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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá studiem konjugátů metallothioneinu (MT) s fluorescenčními 

nanočásticemi pomocí elektromigračních metod. Pozornost je věnována především přípravě 

a charakterizaci kvantových teček (QDs) a jejich biokonjugátů s proteinem metallothioneinem, jehož 

separační podmínky (koncentrace a vhodné pH elektrolytu) byly pečlivě optimalizovány. Pro přípravu 

QDs bylo využitopůsobení UV záření pro jeden typ kvantových teček a termického působení vysoké 

teploty pro typ druhý. Konjugace QDs s proteinem byla provedena přes karbodiimidovýzero-

lengthcrooss-linker (EDC/sulfo-NHS), který slouží k aktivaci karboxylových skupin a umožňuje 

biokonjugaci ligandu kovalentní vazbou. Výsledné biokonjugáty byly studovány pomocí kapilární 

elektroforézy s absorpční detekcí (λ 214). 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the study of conjugates of metallothionein (MT) with 

fluorescent nanoparticles using electromigration methods. Particular attention is paid to the 

preparation and characterization of quantum dots (QDs) and their bioconjugates with the 

metallothionein protein, whose separation conditions (concentration and suitable electrolyte pH) have 

been carefully optimized. For the preparation of QDs, the action of UV radiation for one type of 

quantum dots and the thermal action of high temperature for the second type of species were used. 

Conjugation of QDs to the protein was performed via a carbodiimide-zero-length crosslinker (EDC / 

sulfo-NHS), which activates carboxyl groups and allows bioconjugation of the ligand by covalent 

bonding. The resulting bioconjugates were studied by capillary electrophoresis with absorption 

detection (λ 214). 
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1 ÚVOD 

V současné době se rozšířil zájem o biomarkery zejména v molekulární biologii a biochemii. 

Jedním z nich je také protein metallothionein (MT), který má bezpočet funkcí v lidském organismu. 

MT se podílí na sekvestraci esenciálních i neesenciálních kovů, homeostáze esenciálních kovů, 

buněčné proliferaci a regeneraci, detoxikaci kovů, metabolismu zinku, ochraně před volnými radikály 

a chemickou toxicitou a má důležitou roli v rezistenci na léčiva. Metod pro zkoumání proteinů je sice 

široká škála, ale vzhledem k využití metallothioneinu jako biomarkeru v klinické medicíně je nutno 

nalézt metodu jeho stanovení co nejsnáze proveditelnou. Jednou možností je vytvoření biokonjugátu 

metallothioneinu s kvantovými tečkami. Kvantové tečky (QDs) jsou nanokrystaly malého rozměru 

v řádu několika nm, které mají vlastnosti na pomezí polovodičů a kvantových částic. Díky tomu jsou 

využívány v biomedicínských, chemických a biologických aplikacích. QDs byly vybrány, protože 

mají vynikající fyzikální a optické vlastnosti, široké spektrum absorpce, dobrou fotostabilitu, vyšší 

kvantový výtěžek oproti jiným fluorescenčním barvivům a jejich povrch se může modifikovat tak, aby 

se zvýšila jejich afinita vybraným analytům. V této práci byly otestovány dvě možnosti výroby QDs 

a jejich konjugace s metallothioneinem.  
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2 Metallothionein 

Metallothionein (MT), objeven v roce 1957 Margoshem a Valleem, patří do skupiny 

nízkomolekulárních proteinů s molekulovou hmotností v rozmezí 6-10 kDa, přičemž téměř 

30%celkové hmotnosti tvoří cysteiny [1]-[3].Metallothionein byl pozorován v celé živočišné říši 

a vyskytuje se také u eukaryotických mikroorganismů (membrány Golgiho aparátu) a u vyšších 

rostlin. Nejedná se pouze o cytoplazmatický protein, ale hromadí se i v lysozomech, v jádře nebo 

v mezimembránovém prostoru mitochondrií [4]. V roce 1974 byl zaznamenán u vodních živočichů 

s popisem jako bílkovina o nízké molární hmotnosti vázající kadmium [5]. V lidském těleje nyní 

nejméně deset známých úzce příbuzných metallothioneinových proteinů [6]. MT slouží jako zásobník 

kovů pro tělo (hlavně Zn a Cu), které jsou součástí mnoha enzymů a proteinů podílejících se na 

opravách DNA, stejně jako na replikaci nebo transkripci DNA. Rovněž dokáže chránit buňky proti 

toxicitě těžkých kovů, které na sebe váže (Cd, Pb, Hg) [7]. Důležitou roli má také v těle z hlediska 

vstřebávání a uvolňování zinku, protože ho dokáže skladovat a uvolnit tehdy, kdy je třeba. Dále se 

podílí na ochraně buněk proti volným radikálům, a také kontroluje jejich růst, diferenciaci a bujení. 

 

2.1 Struktura MT 

Ve své základní struktuře neobsahuje MT aromatické aminokyseliny [1], naopak 

charakteristickým znakem je, že jedna třetina aminokyselin MT jsou cysteiny. Cystein (Cys) je semi-

esenciální aminokyselina, která je stavebním kamenem pro syntézu bílkovin, ale i hlavního 

antioxidantu glutathionu (GSH). Na dále je zdrojem síry pro řadu molekul od jednoduchých plynných 

sloučenin (např. H2S) až po složité sloučeniny (např. koenzym A). Spolu s metioninem to jsou jediné 

aminokyseliny, které obsahují thiolovou skupinu. Díky reaktivní povaze thiolové skupiny nabývá 

cystein různých forem. Ve skutečnosti se vyskytuje ve více než deseti formách (thiol, thiolát, disulfid, 

kyselina sulfinová,...). Cystein je také hluboce propleten s imunoregulací v lidském těle. Nízká hladina 

v plasmě může působit jako prediktivní biomarkery pro nemoci imunitního systému, jako je HIV 

a rakovina [8]. Kromě toho, Cys hraje také zásadní roli v redoxní homeostáze, protože je sám o sobě 

silným antioxidantem. Abnormální hladiny však mohou způsobit narušení homeostázy, které je 

spojeno s neurodegenerativními chorobami, jako je Huntingtonova choroba a Alzheimerova choroba 

[9]. Molekula MT je složena z 60 až 68 aminokyselinových zbytků včetně 20 cysteinů, které se 

v primární sekvenci vyskytují obvykle v těchto repeticích: Cys-X-Cys, Cys-Cys-X-Cys-Cys, Cys-X-

Cys-Cys (X- představuje jinou aminokyselinu než cystein) [1]. Sulfhydrylové skupiny cysteinu 

vykazují silnou afinitu ke kovovým iontům, jako jsou Cu, Zn, Cd a Hg. Dokážou skladovat, 

transportovat a detoxifikovat těžké kovy. Tvoří s nimi těsně zabalenou prostorovou strukturu, kde 

kovy se nachází uvnitř molekuly MT [4],[7]. 

Metallothionein se skládá ze dvou domén: alfa (α) a beta (β) (Obrázek 1). Doména α (C-

terminální) je více stabilní, obsahuje 11 sulfhydrylových zbytků a je schopna vázat čtyři dvojmocné 

ionty (např. Zn2+ a Cd2+) nebo pět až šest jednomocných iontů (např. Cu+). β doména (N-terminální) je 

reaktivnější, obsahuje jen 9 sulfhydrylových zbytků, může vázat buď tři dvojmocné ionty, nebo šest 

jednomocných iontů [7],[9]. Díky vyšší reaktivitě β domény dochází k snadnější výměně iontů kovů 

než u α domény. Taky kvůli své struktuře je MT velmi aktivní s reaktivními formami kyslíku [10]. 
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2.1.1 Izoformy MT 

Izoformy MT jsou klasifikovány na základě různých faktorů, jako je molekulární hmotnost, 

kovy, které se váží, kódované geny, chromozomy, vazebné atomy, prostředí aminokyselin a tak dále. 

Obecně je klasifikován na hlavní a vedlejší skupiny [6]. Hlavní skupinou metallothioneinu jsou 

izoformy MT-1 a MT-2, které se liší sekvencí aminokyselin [5]. U savců jsou známy 4 izoformy:  

MT-1, MT-2, MT-3 a MT-4. Z nichž tři, MT-1, MT-2 a MT-3, se nacházejí v centrálním nervovém 

systému. Geny MT-I a II jsou exprimovány v mnoha tkáních a zvláště v játrech a ledvinách. Exprese 

MT-III je omezena na mozek a mužské reprodukční orgány. U člověka jsou proteiny MT kódovány 

rodinou genů, které jsou umístěny na 16 chromozomu a mohou zahrnovat nejméně jedenácti 

dentifikovaných funkčních genů (MT-1A, B, E, F, G, H, I, J, K, L a X) [6]. Odlišnosti jednotlivých 

izoforem MT vycházejí zejména z post-translačních úprav, malých změn v primární struktuře a afinitě 

k jednotlivým těžkým kovům. Rozdíl jednotlivých izoforem může být ovlivněn počtem aminokyselin 

neboť izoformy MT-1, MT-2 a MT-4 obsahují 61-62, zatímco MT-3 obsahuje 68 aminokyselin. 

Přesto, že jsou strukturně tyto izoformy podobné, plní různé biologické funkce. Tato skutečnost je 

zajištěna jejich odlišnou lokalizací v buněčných kompartmentech a jednotlivých tkáních. MT-1  

a MT-2 jsou rozšířené téměř ve všech tkáních [1]. Regulují měď a zinek, podílejí se na transkripci 

buněk, poskytují buněčnou ochranu před řadou poškození DNA vyvolaných zářením nebo 

chemikáliemi, detoxikují těžké kovy, hrají důležitou roli v imunitních funkcích a podílí se na různých 

funkcích trávicího traktu. MT-3 a MT-4 jsou vedlejší izoformy, které se běžně vyskytují ve 

specializovaných buňkách [6]. 

MT-3 se nachází především v centrálním nervovém systému, ale také v různých periferních 

orgánech, v malém množství ve střevech a pankreatu, a několika typech lidských nádorů [4],[5]. 

Hlavním úkolem MT-3je organizace a programování smrti mozkových buněk. Protein MT-3 byl 

poprvé izolován jako faktor inhibující růst z mozkových neuronů. Četné studie dokazují, že se MT-3 

vyskytuje v menším množství u pacientů s Alzheimerovou chorobou [6] .  

Izoforma MT-4 byla objevena v epiteliálních buňkách a horní části trávicího traktu [1],[6]. 

Pomáhá regulovat pH žaludečních kyselin, rozlišovat chuť a texturu jazyka. Rovněž pomáhají chránit 

před spálením a jinými traumaty kůže [6]. 

Obrázek 1: Struktura metallothioneinu [10] 
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2.2 Exprese MT 

Exprese MT je řízena pomocí regulačního úseku DNA, který se nazývá metal responsive 

element (MRE). Exprese může být způsobena několika činidly, jako jsou například těžké kovy, 

steroidy, stresové hormony, cytosiny nebo růstovými faktory. Teprve po navázání transkripčního 

faktoru na sekvenci MRE může být exprese zahájena. Zatím nejlépe prozkoumaný proces je 

transkripční faktor MTF-1 (metal- regulatory transcription factor-1), jehož příklady aktivace jsou 

zobrazeny na Obrázku 2. MTF-1 je lokalizován v inaktivovaném stavu a je vázán na inhibitor MT. 

