with the routinely 
used organic fluorophores. However, a number of prob-
lems have to be solved to achieve this goal, including de-
velopment of robust protocols for QD bioconjugation, 
characterization of bioconjugates, and reduction of micro-
organism  toxicity. A promising field for application of 
QDs is the development of fluorescence- coded micropar-
ticles (quantum dot bar code) which allow simultaneous 
detection of tens or hundreds of target analytes in the sam-
ple. This inventive step leads to the development of porta-
ble analyzers of DNA and protein markers. 