Iont kovu se po vstupu do intracelulárního prostoru naváže na inhibitor, a tím se uvolní a aktivuje. 

Aktivovaný MTF-1 se naváže na MRE, tento komplex pak může začít s transkripcí metallothioneinu 

[11]. Transkripce znamená v překladu přepis, kdy dochází přepisu důležitých informací z DNA [12]. 

Je známo několik iontů, které jsou schopny zahájit transkripci metallothioneinu přes MRE. Jsou to 

například Zn, Cd, Cu, Hg, Au a Bi. Zinek však jako jediný dokáže aktivovat  

MTF-1. MRE je dále schopno reagovat s několika dalšími proteiny a tím regulovat expresi 

metallothioneinu [11]. Exprese MT je spojena s ochranou před poškozením DNA, oxidačním stresem 

a apoptózou. Řada studií prokázala, že se MT významně podílí na onkogenezi. Zvýšená exprese MT 

byla zaznamenanáv různých lidských nádorech prsu, tlustého střeva, ledvin, jater, plic, nosohltanu, 

vaječníků, prostaty, slinných žláz, varlat, štítné žlázy či močového měchýře a je vhodným markerem 

nebo indikátorem pro nádorová onemocnění [13]. Exprese MT lze také indukovat glukokortikoidy 

(GRE- glucocorticoid response element), které jsou zodpovědné za zvýšení zásob zinku 

v hepatocytech.  Jiné hormony a cytokiny působí prostřednictvím intracelulárních signalizačních 

mechanismů (např. proteinových kináz) k vyvolání exprese. Promotor metallothioneinu má také jednu 

nebo více kopií dalších prvků, které iniciují nebo zvyšují rychlost transkripce.  Zejména některé 

zvyšují rychlost výměny zinku mezi metabolickými složkami plazmy, hepatocytů a kostní 

dřeně. Mohou také ovlivnit kontrolu metabolismu jaterních sacharidů v souvislosti se zinkem. Další 

element co umožňuje expresi je antioxidační odpověď (ARE- antioxidant response element) u kterého 

bylo prokázáno, že aktivuje transkripci in vitro. ARE zprostředkovává expresi MT v závislosti na 

redoxním stavu buňky [14]. 
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Obrázek 2:  Model ilustrující biologické funkce MTF-1. Model ilustruje tři způsoby (označené 

1, 2 a 3), ve kterých lze MTF-1 aktivovat, aby se vázal na Zn2+, translokoval se do jádra a aktivoval 

expresi genů, které obsahují MRE. Aktivace vazebné a transkripční aktivity DNA MTF-1 pomocí 

Cd2+, nebo oxidačního stresu (OX) v tomto modelu se navrhuje jako nepřímý účinek uvolňování 

zinku vázaného na cytoplazmatické chelátory s nízkou molekulovou hmotností (MTs) anebo 

glutathion po vazbě Cd nebo oxidaci thiolátů koordinujících kov [12]. 

2.3 Funkce MT 

V posledních několika letech byl MT upraven tak, aby se podílel na procesech, jako je 

apoptóza, regulace růstu neuronů a ochrana před volnými radikály a dalšími oxidanty. Faktem je, že se 

MT podílí na homeostatické regulaci kovů, a tím zajišťuje zásobu kovů pro ostatní metalloproteiny 

nebo metalloenzymy, při detoxikaci těžkých kovů či ochraně tkání před různými formami oxidačních 

poškození a přenosu esenciálních kovů [4]. Metallothionein byl rovněž prokázán jako důležitý 

regulátor v procesu potlačování imunity, včetně inhibice cytotoxické funkce a regulačnímu růstu T-

buněk. Ačkoli bylo prokázáno, že MT-1 je u pacientů s osteoartritidou (OA) regulován, vztah mezi 

expresí MT-1 a OA zůstává nejasný. Rekombinantní MT-1 by mohl potlačit expresi protizánětlivých 

cytokinů v buňkách, proto se MT-1 může stát novým terapeutickým cílem pro léčbu OA [15]. 

Vzhledem k důležitým rolím MT v metabolismu různých živočišných druhův důsledku 

anorganické kontaminace v životním prostředí má také MT potenciál k využití jako specifické 

biochemické sondy pro expozici vodních organismů kovovým iontům. Je důležité najít stabilní, 

selektivní a citlivé sondy pro vyhodnocení přítomnosti MT v biologických tekutinách nebo tkáních, 

proto lze jako nástroj pro selektivní, rychlé a citlivé značení použít konjugát kvantových teček 

(zejména CdTe) s MT [16]. V důsledku toho je možné získat více analytických informací o přirozené 
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úrovni koncentrace MT u živočišných druhů a funkcí různých izoforem MT ve spojení s různými 

biologickými mechanismy, jako je detoxikace kovů nebo homeostáza kovů [5]. 

Biologické funkce MT jsou úzce spjaty s jejich peptidovými strukturami. Jak již bylo výše 

zmíněno, zahrnují sekvestraci esenciálních i neesenciálních kovů, homeostázu esenciálních kovů, 

buněčnou proliferaci a regeneraci, detoxikaci kovů, ochranu před volnými radikály a chemickou 

toxicitu a roli v rezistenci na léčiva. Na funkcích MT se podílí metabolismus zinku [17]. 

 

2.3.1 Metabolismus Zn 

Funkce a význam zinku spočívá především v syntéze sacharidů a bílkovin, metabolismu 

nukleových kyselin a lipidů [18]. Zinečnaté ionty jsou součástí řady enzymů, účastní se řady 

signálních drah a jsou nezbytné pro udržování struktury cytoskeletu. Zinečnaté ionty se nemohou 

volně pohybovat v buněčných membránách, pohybují se pomocí tzv. zinkových přenašečů. Jakmile se 

volné zinečnaté ionty dostanou do cytoplazmy, jsou ihned navázány na zinek vázající proteiny, 

zejména na metallothioneiny. Klíčovým regulátorem hladiny zinku je MTF-1, který ovlivňuje 

transkripci řady genů účastnících se regulace hladiny zinku. Má vliv zejména na expresi 

metallothioneinu a zinkových transportérů zodpovědných za reflux zinku z buněk. Tento autoregulační 

mechanizmus slouží k udržování stálých koncentrací hladiny zinku v buňkách. Mimoto má MTF-1 

účinky nesouvisející s metabolizmem zinku – účastní se molekulárních mechanizmů souvisejících 

s regulací oxidativního stresu a odstraňuje toxicitu i jiných těžkých kovů [19]. 

 

Obrázek 3: Metabolismus zinku. Zvýšené množství Zn2+ se podílí na (A) zvýšení exprese 

metallothioneinu (MT) prostřednictvím metal regulatory transcription factor 1 (MTF-1) a na (B) 

transdukci signálu zprostředkované mitogen aktivovanými proteinovými kinázami (MAPK). Na 

zvýšení exprese MT se podílí (C) také interleukiny (IL), kortikoidy, interferon (IFN) a (D) volné 

radikály. MT následně (E) reguluje hladinu Zn2+. Endoplazmatické retikulum (F) plní roli zásobárny 

Zn2+, přenašeč ZIP7 jej transportuje do cytoplazmy [19]. 

(mitogen 

aktivovanými 

proteinovými 

kinázami) 
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2.3.2 Biomarker onemocnění 

Biomarkery jsou specifické molekuly na povrchu nebo uvnitř nádorových buněk, jejichž 

přítomnost nebo změna struktury může mít prognostický nebo prediktivní význam [20]. Biomarkery 

rakoviny jsou indikátory produkované růstem nádorových buněk v těle a jsou běžně používány 

k detekci karcinomu. Nynější studie poukazují na fakt, že metallothioneiny mohou být právě takovými 

biomarkery a mají diagnostický, prognostický a prediktivní potenciál [21]. Jejich studium je tedy 

opodstatněně předmětem aktuálního výzkumu tak jako této práce. 

Předpokládá se, že stopové kovy, jako je kadmium, měď a rtuť, indukují biosyntézu MT, což 

prokazuje jeho využití jako biomarkeru pro detekci toxikologických důsledků esenciálních, ale vysoce 

toxických měděných a neesenciálních kovů, jako je kadmium a rtuť. Rostoucí obsah MT byl 

považován za specifický biomarker expozice kovu. Ke stanovení biomarkerů je využíváno 

nejpokročilejších metod jako je vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), CE, hmotnostní 

spektrometrie a HPLC s reverzní fází spojená s detekcí fluorescence, kdy jsou stanoveny např. 

proteiny (MT) pomocí fluorescenčních molekul (sond) [20]. 

3 Fluorescenční sondy 

Fluorescenční sondy jsou vnější, neboli nevlastní fluorofory, které se k struktuře vážou 

nekovalentně a často přitom mění své fluorescenční vlastnosti [22]. Pokud se sondy vážou kovalentně, 

jedná se o fluorescenční značky. Nevlastní fluorofory lze rozdělit do dvou skupin:  

• Fluorescenční barviva jsou látky, jejichž kvantový výtěžek fluorescence po zavedení 

do biologického systému zůstává totožný.  Používají se v klasické fluorescenční 

fytochemii, kdy mezi nejpoužívanější barviva se řadí fluorescein, akridinová oranž, 

eozin, … 

• látky, při nichž dochází ke změně vazby kvantového výtěžku fluorescence v buněčné 

struktuře a změně v závislosti na bezprostředním okolí fluoroforu (např. 1-

anilinonaftalén-8-sulfonát, 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrien, …) 

Vyjma požadavku na specifickou vazbu vnějšího fluoroforu k buněčným složkám a citlivosti 

emise fluoroforu na změny v okolí, je podstatné, aby nedocházelo k poškození funkce biologických 

systémů po zavedení fluoroforu do bílkovin, nukleových kyselin, membrán apod. [22]. Zavedením 

sond může docházet ke změně fluorescenčních vlastností (intenzita emise, posun emisního maxima, 

změna času vyhasínání), což má různé vlivy na Franck-Condonův excitovaný stav. Franck-Condonův 

(FC) princip slouží k analýze stanovení přechodných energií S i- S 0. Kde S0 označuje základní 

elektronový stav molekuly při vibračního stavu (v= 0) a Si představuje excitovaný stav. Při přechodu 

elektronu ze základního do excitovaného stavu zůstává vzdálenost mezi jádry stejná, avšak tato 

vzdálenost nemusí odpovídat optimální energii molekuly v excitovaném stavu, a tak jádra atomů 

zaujmou nejvýhodnější polohu. Přechodu do nového vibračního stavu se nazývá vibrační 

relaxace. Vibrační struktura absorpce a fluorescence v konjugovaných polymerech je určena faktory 

FC [23],[24]. 

Mimo fluorescenční indikátory neboli chemické sondy existují i jiné typy sond např. 

fluorescenční sondy pro stabilitu prostředí, membránové fluorescenční sondy či fluorescenční sondy 

pro nukleové kyseliny. Fluorescenční sondy pro polaritu prostředí jsou ovlivňovány polaritou 

rozpouštědla. S rostoucí polaritou rozpouštědla se emisní maximum fluorescence posouvá do červené 

oblasti a současně klesá kvantový výtěžek doby dohasínání [25]. Membránové fluorescenční sondy 

jsou velmi citlivé, podléhají změnám intramolekulárního náboje odpovídající změny ve spektrálním 

profilu nebo intenzitě jejich fluorescence. Zvláštní požadavky jsou kladeny především na sondy pro 

nukleové kyseliny [26]. 
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V posledních letech se jako fluorescenční sondy používají kvantové tečky. QDs mají oproti 

konvenčním organickým fluoroforům několik výhod. Emisní spektra QDs jsou úzká, symetrická 

a podle jejich velikosti a složení materiálu lze upravit především emisní maximum. Mají široká 

absorpční spektra a vykazují vynikající fotostabilitu. Jsou typické tím, že umožňují excitovat všechny 

barvy QDs současně  jediným zdrojem excitačního světla a díky tomu minimalizovat autofluorescenci 

vzorku výběrem vhodné excitační vlnové délky [27]. 

3.1 Luminiscence  

Luminiscence je spontánní emisní záření z excitovaného elektronu (nebo z vibračního 

excitovaného prostoru), který není v tepelné rovnováze s prostředím. Termín luminiscence pochází 

z latinského slova lumen, což v překladu znamená světlo. Poprvé byl představen německým fyzikem 

a historikem vědy Eilhardem Wiedemannem jako luminescenz v roce 1888 pro všechny jevy světla, 

které nejsou podmíněny pouze vzestupem teploty, tj. žhavením. Existují různé typy luminiscence, 

které se liší způsobem buzení (fotoluminiscence, chemiluminiscence, bioluminiscence, 

elektroluminiscence, katodoluminiscence, radioluminiscence, sonoluminiscence, termoluminiscence). 

Fotoluminiscence je emise světla vznikající z přímé fotoexcitace emitujících elektronů [28]. Dělí se na 

fluorescenci, fosforescenci a zpožděnou fluorescenci [23]. Fluorescence byla považována za emisi 

světla, která mizí současně s koncem excitace, zatímco ve fosforescence emitované světlo přetrvává 

i po skončení buzení. Toto kritérium je však nedostatečné, protože existují dlouhodobé fluorescence 

(např. dvojmocné soli europia) a krátkodobé fosforescence (např. fialová luminiscence sulfidu 

zinečnatého), jejichž trvání je srovnatelné (několik stovek nanosekund). Obvyklou podmínkou pro 

pozorování fosforescence je to, že excitovaný elektron prochází přechodným stavem před emisemi. 

Přesněji řečeno, v rámci molekulární fotochemie říkáme, že multiplicita spinu a je zachována 

v případě fluorescence, zatímco fosforescence zahrnuje změnu multiplicity spinu, obvykle z tripletu 

na singlet nebo naopak (Obrázek 4) [28]. 

 

Obrázek 4: Zjednodušený Jablonského diagram ukazující rozdíl mezi fluorescencí a 

fosforescencí [28] 

Radiační a neradiační přechody, které vedou k pozorování molekulární fotoluminiscence, jsou 

vyjádřeny diagramem energetické úrovně zvaným Jablonského diagram. Obrázek Obrázek 55 ukazuje 

Jablonského diagram, který vysvětluje mechanismus vyzařování světla ve většině organických 

a anorganických luminoforů. Spinální multiplicita daného elektronového stavu může být buď 

singletová (párové elektrony) nebo tripletová (nepárové elektrony). Základním elektronový stav je 

obvykle singlet a na obrázku 5 je označen jako S0. Excitované elektronové stavy jsou značeny jako S1, 
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S2 nebo triplet (T1). Když molekula absorbuje světlo, elektron je ze základního elektronového stavu 

přenesen do excitovaného stavu, který by měl mít stejnou multiplicitu spinu jako základní stav. To 

vylučuje trojný excitovaný stav jako finální stav elektronové absorpce, protože pravidla výběru pro 

elektronové přechody přikazují, že stav spinu by měl být udržován na excitované úrovni. Množství 

neradiačních a radiační procesů obvykle nastávají po absorpci světlo na cestě k pozorování 

molekulární luminiscence [29]. 

 

Obrázek 5:Jablonského diagram [29]  

Dalším znakem fluorescence je rozdíl mezi vlnovou délkou při přechodu elektronů ze 

základního energetického stavu (S0) do stavu excitovaného (S1,S2). Tento jev bývá označován jako 

„Stokesův posun“. Stokesův posun je míra rozptýlené energie během excitovaného stavu před 

návratem do základního stavu [31]. Za normálních podmínek platí, že absorpční a emisní spektra jsou 

vzájemným zrcadlovým obrazem, jak ukazuje Obrázek 6 [32]. 

 

Obrázek 6: Stokesův posun [33] 
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3.2 Kvantové tečky  

Kvantové tečky jsou nanokrystaly nejčastěji v rozmezí 2 až 10 nm. Velikost závisí na způsobu 

jejich syntézy, typu připojeného ligandu, teplotě a času přípravy. QDs se chovají jako něco mezi 

polovodiči a kvantovými částicemi, což jim umožňuje absorbovat světlo v širokém rozsahu spektra 

[16]. Díky jejich optickým vlastnostem mají široký rozsah absorpce, čehož se využívá 

v biomedicínských, chemických a biologických sondách. Také se QDs mohou použít jako selektivní 

a citlivé sondy v molekulárním zobrazování. Jedinečné elektronické vlastnosti jsou nejzřetelnější při 

fluorescenci, kde nanokrystaly mohou produkovat záření výrazné barvy určené velikostí částic [34]. 

Elektrony jsou malé velikosti a tak musí být uzavřené v prostoru tzv. kvantových skříněk. Pokud jsou 

poloměry QDs menší než Bohrův poloměr je počet energetických hladin určen podle Pauliho 

vylučovacího principu (obrázek 5). Obecně platí, že zmenšováním krystalů se zvyšuje rozdíl v energii 

mezi nejvyšším valenčním a nejnižším vodivým pásmem. K excitaci tečky je tedy zapotřebí více 

energie, čímž dochází i k uvolnění většího množství energie pro návrat krystalu do svého základního 

stavu. Díky tomu dojde k barevnému posunu z červené oblasti do modré v emitovaném světle. Tudíž 

QDs pouhou změnou velikosti mohou vyzařovat jakoukoli barvu světla. Změna velikosti taky 

ovlivňuje fluorescenční emisi, což můžeme vidět na obrázku 7.  QDs s velikostí okolo 2 nm vykazují 

modré záření, které odpovídá 380 až 440nm, zatímco částice o velikosti 6 nm vykazují červenou emisi 

o vlnové délce 605 až 630 nm [34]. 

 

 

 

Obrázek 7: Schematické znázornění kvantového omezovacího účinku na strukturu energetické 

úrovně polovodičového materiálu a fotoluminiscence QDs CdSxSex-1/ZnS průměru 6 nm [34] 

Vodivostní pásmo 

Valenční pásmo 
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3.2.1 Struktura QDs  

QDs existují samostatně jako jednosložkové materiály se stejným složením např. 

chalkogenidy (sulfidy, selenidy či telluridy) kovů (Cd,Pb,Zn), nebo mohou být uspořádány do klastrů 

[16]. Nejčastější strukturou QDs jsou „core/shell“ struktury. Struktura je tvořena jedním typem 

polovodiče, který vytváří jádro QD (core, např. CdTe) a několik vrstev atomů druhého typu 

polovodiče vytváří obal kolem tohoto jádra (shell, např. ZnS). Vnější obal QDs umožňuje solvataci ve 

vodném prostředí a nese reaktivní skupiny, které se účastní konjugace. Uspořádání povrchově 

reaktivních jsou základem pro fluorescenčně kódované mikročástice. Kódovanými mikročásticemi se 

myslí, směs QDs emitujících při různých vlnových délkách, které lze fluorescenčně označit [35][36]. 

QDs typu „core/shell“(jádro/obal) mají lepší luminiscenční vlastnosti, právě díky mezeře mezi jádrem 

a obalem. Například kvantové tečky s CdSe v jádře a ZnS v obalu vykazují o 50% větší kvantový 

výtěžek. Pasivací obalu se zvyšuje kvantový výtěžek a také je činí odolnějšími vůči vnějším 

podmínkám [37]. 

 

 

Obrázek 8: Obrázek A představuje QD tvořenou jedním typem polovodiče, např. CdTe. QD 

tvořená dvěma typy polovodičů, např. QD s jádrem tvořeným CdTe, které je obalené vrstvou tvořenou 

CdS, je znázorněna na obrázku B. Obrázek C reprezentuje QDs pokryté vnějším obalem, který 

umožňuje solvataci ve vodném roztoku a nese reaktivní skupiny R nutné pro biokonjugaci. Polymerní 

částice obsahující několik QDs s povrchovými reaktivními skupinami R (D), toto uspořádání je 

základem pro fluorescenčně kódované mikročástice [35]. Obrázek E je detailní pohled na QDs, která 

má schopnost pohlcovat foton a následně jej vyzařovat. QD je tvořená jádrem (CdSe) a obalem (ZnS), 

pokrytým vrstvou činidla [37] 

 

E 
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3.2.2 Konjugace QDs s proteinem 

Jednou z nejzajímavějších oblastí nanotechnologií je použití kvantových teček (QDs) 

v biologii. Díky jedinečným optickým vlastnostem QDs jsou vhodné jak pro in vivo, tak i in vitro 

biologické aplikace, ve kterých tradiční fluorescenční značky založené na organických molekulách 

neposkytují dlouhodobou stabilitu a simultánní detekci více signálů. QDs jsou dispergovatelné ve 

vodě, snadno se začleňují do specifických biomolekul, za vzniku biokonjugátů. Konjugáty umožňují 

buněčné značení, zobrazování hlubokých tkání a jsou efektivní dárci pro aplikace využívající přenos 

fluorescenční energie. QD může být konjugována s několika proteiny současně. QDs pak fungují jako 

nanočástice pro připojení několika proteinů nebo jiných biomolekul, vytvářející multifunkční 

biologický systém [38]. Ve vodném prostředí se na povrchu nanokrystalu vytvoří vnější obal, který 

zajistí solvataci a současně nese funkční skupiny vhodné pro konjugační reakce. Konjugace je 

zprostředkována donor-akceptorovou vazbou s povrchovými atomy nanokrystalu  a vhodnou reaktivní 

skupinou (nejčastěji thiolová skupina). Podobným způsobem s povrchem QDs interagují proteiny 

a peptidy. Čím více thiolových skupin molekula obsahuje, tím je vazba silnější [35]. 

 

 

Obrázek 9: Struktura MT spojená s Zn2+ QDs [10] 

Biokonjugační reakce použitá v této práci probíhá ve dvou krocích. V prvním jsou pomocí 

vhodného konjugačního činidla aktivovány reaktivní skupiny na povrchu. V druhém kroku se 

k roztoku přidá požadovaná biomolekula, která s aktivovanými nanočásticemi vytváří biokonjugát 

[29]. Karboxylové skupiny se aktivují prostřednictvím EDC/NHS a poté mohou reagovat 

s aminoskupinou biomolekuly za vzniku amidové vazby. Thiolové skupiny biomolekul lze přímo 

spojit disulfidickým můstkem [35],[39]. 

Kromě QDs se jako indikátory používají i organická barviva, neboť se kvantové tečky mohou 

chovat jako nanokoloidy, což komplikuje jejich aplikaci v biologickém prostředí. Přesto jsou QDs 

přínosné zejména v oblasti dlouhodobé luminiscenční stability, vysokého jasu a vícebarevných detekcí 

pomocí například elektroforetických metod [40]. 
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4 Elektroforetické metody 

Elektroforetické metody jsou zástupci separačních metod, které jsou vhodné pro nabité 

analyty. Nabité částice se v roztoku pohybují působením vnějšího elektrického pole, které je ve většině 

případů stejnosměrné. K separaci dochází na základě velikosti částic a náboje, kdy kationty migrují ke 

katodě a anionty se pohybují směrem k anodě. Elektroforetické metody mají především uplatnění při 

separaci proteinů, aminokyselin a nukleových kyselin. Mezi nejznámější elektroforetické metody patří 

elektroforéza, izotachoforéza a izoelektrická fokusace. Izotachoréza je metoda, která využívá takzvaný 

vedoucí a koncový elektrolyt. Princip separace je založen na mobilitě všech látek vzorku. 

Izoelektrická fokusace umožňuje dělení amfoterních látek podle jejich izoelektrických bodů (bod kdy 

molekula má nulový celkový náboj). Elektromigrace probíhá v prostředí gradientu pH, který je 

vytvořen působením elektrického pole na směs amfolytů, jež tvoří nosný elektrolyt této metody [41]. 

Při elektroforéze jsou do elektrolytu dávkovány ionty, na které kromě elektrické síly působí i frikční 

síly (odpor prostředí závislý na viskozitě a velikosti částic). Elektroforézu můžeme rozdělit na 

papírovou, gelovou a kapilární. Při papírové elektroforéze se jako nosič využívá filtrační papír 

ponořený do základního elektrolytu, kdy po příslušném napětí dochází k migraci analytů. U gelové 

elektroforézy se jako nosič používá tenká vrstva gelu agarosy nebo polyakrylamidu v závislosti na 

separovanou látku. V této práci byla používaná kapilární elektroforéza, která je rozebrána podrobněji 

[42]. 

 

4.1 Kapilární elektroforéza  

Kapilární elektroforéza je založena na elektroforetické mobilitě analytu v elektrickém poli. 

Elektroforetická mobilita je přímo úměrná náboji a nepřímo úměrná viskozitě elektrolytu a Stokesově 

poloměru analytu. Separační prostor tvoří křemenná kapilára pokrytá vrstvou polyamidu s vnitřním 

průměrem 25-75µm.Vrstva polyamidu je po celé kapiláře výjimka malé oblasti zvané detekční okno. 

Použití kapilár s úzkým průměrem umožňuje účinné odvádění tepla. To umožňuje použití vysokého 

napětí k separaci. Roztok vzorku je dávkován do konce kapiláry vzdálenějšího od detektoru. Zpravidla 

jde o množství 10 – 100 nl a zóna vzorku tvoří asi 1 – 2 % celkové délky kapiláry. Dávkování lze 

provádět několika způsoby. První možností je dávkování tlakem, kdy konec kapiláry je ponořen do 

nádobky s roztokem vzorku a je aplikován zvýšený tlak. Druhou variantou je dávkování rozdílem 

hladin založeného na principu spojitých nádob. Další možností je elektrokinetické dávkování. Konec 

kapiláry je ponořen do nádobky s roztokem vzorku a je přivedeno napětí. Nevýhodou je nepoměr mezi 

původním složením vzorku a složením po dávkování, protože do kapiláry migruje více pohyblivějších 

částic než méně pohyblivých [43]. Nejpoužívanější způsob detekce je první způsob, kdy oba konce 

kapiláry jsou pomořeny do elektrodových nádobek naplněných, stejně jako kapilára, nosným 

elektrolytem. Do nich jsou ponořeny platinové elektrody a poblíž katodového konce kapiláry je 

umístěn detektor (obvykle UV). Vzdálenost od anodového konce kapiláry k detektoru se nazývá 

efektivní délka kapiláry. Vzorek pro separaci se aplikuje na anodovém konci kapiláry (Obrázek 10) 

[44]. 
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Obrázek 10: Schéma kapilární elektroforézy [44] 

Vedle elektroforetického principu, tj. pohybu molekul nesoucí náboj v elektrickém poli, se při 

separaci uplatňuje i elektroosmotický tok (EOF). Je to spontánní tok kapaliny v kapiláře v důsledku 

náboje na vnitřní stěně kapiláry. Povrch křemenné kapiláry je tvořen silanolovými skupinami (-Si-OH) 

citlivými na pH. Ve vodném prostředí s pH vyšším než 5 nese většina pevného povrchu kapiláry 

záporné náboje. Je to výsledkem disociace povrchových skupin, eventuálně adsorpcí některých 

nabitých iontů na povrchu. Protiionty (nejčastěji kationty) se shromažďují u povrchu kapiláry 

a vytvářejí dvojvrstvu, což je znázorněno na Obrázek 11. Potenciální rozdíl, který vzniká, se označuje 

jako zeta potenciál. Jestliže je kapilára umístěna v elektrickém poli, kationty, které tvoří dvojvrstvu, se 

začnou pohybovat směrem ke katodě. Protože jsou solvatované, strhnou s sebou veškerou kapalinu 

v kapiláře. Tak dojde v kapiláře k toku směrem ke katodě tj. elektroosmotickému toku. Během 

separace jsou neutrální molekuly unášeny EOF, kladné ionty jsou elektroosmotickým tokem 

urychlovány a záporně nabité ionty naopak zpomalovány [44]. 

 

Obrázek 11: Elektroosmotický tok 
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4.1.1 Aplikace CE 

CE má mnohé využití například při sekvenování DNA, analýze oxidačního poškození, 

v imunotestech, ale také v oblasti klinické chemie, genetickém a lékařském výzkumu a forenzních 

vědách. V posledních letech se stále více studií zaměřuje na vývoj metodik CE pro detekci dědičných 

a neuropatologických chorob, ale i další poruchy, jako je rakovina, srdeční choroby a autoimunitní 

onemocnění [45]. Výhody CE rovněž spočívají v jednoduchosti aparatury, jednoduché přípravě 

vzorků a v prakticky okamžitém vyhodnocení vzorků díky využití on-line (on-column) detektorů. 

Primární oblastí CE aplikací je detekce aminokyselin, peptidů a proteinů. Jak již bylo zmíněno, 

metallothionein patří k proteinům, které hrají klíčovou roli v homeostázi kovových iontů 

a zachycování volných radikálů v prokaryotických i eukaryotických buňkách. Silné interakce MT 

s esenciálními a neesenciálními kovovými ionty a jedinečnou strukturou vystihují chování MT. Studie 

ukazují, že kapilární elektroforéza není jen účinný nástroj pro stanovení MT v biologických vzorcích, 

ale také pro identifikaci jeho izoforem a subizoforem v různých typech vzorků. CE má navíc velký 

potenciál zkoumat interakce MT-kov a MT-protein, proto se stala předmětem mnohých studií 

zaměřených na jeho optimalizaci. Z hlediska detekce MT jsou využívány optické detektory včetně 

absorbance či laserem indukované fluorescence (LIF). Pro podrobnou charakterizaci MT a citlivé 

stanovení je využíváno také hmotnostní spektrometrické detekce spojené s různými ionizačními 

technikami včetně indukčně vázaného plazmatu a ionizace elektrosprejem [46].  

4.2 Typy detekce  

V kapilární elektroforéze se jako hlavní detekční způsoby používají absorpční detekce, 

fluorescenční detekce, elektrochemická detekce a hmotnostní spektrometrie. Méně používanou 

detekční technikou je detekce založené na měření indexu lomu [47]. 

A) Absorpční detekce 

Absorpční detekce UV-vis se provádí měření poklesu intenzity světelného paprsku poté, co 

prochází roztokem vzorku. Hodnoty absorpce lze získat z jedné vlnové délky či v rozšířeném 

spektrálním rozsahu. UV-vis pokrývá rozsah od 200 do 750 nm, což vyjadřuje elektronické přechody 

mezi orbitaly nebo pásy atomů, iontů nebo molekul v plynném, kapalném a pevném stavu [48].  

UV-vis detekce je v CE nejpoužívanější, i přesto že má nejnižší citlivost. Citlivější jsou 

například elektrochemické a laserem indukované fluorescenční (LIF) detektory [49]. 

B) Fluorescenční detekce 

Fluorescenční detekce je druhá nejpoužívanější metoda pro detekci v CE. Fluorescenční 

detektor měří emisní záření, které látka vyzáří po absorpci excitačního elektromagnetického záření. 

Využívají se charakteristické vlastnosti laserového paprsku, především jeho prostorové vlastnosti, díky 

kterým je kompatibilní s CE [50]. Určitou nevýhodou LIF je omezení na určitý okruh látek [49] 

Fluorescenční detektor se skládá z účinných prostředků excitace (laser nebo jiný zdroj světla, optika 

pro výběr spektrálního pásma a zaostření světla do vzorku), prostoru pro vzorek a prostředku k detekci 

fluorescenčního signálu (sběrná optika, filtr nebo monochromátor pro rozlišení spektrální oblasti) [51]. 
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5 Experimentální část 

5.1 Materiály 

Sodium borohydride Sigma Aldrich (USA) 99,9 % 

Kadmium acetát Sigma Aldrich (USA) 99,9 % 

Zinc acetate Sigma Aldrich (USA) 99,0 % 

Sodium tellurite Sigma Aldrich (USA) 99,0 % 

Mercaptosuccinic acid (MSA) Sigma Aldrich (USA) 99,0 % 

Sodium dodecylsulfate Sigma Aldrich (USA) 99,0 % 

Sodium tetraborite dexahydrate Sigma Aldrich (USA) 99,5 % 

Dihydrogen fosforečnan sodný Sigma Aldrich (USA)  

Hydrogen fosforečnan sodný Sigma Aldrich (USA)  

N-Hydroxioulfosuccimide sodium (Sulfo-NHS) Sigma Aldrich (USA) 98% 

Sodium hydroxide Sigma Aldrich   

HCl Sigma Aldrich (USA)  

EDC Sigma Aldrich (USA)  

NH3 Lach-Ner, s.r.o (CZ) 25% 

MT-1 EnzoLifeScience (USA) 95% 

5.2 Přístroje 

7100 Capillary Electrophoresis (Agilent Technologies) 

Fluorescence, absorbance, luminescence plate reader Infinite 200 PRO (Tecan) 

Malvern-zetasizer Nano ZS, Malvern, UK 

5.3 Metody 

5.3.1 Příprava borátového pufru 

a) Optimalizace koncentrace: byly připraveny čtyři roztoky borátového pufru 

o koncentracích 10, 20, 30 a 40 mM, aby mohl být následně určen nejvhodnější pufr.  

b) Optimalizace pH: ve 30 mM pufru bylo pozměněno pH na hodnoty 8,9,10 a 11 přidáním 

1M hydroxidu sodného nebo kyseliny chlorovodíkové. 

5.3.2 Příprava QDs pomocí UV záření 

QDs byly připravovány do 96 jamkových mikrotitračních UV destiček. Do každé jamky bylo 

přidáno 43µl 6mM Zn acetátu, 7µl 6mM Cd acetátu, 25µl 0,1mM fosfátového pufru o pH 7 a 25 µl 

kyseliny mercaptosukciniové (MSA) o koncentraci 16mM. Po smíchání roztoků byly vzorky ozářeny 

v transiluminátoru při λ =254 nm po dobu 5 minut. 

5.3.3 Termická příprava QDs 

Hlavní princip termických QDs spočívá v přípravě tří jednotlivých roztoků:  

a) Roztok1je složen z 5,32 mg kadmium acetátu a 60 mg MSA. Tyto látky byly rozpuštěny 

v 10 ml destilované vody, poté bylo přidáno 1,8 ml 1M roztoku amoniaku a finální  roztok 

byl doplněn na celkový objem 50ml. 

b) Roztok 2 obsahuje 4,43mg telluridu sodného rozpuštěného v 50ml destilované vody. 

c) Roztok 3 je třeba připravit těšně před použitím, jedná se o přípravu redukčního činidla 

NaBH4 o koncentraci 0,39 mg/ml. 

Roztoky byly smíchány v poměru 1:1:1 a zahřívány po dobu 15 minut při 90°C. Následně po 

vychladnutí na laboratorní teplotu byly ozářeny v transiluminátoru (λ = 254 nm) po dobu 5 minut. 
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5.3.4 Přečištění QDs 

Vzniklé QDs je nutné zbavit nežádoucích interferentů. Směs je složená z  1 objemového dílu 

QDs a dvou objemových dílů isopropanolu. Směs byla jemně třepána při laboratorní teplotě po dobu 

10 minut a následně zcentrifugována 10 minut při 9000 otáčkách. Ze vzniklého roztoku byl odebrán 

supernatant a zbylý pelet QDs byl vložen do termobloku při 30°C po dobu 12 hodin. Poté byl 

vysušený pelet  QDs rozpuštěn ve fosfátovém pufru. 

5.3.5 Konjugace QDs s MT-1 

Pro konjugaci QDs s MT-1 bylo nutné připravit roztoky karbodiimidového zero-lengthcrooss-

linkeru (EDC/sulfo-NHS). Na přípravu 0,6 mM EDC bylo nutné smíchat 6µl 20 mM EDC s 194 µl 

vody. Roztok NHS o koncentraci 1,2 mM byl připraven ze 4,8 µl 50mM NHS a 195,2µl vody. Předem 

přečištěné QDs byly rozpuštěny ve 300 µl fosfátového pufru a k tomuto roztoku bylo přidáno 5µl 

1,2 mM NHS a 5 µl 0,6 mM EDC. Tato směs byla třepána 20 minut při laboratorní teplotě. Po 

20 minutách bylo k roztoku přidáno 150 µl MT-1 o koncentraci 1mg/ml a dalších 60 minut se směs 

protřepávala při laboratorní teplotě. 

5.3.6 Ověření vzniku konjugátů 

Na kapilární elektroforéze 7100 (Agilent Technologies, Německo) s UV-vis absorpční detekcí 

byl ověřen vznik konjugátů MT-1 s  QDs. Pro měření byla použita kapilára z oxidu křemičitého 

pokrytá vrstvičkou polyimidu. Jako základní elektrolyt byl použit 30 mM borátový pufr, pH 10. 

Vzorek byl dávkován hydrodynamicky tlakem 50 mbar po dobu 4 s. Vložené napětí bylo 10 kV 

a proud činil 300 µA. Před každou analýzou byla kapilára promyta po dobu 120 sekund roztokem 

základního elektrolytu. 

5.3.7 Příprava QDs s aminoskupinami na povrchu 

QDs byly připraveny metodou UV ozáření. Namísto MSA byl však použit cysteamin. Tyto 

kvantové tečky byly zkoušeny jako zcela nové, proto bylo testováno několik poměrů a koncentrací. 

Jako nejlepší varianta bylo zvoleno43µl 6mM Zn acetátu, 7µl 6mM Cd acetátu, 35µl 0,1 mM 

fosfátového pufru o pH 7 a 15 µl cysteaminu o koncentraci 0,625 mg/ml.Po smíchání roztoků byly 

vzorky ozářeny v transiluminátoru při λ =254 nm po dobu 30minut. 
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6 Výsledky a diskuze 

QDs podobně jako organické fluorofory (sondy) lze použít k fluorescenčnímu značení 

biomolekul. Nevýhodou QDs může být velikost, která dosahuje několik jednotek až desítek nm, což 

může být rušivým elementem. Problém taky představují toxické prvky, nejčastěji Cd, Pb, Hg a Te, 

které jsou v QDs obsažené. Výhodou QDs je, že emitují při různých vlnových délkách, díky čemuž je 

umožněno v jednom kroku stanovit současně několik analytů. Další výhodou je snadná biokonjugace. 

Povrch QDs často nese záporný náboj, nicméně umožňuje pokrytí kladně nabitým aditivem. 

Karboxylové skupiny se aktivují prostřednictvím EDC/NHS a poté mohou reagovat s aminoskupinou 

biomolekuly za vzniku amidové vazby [35]. Studium konjugace QDs s proteiny, včetně 

metallothioneinu, je pro vědce stále velmi atraktivní. Je známo několik typů interakcí, ke kterým může 

dojít při konjugaci mezi MTs a QDs (elektrostatické interakce, vazba přes SH- skupiny, linker 

(EDC/NHS) či kombinaci těchto možností) [52]. Konjugace MT s QDs mají význam například 

ve studiu dimerizace metallothioneinu, kdy každou formu MT lze označit QD s jinou emisí. To může 

pomoci v pochopení oxidativní dimerizace MT. Dále může přispět k pochopení vzniku volných 

radikálů v těle, a tím k prohloubení znalostí o neurodegenerativních poruchách jako je Parkinsnova 

nebo Alzheimerova choroba, případně amyotrofická laterální skleróza [8]. Existují i studie, které 

dokazují, že dochází ke zvýšené expresi MT v oblasti rakovinných buněk nádorů [53]. Několik autorů 

poukázalo na vliv velikosti QDs a elektrostatických interakcí na vytvořené komplexy mezi 

MTs a QDs. Je tedy zásadní, aby vzhledem k velkému potenciálu QDs jako sond pro analýzu MT, 

byly tyto interakce dále studovány [54].  

6.1 Optimalizace koncentraceborátového pufru 

Základním krokem pro úspěšnou CE analýzu je optimalizace separačního elektrolytu pro 

vybraný analyt. Ke zjištění vhodné koncentrace a pH borátového pufru byly analyzovány vzorky 

standardu MT s použitím elektrolytuo různých koncentracích, které byly vyneseny do Grafu 1. 

Z naměřených hodnot byl vybrán nejvhodnější roztok. Kritérium pro výběr optimálního roztoku je 

výška a šířka píku, kdy nejvyšší a nejužší je považován za nejlepší. Nabízí se tedy roztok 

o koncentraci 40 mM, nicméně se musí brát v potaz i migrační čas, proto jako nejvhodnější roztok byl 

vybrán 30 mM borátový pufr. 

 

Graf 1: Optimalizace koncentrace borátového purfu 
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Následně byl standard MT analyzován s použitím elektrolytu o pH 8, 9, 10 a 11. Stejným 

způsobem jako u koncentrace borátového pufru bylo zvoleno optimální pH. Nejvhodnější pH bylo 

určeno jako pH 10. Zpracované hodnoty z kapilární elektroforézy byly znázorněny v Grafu 2. 

 

 

Graf 2: Optimalizace pH hodnoty borátového pufru 

Z Graf 2 lze vypozorovat, že s rostoucím pH se mění i migrační čas. Dochází tedy ke změně 

celkového náboje MT-1, což dokazuje obrázek 13. CE analýza potvrzuje negativní náboj MT-1 při pH 

10, což vyplývá i z teoretických hodnot Obrázku 12. 

 



27 

 

 

Obrázek 12:Závislost náboje metallothioneinu na hodnotě pH. Data byla vygenerována 

pomocí kalkulačky dostupné na webové stránce www.novoprolabs.com/tools/calc_peptide_property 
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Za optimálních podmínek (vhodná koncentrace a pH elektrolytu)byla sestavena kalibrační 

křivka metallothioneinu (Graf 3), ze které byl stanoven limit detekce MT-1 na LOD = 0,2 µg/ml. Pro 

výpočet LOD platí rovnice: 

𝐿𝑂𝐷 =
3𝜎

ℎ
∙ 𝑐 

Kde σ je směrodatná odchylka šumu, h výška píku a c je koncentrace analytu.  

Koncentrace MT-1 na mezi detekce: 

𝐿𝑂𝐷 =
3 ∙ 0,01

2,1
∙ 0,016 = 0,2 µg/ml 

 

 

Graf 3: Kalibrační křivka MT-1 za optimálních podmínek 
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6.2 Příprava QDs pomocí UV záření 

Podle již dříve zmíněného protokolu byly připraveny UV ZnCd QDs.Po vytažení transparentní 

destičky z transiluminátoru, bylo zřejmé, že připravené QDs emitují modré záření (Obrázek 13). 

 

Obrázek 13: ZnCd QDs po vytažení z transiluminátoru 

Na multifunkčním modulárním readeru byla změřená fluorescence a absorbance QDs. Z Graf 

9 lze vyčíst, že absorpční maximum QDs bylo360 nm a emisní maximum bylo 470 nm. Tyto kvantové 

tečky tedy odpovídají modré barvě. UV QDs byly rovněž charakterizovány pomocí dynamického 

rozptylu světla a tak byla zjištěna velikost ZnCd QDs, která byla 2,2 nm a zeta potenciál, jež nabýval 

hodnoty -26,9 mV. 

 

Graf 4: Spektrofotometrické stanovení absorpčního a emisního spektra ZnCd QDs 



30 

 

6.3 Termická příprava QDs 

Na přípravu termických QDs je třeba tří roztoků, z nichž má vliv především množství 

redukčního činidla. Různé koncentrace redukčního činidla mají za následek změnu velikosti QDs. Jak 

lze vidět na Obrázek 14, čím vyšší je koncentrace redukčního činidla, tím je i větší velikost QDs. 

 

Obrázek 14: Různé velikosti QDs připravené termickým způsoben 

Z termicky připravených kvantových teček byly zvolené červené QDs a následně 

charakterizovány změřením absorpčních a fluorescenčních spekter za stejných podmínek jako při 

měření UV QDs. Naměřená data jsou zobrazena v Graf 10. Z Graf 10 lze vidět, že emisní maximum 

bylo 590 nm, což odpovídá oranžovočervené barvě. Pro porovnání a charakterizaci byly QDs 

analyzovány pomocí dynamického rozptylu spektra. Velikost červených QDs připravených termickým 

způsobem činila 8,6 nm a zeta potenciál byl stanoven na -33,2 mV, což zcela odpovídá dané velikosti 

kvantových teček. Vzniklé červené QDs byly přečištěny v isopropanolu a následně vysušeny na 

hmotnost 0,4 a 0,2 mg, které byly dále využity při konjugaci s MT-1. 

 

Graf 5:Spektrofotometrické stanovení absorpčního a emisního spektra termických QDs 

6.4 Konjugace QDs s MT-1 

6.4.1 Konjugace MT-1 s termickými QDs 

Ke konjugaci QDs s MT-1 jsou kromě proteinu a QDs nutné i roztoky EDC a NHS pro tvorbu 

peptidové vazby mezi karboxylovou skupinou kvantových teček a aminovou skupinou proteinu. 

Připravené QDs o hmotnosti 0,4 mg byly rozpuštěny ve 300 µl pufru a k tomuto roztoku o koncentraci 

0,132 mg/ml byl přidán roztok NHS a EDC. Směs byla třepána 20 minut na termobloku při laboratorní 
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teplotě a po uplynutí 20 minut bylo k roztoku přidáno 150 µl MT-1 o koncentraci 1 mg/ml a dalších 

60 minut byla směs protřepávána. Vazba mezi MT-1 a červenými QDs byla ověřena pomocí zónové 

kapilární elektroforézy. Nejdříve byly proměřeny jednotlivé komponenty tedy MT-1 o koncentraci 

1 mg/ml, červené QDs rozpuštěné v pufru o koncentraci 0,132 mg/ml a konjugát QDs s MT-1. Každý 

komponent vykazoval jinou absorbanci i jiný migrační čas. Metallothionein byl detekován 

v migračním čase 11,5 minut, zatímco QDs byly detekovány v migračním čase 19,2 minut. Navázáním 

QDs na MT-1 klesla absorbance MT-1 a došlo k očekávanému posunu migračního času (tm= 

14,1 min), což je důkazem úspěšné konjugace mezi MT-1 a QDs. Naměřená data jsou zobrazena 

v Grafu 6. 

 

Graf 6: Charakterizace interakce červených QDs s MT-1pomocí CE při koncentraci QDs 

0,072mg/ml 

M

T1 
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Graf 7:Charakterizace interakce červených QDs s MT-1 pomocí CEpři koncentraci 

kvantových teček 0,132mg/ml 

Pomocí kapilární elektroforézy bylo prověřeno, zda změna koncentrace QDs ovlivní vazbu 

s MT-1, absorbanci a migrační čas. V prvním případě byly použity QDs o koncentraci 0,072mg/ml 

a pro sledování změny byly použity QDs o vyšší koncentraci (0,132 mg/ml). V naměřených hodnotách 

Grafu 7 došlo k očividnému posunu konjugátu v migračním čase, kdy se při vyšší koncentraci 

kvantových teček zvýšil i migrační čas (tm= 15 min). MT-1 nese záporný náboj tak jako QDs, což 

vysvětluje posun migračního času. Tím že byla zvýšena koncentrace QDs, došlo ke konjugaci vyššího 

počtu QDs na jednu molekulu proteinu a tím ke změně celkového náboje konjugátu. Zároveň se 

zvýšila i absorbance. Rozdíl mezi intenzitou absorbance je znázorněn v Graf 8. Při menší koncentraci 

QDs byla intenzita nižší o více než polovinu. 
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Graf 8:Srovnání absorbance při odlišné koncentraci QDs 

6.4.2 Konjugace MT s UV QDs 

Stejným principem byl ověřen i konjugát modrých QDs. Z Graf 9 lze vyčíst, že vytvoření 

konjugátu mezi proteinem a kvantovou tečkou bylo opět úspěšné (tm= 12,1 min).

 

Graf 9:Charakterizace interakce modrých QDs s MT-1 pomocí CE 
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6.5 Příprava QDs s aminoskupinami na povrchu 

QDs byly připravovány stejným způsobem jako UV QDs jen místo MSA byl použit cysteamin 

o koncentraci 5 mg/ml. Absorpční (λex= 350 nm) a emisní spektrum (λem= 450 nm) měly QDs 

s aminoskupinami na povrchu identické jako QDs s karboxylovými skupinami na povrchu (Graf 10). 

Během práce bylo zjištěno, že vhodnějším způsobem výroby bylo použití upravených poměrů 

a koncentrací. Nejlepší variantou bylo použití 43µl 6mM Zn acetátu, 7µl 6mM Cd acetátu, 35µl 

0,1 mM fosfátového pufru o pH 7 a 15 µl cysteaminu o koncentrací 0,625 mg/ml, kdy bylo dosaženo 

nejvyšší intenzity signálu fluorescence (Graf 10). Po smíchání roztoků byly vzorky ozářeny 

v transiluminátoru při λ =254 nm po dobu 30 minut. Kromě UV QDs s aminoskupinami na povrchu 

byly připravovány i tytéž QDs připravené termickým způsobem. Nicméně nebylo docíleno žádné 

fluorescence. Výroba byla zkoušena z různých poměrů přidávaných látek i odlišných koncentrací, ale 

ani to nevedlo k žádoucímu výsledku. Záměna kyseliny mercaptosukciniové  za cysteamin vedla k cíli 

změny povrchu QDs, jak znázorňuje Obrázek 15. U ZnCd QDs se na povrchu vyskytuje karboxylová 

skupina v důsledku použití MSA. Zavedením cysteaminu, jako jednoduché aminothiolové molekuly, 

vedlo k nahrazení karboxylové skupiny na povrchu QDs skupinou aminovou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Absorpční a emisní spektrum aminovanýchQDs (A), optimalizace aminovanýchQDs 

(B): a) 15 µl b) 20 µlc) 25µl d) 30 µl e) 35 µlcysteaminu. 

Vytvoření QDs s aminoskupinami na povrchu bylo motivováno snahou o navázání těchto 

kvantových teček na karboxylové skupiny metallothioneinu. Což by poskytlo přesnější přehled 

  

Obrázek 15: Schéma povrchu QDs 
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o počtu QDs navázaných na MT, protože volných karboxylových skupin je v molekule 

metallothioneinu méně než volných aminoskupin. Vytvořené aminované QDs budou tak sloužit 

k dalším experimentům, které povedou k intenzivnějšímu zkoumání a pochopení dimerizace 

metallothioneinu. 

6.5.1 Příprava QDs s aminoskupinami na povrch pomocí UV záření 

Na základě upraveného protokolu byly vytvořeny QDs s aminoskupinou na povrchu ve 

čtyřech různých koncentracích (QDs1-1,73mg/ml; QDs2-4,8mg/ml; QDs3-6,3mg/ml a QDs4-

8,3 mg/ml). S rostoucí koncentrací se zvyšovala jak intenzita fluorescence kvantových teček, tak 

i absorpce (Graf 11). Tato skutečnost byla zřejmá již pouhým okem po ozáření v transiluminátoru, což 

dokazuje Obrázek 16.  

 

Obrázek 16: QDs s aminoskupinou na povrchu o koncentracích 1,73 mg/ml (1); 4,8 mg/ml (2); 

6,3 mg/ml (3) a 8,3mg/ml (4). 

 

 

 

Graf 11:  A) Charakterizace aminovaných QDs o koncentracích 1,73;4,8;6,3 a 8,3 mg/ml,  B) emisní spektra 

aminovaných QDs rovněž o koncentracích 1,73;4,8;6,3 a 8,3 mg/ml pomocí fluorescenční spektrometrie 

 

 

A) B) 
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6.5.2 Přečištění aminových  QDs 

Vzniklé aminované QDs je rovněž nutné zbavit nežádoucích interferentů. Směs složená 

z jednoho objemového dílu aminovaných QDs a dvou objemových dílů isopropanolu byla jemně 

třepána a následně zcentrifugová při 9000 otáčkách. Ze vzniklého roztoku byl odebrán supernatant 

a zbylý pelet QDs byl vložen do termobloku při 30°C po dobu 12 hodin. Poté byl vysušený pelet QDs 

rozpuštěn ve fosfátovém pufru. 

6.5.3 Ověření vzniku konjugátů 

Na kapilární elektroforéze 7100 (Agilent Technologies, Německo) s UV-vis absorpční detekcí 

byl ověřen vznik konjugátů MT-1 s QDs. Jako základní elektrolyt byl použit 20 mM borátový pufr 

o pH 9 s 20 mM dodecylsíranem sodným (SDS). Vzorek byl dávkován hydrodynamicky tlakem 

50 mbar po dobu 4 s. Vložené napětí bylo 20 kV a proud činil 300 μA. Před každou analýzou byla 

kapilára promyta po dobu 120 sekund roztokem základního elektrolytu. 

6.5.4 Konjugace aminovaných QDs s MT-1 

Pro konjugaci QDs s aminoskupinou na povrchu s MT-1 bylo nutné připravit roztoky 

karbodiimidového zero-lengthcrooss-linkeru (EDC/sulfo-NHS). Na přípravu 0,6 mM EDC bylo nutné 

smíchat 6μl 20 mM EDC s 194 μl vody. Roztok NHS o koncentraci 1,2 mM byl připraven ze 4,8 μl 

50 mM NHS a 195,2μl vody. K 150 μl roztoku MT-1 o koncentraci 1mg/ml bylo přidáno 5μl 1,2 mM 

NHS a 5 μl 0,6 mM EDC.  Po 20 minutách byly k roztoku přidány předem přečištěné QDs rozpuštěné 

ve 300 μl fosfátového pufru a dalších 60 minut se směs protřepávala při laboratorní teplotě.  

Ke konjugaci aminovaných QDs jsou rovněž nutné roztoky EDC a NHS pro tvorbu peptidové 

vazby mezi karboxylovou a aminovou skupinou. Aminované QDs byly rozpuštěny v PBS o objemu 

300 µl za vzniku roztoků QDs o koncentracích 1,73mg/ml; 4,8 mg/ml; 6,3mg/ml a 8,3mg/ml. 

Konjugace aminových QDs s MT-1  probíhala za podobných podmínek jako u předešlé konjugace 

QDs s karboxylovou skupinou na povrchu s MT-1. Jedinou změnou bylo, že se k roztokům NHS 

a EDC přidalo jako první  150 µl MT-1 o koncentraci 1 mg/ml. Směsi byly třepány 20 minut na 

termobloku při laboratorní teplotě a po uplynutí 20 minut bylo k roztokům přidáno 300 µl QDs 

o odlišných koncentracích a dalších 60 minut byly směsi protřepávány. Díky linkeru EDC/NHS došlo 

tedy tentokrát k aktivaci volných karboxylových skupin metallothioneinu a následně k jejich konjugaci 

s amino skupinami kvantových teček. Vazba mezi MT-1 a aminovanými QDs byla ověřena pomocí 

zónové kapilární elektroforézy. Nejdříve byly proměřeny jednotlivé komponenty tj. MT-1 

o koncentraci 1 mg/ml,  QDs s aminoskupinami rozpuštěné v pufru o různých koncentracích a jejich 

konjugáty s MT-1. QDs s aminoskupinami na povrchuzískaly neutrální náboj a tím pádem byly 

unášeny společně s elektroosmotickým tokem. K separaci QDs od EOF byl použit  roztok 

dodecylsíranu sodného (SDS). Micely SDS mají záporný náboj a migrují proti elektroosmotickému 

toku. Separace tak probíhala na základě velikosti a hydrofobicity částic, nikoliv na náboje. SDS je 

tenzid tvořený polárními i nepolárními částicemi. Polární konec obsahuje sulfátovou skupinou, 

zatímco opačný konec, nepolární, je tvořen dvanácti uhlíkatým lineárním řetězcem. Při dostatečné 

koncentraci SDS se ve vodném prostředí hydrofilní částí váží k polárnímu rozpouštědlu, kdežto 

hydrofobní úsek se váže k molekulám hydrofobních částic, v tomto případě k aminovaným QDs. To 

vede ke vzniku struktur označovaných jako micely. Micely SDS v důsledku relativně velkého počtu 

pozitivně nabitých aminových zbytků vykazují kladný náboj, proto jako první detektor CE vykazuje 

signál aminovaných QDs. Následně byl detekován konjugátů amino-QDs s MT-1 a nakonec samotný 

MT-1, neboť měl největší afinitu k micelám dodecylsíranu sodnému. Vyhodnocená data jsou 

vyobrazeny v Graf 12. 
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Konjugace byla provedena pro všechny koncentrace QDs, největší intenzita konjugátů se jevila při 

nejnižší koncentraci QDs, s rostoucí koncentrací se intenzita konjugátů snižovala, jak lze vidět v Graf 

11). Důvodem mohl být nadbytek aminových skupin na povrchu QDs oproti počtu volných 

karboxylových skupin obsažených na metallothioneinu.  

 

 

 

Graf 12: Charakterizace interakce aminované QDs s MT-1 pomocí CE při koncentraci QDs  

A) 1,73mg/ml a B) 6,3 mg/ml 
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7 Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na studium konjugátu metallothioneinu s kvantovými tečkami 

pomocí kapilární elektroforézy. 

V teoretické části byla vypracována rešerše zaměřená na metallothionein, jeho strukturu a funkce. 

Popsána podstata fluorescenčních značek a další možnosti fluorescenčního značení, s čímž se pojí 

i problematika luminiscence na základě Jablonského diagramu. Následně byly shrnuty aplikace QDs 

a možné způsoby detekce využitelné k charakterizaci vzniklých konjugátů. 

Experimentální část práce byla soustředěna na optimalizaci přípravy a charakterizaci QDs a jejich 

biokonjugátů s metallothioneinem.  Byly provedeny dvě různé syntézy QDs, které se od sebe lišily 

nejen přípravou, ale i výslednou strukturou a optickými vlastnostmi. První QDs byly připravené UV 

zářením a následně byly stabilizované pomocí kyseliny mercaptosukciniové. Druhé QDs byly 

připraveny termickým způsobem. Připravené QDs byly následně konjugovány tzv. karbodiimidovým 

zero-lengthcrooss-linkerem (EDC/sulfo-NHS), který slouží k aktivaci karboxylových skupin 

a umožňuje biokonjugaci ligandu kovalentní vazbou. 

Bylo zjištěno, že hlavní roli v přípravě termických QDs hrají i nepatrné úpravy koncentrací 

použitých komponentů a to zejména koncentrace tetrahydridoboritanu sodného tj. redukčního činidla. 

Výsledné termické QDs byly pomocí linkerů EDC a sulfo-NHS, které umožnily vytvoření kovalentní 

peptidové vazby mezi karboxylovou skupinou QDs a aminovou skupinou metallothioneinu, taktéž 

konjugovány s MT ve dvou koncentracích. V další části práce byla studována konjugace QDs 

s metallothioneinem  v izoformě 1 (MT-1).  V obou případech došlo k interakci s proteinem, což bylo 

ověřené pomocí kapilární elektroforézy. Na závěr práce byly připraveny QDs s aminoskupinami na 

povrchu. Opět byly připravovány oběma způsoby (pomocí UV záření a termickým způsobem).QDs 

s aminoskupinami se lišily od ZnCd QDs, tím že byly na místo kyseliny mercaptosukciniové 

stabilizovány cysteaminem. Tento druh QDs připravený UV ozařováním projevil požadované 

intenzity fluorescence po třicetiminutovém ozařování v transiluminátoru vlnovou délkou 254 nm.  

Intenzita se měnila v závislosti na koncentraci aminovaných QDs v roztoku. Aminované QDs byly též 

konjugovány pomocí karbodiimidového zero-lengthcrooss-linkeru (EDC/sulfo-NHS), s tím rozdílem, 

že byly aktivovány karboxylové skupiny MT-1 nikoliv skupiny QDs, jako tomu bylo v předešlém 

případě. Termicky připravené QDs s aminoskupinami jevily pouze nepatrné známky fluorescence 

a nebyly tedy v práci použity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

8 Zdroje 

[1] TMEJOVÁ, Kateřina, David HYNEK, Kristýna ČÍHALOVÁ, Renata KENŠOVÁ, René KIZEK a Vojtěch 

ADAM, 2014. Monitorování hladiny metallothioneinu u biologických organismů vystavených působení 

kovových prvků a sloučenin. LABORATORY REPORTS [online]. 42-45 [cit. 2019-12-08]. Dostupné z: 

web2.mendelu.cz › af_239_nanotech › J_Met_Nano › pdf › jmn3-10 

[2] MARGOSHES, Marvin a Bert L. VALLEE, 1957. A CADMIUM PROTEIN FROM EQUINE KIDNEY 

CORTEX. JournaloftheAmericanChemical Society. 79(17), 4813-4814. DOI: 10.1021/ja01574a064. ISSN 

0002-7863. 

[3] SIGEL, Astrid, Helmut SIGEL a Roland K. O. SIGEL, c2009. Metallothioneins and relatedchelators. 

Cambridge, UK: RSC Pub. Metal ions in lifesciences, v. 5. ISBN 18-475-5899-2. 

[4] WANG, Wei-Chao, Huan MAO, Dan-Dan MA a Wan-Xi YANG, 2014. Characteristics, functions, and 

applications of metallothionein in aquatic vertebrates. Frontiers in Marine Science. 1. DOI: 

10.3389/fmars.2014.00034. ISSN 2296-7745. 

[5] PRÖFROCK, Daniel, Andreas PRANGE, Dirk SCHAUMLÖFFEL a Wolfgang RUCK, 2003. 

Optimization of capillary electrophoresis–inductively coupled plasma mass spectrometry for species 

analysis of metallothionein-like proteins extracted from liver tissues of Elbe-bream and Roe 

deer. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. 58(8), 1403-1415. DOI: 10.1016/S0584-

8547(03)00088-0. ISSN 05848547. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0584854703000880 

[6] THIRUMOORTHY, N, A SHYAM SUNDER, KT MANISENTHIL KUMAR, M SENTHIL KUMAR, 

GNK GANESH a Malay CHATTERJEE, 2011. A Review of Metallothionein Isoforms and their Role in 

Pathophysiology. World Journal of Surgical Oncology. 9(1). DOI: 10.1186/1477-7819-9-54. ISSN 1477-

7819. Dostupné také z: https://wjso.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7819-9-54 

[7] Capillaryelectrophoresisof metallothionein, 2015. Journalof Metallomics and Nanotechnologies. 15-22. 

[8] SINGH, Shruti, M.P. SHARMA a Altaf AHMAD, 2020. Construction and characterization of protein-

based cysteine nanosensor for the real time measurement of cysteine level in living cells. International 

Journal of Biological Macromolecules. 143, 273-284. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2019.12.025. ISSN 

01418130. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141813019369454 

[9] GAN, Yabing, Guoxing YIN, Ting YU, Youyu ZHANG, Haitao LI a Peng YIN, 2020. A novel fluorescent 

probe for selective imaging of cellular cysteine with large Stokes shift and high quantum 

yield. Talanta. 210. DOI: 10.1016/j.talanta.2019.120612. ISSN 00399140. 

[10] GUSZPIT, Ewelina, Pavel KOPEL, Soňa KŘÍŽKOVÁ a Halina MILNEROWICZ, 2018. Preliminary 

analysis of the interactions between CdTe quantum dots and human metallothionein. Colloids and Surfaces 

B: Biointerfaces. 170, 447-453. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2018.06.045. ISSN 09277765. 

[11] ALBERTS, Bruce, c2008. Molecular biology ofthe cell. 5th ed. New York: Garland Science. ISBN 978-0-

8153-4105-5. 

[12] GIEDROC, David P., Xiaohua CHEN a Julius L. APUY, 2001. Metal Response Element (MRE)-Binding 

Transcription Factor-1 (MTF-1): Structure, Function, and Regulation. 3(4), 577-596. DOI: 

10.1089/15230860152542943. ISSN 1523-0864. Dostupné také z: 

http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/15230860152542943 

[13] CHERIAN, M, Yasuhiro NAKAMURA, Yuki ARATA, et al., 2003. Metallothioneins in humantumors and 

potentialroles in carcinogenesis. MutationResearch/Fundamental and 

MolecularMechanismsofMutagenesis. 533(1-2), 201-209. DOI: 10.1016/j.mrfmmm.2003.07.013. ISSN 

00275107. 

[14] DAVIS, Steven R. a Robert J. COUSINS, 2000. Metallothionein Expression in Animals: A Physiological 

Perspective on Function. The Journal of Nutrition. 130(5), 1085-1088. DOI: 10.1093/jn/130.5.1085. ISSN 

0022-3166. Dostupné také z: https://academic.oup.com/jn/article/130/5/1085/4686357 



40 

 

[15] WANG, Chao, Zhixin GONG, Shaozhen HU a Gang ZHANG, 2019. Metallothionein-1 is associated with 

osteoarthritis disease activity and suppresses proinflammatory cytokines production in synovial 

cells. International Immunopharmacology. 75. DOI: 10.1016/j.intimp.2019.105815. ISSN 15675769. 

Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1567576919315607 

[16] Computational and Theoretical Chemistry, 2017. ISSN 2210271X. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2210271X17300968 

[17] LIU, Q., W. WEI, L. CAI a M.G. CHERIAN, 2018. Metallothionein and Intracellular Sequestration of 

Metals. Comprehensive Toxicology. Elsevier, 2018, 557-573. DOI: 10.1016/B978-0-12-801238-3.10934-1. 

ISBN 9780081006016. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128012383109341 

[18] Environmental and Experimental Botany, 2017. 144. ISSN 00988472. 

[19] Časopis Klinická onkologie: Zinek – molekulární mechanizmy u karcinomu prostaty, 2011. Klin Onkol 

2011. 24(4), 249-255. ISSN 1802-5307. 

[20] Biomarkers and surrogate endpoints: Preferred definitions and conceptual framework, 2001. 69(3), 89-95. 

DOI: 10.1067/mcp.2001.113989. ISSN 00099236. Dostupné také z: 

http://doi.wiley.com/10.1067/mcp.2001.113989 

[21] VANICKOVA, Lucie, Roman GURAN, Sándor KOLLÁR, et al., 2019. Mass spectrometric imaging of 

cysteine rich proteins in human skin. International Journal of Biological Macromolecules. 125, 270-277. 

DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.11.272. ISSN 01418130. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141813018356241 

[22] Fluorofory v biomedicíně [online], [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: 

http://www1.lf1.cuni.cz/~zfisar/fluorescence/soubory/fluorofory.htm 

[23] HAMED, Z. Ben, N. MASTOUR, A. Ben CHAABANE, F. KOUKI, M.A. SANHOURY a H. 

BOUCHRIHA, 2016. Franck–Condon analysis of fluorescence quenching in hybrid P3HT: wt% TBPO-

capped CdSe quantum dot matrix. Journal of Luminescence. 170, 30-36. DOI: 

10.1016/j.jlumin.2015.10.022. ISSN 00222313. 

[24] Molecular Fluorescence: Principles and Applications, Second Edition, 2013. Journal of Biomedical 

Optics. 18(3). DOI: 10.1117/1.JBO.18.3.039901. ISSN 1083-3668. 

[25] PROSSER, Václav, 1989. Experimentální metody biofyziky: celostátní vysokoškolská učebnice pro 

studující matematicko-fyzikálních a přírodovědných fakult oboru 11-66-8 Biofyzika a chemická fyzika. 

Praha: Academia. 

[26] SPENCE, Michelle T. Z. a Iain D. JOHNSON, c2010. The molecular probes handbook: a guide to 

fluorescent probes and labeling technologies [online]. 11th ed. Carlsbad, CA: Live Technologies 

Corporation [cit. 2019-06-25]. ISBN 09-829-2790-8. 

[27] SHAN, Yaming, Liping WANG, Yuhua SHI, et al., 2008. NHS-mediated QDs-peptide/protein conjugation 

and its application for cell labeling☆. Talanta. 75(4), 1008-1014. DOI: 10.1016/j.talanta.2007.12.040. 

ISSN 00399140. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0039914008000088 

[28] VALEUR, Bernard a Mário N. BERBERAN-SANTOS, 2011. A Brief History of Fluorescence and 

Phosphorescence before the Emergence of Quantum Theory. Journal of Chemical Education. 88(6), 731-

738. DOI: 10.1021/ed100182h. ISSN 0021-9584. 

[29] OMARY, Mohammad A. a Howard H. PATTERSON, 2017. Luminescence, Theory. Encyclopedia of 

Spectroscopyand Spectrometry. Elsevier, 2017, 636-653. DOI: 10.1016/B978-0-12-803224-4.00193-X. 

ISBN 9780128032244 

[30] KLÁN, Petr, 2001. Organická fotochemie. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-2526-3. 

[31] UDENFRIEND, SIDNEY, 1969. PRINCIPLES OF FLUORESCENCE. Fluorescence Assay in Biology 

and Medicine. Elsevier, 1969, 1-41. DOI: 10.1016/B978-0-12-705802-3.50005-9. ISBN 9780127058023. 

Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780127058023500059 

[32] HEIMEL, Georg, Maria DAGHOFER, Johannes GIERSCHNER, et al., 2005. Breakdown of the mirror 

image symmetry in the optical absorption/emission spectra of oligo( para -phenylene)s. The Journal of 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141813018356241


41 

 

Chemical Physics. 122(5). DOI: 10.1063/1.1839574. ISSN 0021-9606. Dostupné také z: 

http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1839574 

[33] WILSON, Martin, The Fundamentals and History of Fluorescence and Quantum Dots. Leica 

microsystems [online]. [cit. 2020-03-17]. Dostupné z: https://www.leica-microsystems.com/science-lab/the-

fundamentals-and-history-of-fluorescence-and-quantum-dots/ 

[34] Quantum dots. Sigma aldrich [online]. [cit. 2018-11-15]. Dostupné z: 

https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/materials-science/nanomaterials/quantum-

dots.html 

[35] HLAVÁČEK, Antonín a Petr SKLÁDAL, KVANTOVÉ TEČKY: PŘÍPRAVA, KONJUGACE A 

VYUŽITÍ V BIOANALYTICKÉ CHEMII A BIOLOGII. Chemické listy. (105), 611-615. DOI: 

10.1016/j.nantod.2011.06.001 

[36] REISS, Peter, Myriam PROTIÈRE a Liang LI, 2009. Core/Shell Semiconductor Nanocrystals. Small. 5(2), 

154-168. DOI: 10.1002/smll.200800841. ISSN 16136810. 

[37] Avmania: 2. 2015 kvantové tečky přicházejí do tv více na: https://avmania.e15.cz/kvantove-tecky-

prichazeji-do-tv-co-muzeme-od-novinkycekat [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

https://avmania.zive.cz/kvantove-tecky-prichazeji-do-tv-co-muzeme-od-novinky-cekat 

[38] Nature Materials, 2005. ISSN 1476-1122. Dostupné také z: http://www.nature.com/articles/nmat1390 

[39] CLAPP, Aaron R., Ellen R. GOLDMAN a Hedi MATTOUSSI, 2006. Capping of CdSe–ZnS quantum dots 

with DHLA and subsequent conjugation with proteins. Nature Protocols. 1(3), 1258-1266. DOI: 

10.1038/nprot.2006.184. ISSN 1754-2189. Dostupné také z: http://www.nature.com/articles/nprot.2006.184 

[40] RESCH-GENGER, Ute, Markus GRABOLLE, Sara CAVALIERE-JARICOT, Roland NITSCHKE a 

Thomas NANN, 2008. Quantum dots versus organic dyes as fluorescent labels. Nature Methods. 5(9), 763-

775. DOI: 10.1038/nmeth.1248. ISSN 1548-7091. Dostupné také z: 

http://www.nature.com/articles/nmeth.1248 

[41] KAŠIČKA, Václav, Teoretické základy a separační principy kapilárních elektromigračních 

metod. Chemické listy. (91), 320-329. 

[42] Capillary Electrophoresis Methods for Pharmaceutical Analysis, 2008. 9. North Carolina: Satinder Ahuja. 

ISBN 978-0-12-372573-8. 

[43] DAVIS, Steven R. a Robert J. COUSINS, 2000. Metallothionein Expression in Animals: A Physiological 

Perspective on Function. The Journal of Nutrition. 130(5), 1085-1088. DOI: 10.1093/jn/130.5.1085. ISSN 

0022-3166. Dostupné také z: https://academic.oup.com/jn/article/130/5/1085/4686357 

[44] KRÁLOVÁ, Blanka, RAUCH, Pavel, ed., 1993. Bioanalytické metody. Praha: Vysoká škola chemicko-

technologická. ISBN 80-708-0177-8 

[45] KLEPÁRNÍK, Karel a Petr BOČEK, 2007. DNA Diagnostics by 

CapillaryElectrophoresis.ChemicalReviews. 107(11), 5279-5317. DOI: 10.1021/cr0101860. ISSN 0009-

2665 

[46] RYVOLOVA, Marketa, Vojtech ADAM a Rene KIZEK, 2012. Analysis of metallothionein by capillary 

electrophoresis. Journal of Chromatography A. 1226, 31-42. DOI: 10.1016/j.chroma.2011.10.015. ISSN 

00219673. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S002196731101524X 

[47] SWINNEY, Kelly a Daryyl J. BORNHOP, Detection in capillary electrophoresis. Electrophoresis. 

TexasTech University, Lubbock, TX, USA: DEepartment of chemistry and biochemistry, 2000(21), 1239-

1250. DOI: 10.1002/(SICI)1522-2683(20000401)21:7<1239::AID-ELPS1239>3.0.CO;2-6. 

[48] HAMEED, Bahrudeen S., Chandra S. BHATT, Bharathkumar NAGARAJ a Anil K. SURESH, 2018. 

Chromatography as an Efficient Technique for the Separation of Diversified Nanoparticles. Nanomaterials 

in Chromatography. Elsevier, 2018, 503-518. DOI: 10.1016/B978-0-12-812792-6.00019-4. ISBN 

9780128127926. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128127926000194 

[49] PAVLÍKOVÁ, Lucie, Hana BROZMANOVÁ, František KVASNIČKA a MIlan GRUNDMANN, 

Terapeutické monitorování léků pomocí elektromigračních metod. Klinická farmakologie a 

farmacie [online]. 2007, 2007(21 (2), 79-83 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: 

https://www.klinickafarmakologie.cz/en/artkey/far-200702-0007.php 



42 

 

[50] LI, Cuiping a Hailin WANG, 2015. Selective enzymatic cleavage and labeling for sensitive capillary 

electrophoresis laser-induced fluorescence analysis of oxidized DNA bases. Journal of Chromatography 

A. 1406, 324-330. DOI: 10.1016/j.chroma.2015.06.006. ISSN 00219673. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021967315008341 

[51] AMANKWA, Lawrence N., Michael ALBIN a Werner G. KUHR, 1992. Fluorescence detection in 

capillary electrophoresis. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 11(3), 114-120. DOI: 10.1016/0165-

9936(92)85009-T. ISSN 01659936. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/016599369285009T 

[52] S. JOGLEKAR, Shreeram, Harish M. GHOLAP, Prashant S. ALEGAONKAR a Anup A. KALE, 2017. 

The interactions between CdTe quantum dots and proteins: understanding nano-bio interface. AIMS 

Materials Science. 4(1), 209-222. DOI: 10.3934/matersci.2017.1.209. ISSN 2372-0484. Dostupné také z: 

http://www.aimspress.com/article/10.3934/matersci.2017.1.209 

[53] GUSZPIT, Ewelina, Sona KRIZKOVA, Marta KEPINSKA, Miguel Angel Merlos RODRIGO, Halina 

MILNEROWICZ, Pavel KOPEL a Rene KIZEK, 2015. Fluorescence-tagged metallothionein with CdTe 

quantum dots analyzed by the chip-CE technique. Journal of Nanoparticle Research [online]. 17(11) [cit. 

2020-04-28]. DOI: 10.1007/s11051-015-3226-8. ISSN 1388-0764. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s11051-015-3226-8 

[54] TMEJOVA, Katerina, David HYNEK, Pavel KOPEL, et al., 2015. Structural effects and nanoparticle size 

are essential for quantum dots–metallothionein complex formation. Colloids and Surfaces B: 

Biointerfaces. 134, 262-272. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2015.06.045. ISSN 09277765. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927776515300060 



43 

 

9 Seznam zkratek 

MT  

MTs 

Metallothionein 

Metallothioneiny 

QDs (quantum dots)  Kvantové tečky 

UV Ultrafialové záření 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

Zn Zinek 

Cu Měď 

Cd Kadnium 

Pb Olovo 

CdTe Tellurid kademnatý 

ZnS Sulfid zinečnatý 

IFN Interferon 

IL Interleukiny 

Hg Rtuť 

H2S Sulfan, sirovodík 

GSH Glutathion 

Cys Cystein 

MRE- metal responsive element Prvek reagující s kovem 

MTF-1- metal regulatory transcription factor-1 Regulační transkripční faktor- kovu 

GRE- glucocorticoid response element Prvek zodpovědný za reakci glukokortikoidů 

ARE -antioxidant response element Antioxidační odpověď 

MAPK Mitogen aktivovanými proteinovými kinázami 

DSSC- dye-sensitized solar cells Barevně citlivé solární články 

AD Alzheimerova choroba 

HD 

OA 

Huntingtonova choroba 

Osteoartritida 

HPL Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

EOF Elektroosmotický tok 

CE Kapilární elektroforéza 

MEKC Micelární elektrokinetická chromatografie 

CGE Kapilární gelová elektroforéza 

CIF Kapilární izoelektrická fokusace 

FC princip Franck-Condonův princip 

LIF Laserem indukovaná fluorescence 

ESI Ionizace elektrosprejem 

UV-VIS Ultrafialovo-viditelná spektroskopie 

VIS Viditelné oblast 

ECL Elektrochemiluminiscence 

MS Hmotnostní detekce 

HCl Kyselina chlorovodíková 

EDC 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide 

NH3 Amoniak 

MSA Kyseliny mercaptosukciniové 

Sulfo-NHS N-Hydroxioulfosuccimide sodium 

µl Mikrolitr 

Mg Miligram 

Ml Mililitr 

mM Milimol 
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M Mol 

mbar Milibar 

s Sekunda 

kV Kilovolt 

nm Nanometr 

µA Mikroampér 

mV 

SDS 

Milivolt 

Dodecylsíran sodný 

 



45 

 

10 Seznam obrázků 

Obrázek 1: Struktura metallothioneinu 

Obrázek 2: Model ilustrující biologické funkce MTF-1. 

Obrázek 3: Metabolismus zinku. 

Obrázek 4: Zjednodušený Jablonského diagram ukazující rozdíl mezi fluorescencí a fosforescencí  

Obrázek 5: Jablonského diagram 

Obrázek 6: Stokesův posun 

Obrázek 7: Schematické znázornění kvantového omezovacího účinku na strukturu energetické úrovně 

polovodičového materiálu a fotoluminiscence QDs CdSxSex-1/ZnS průměru 6 nm  

Obrázek 8: Obrázek A představuje QD tvořenou jedním typem polovodiče, např. CdTe. QD tvořená 

dvěma typy polovodičů, např. QD s jádrem tvořeným CdTe, které je ovrstvené vrstvou 

tvořenou CdS, je znázorněna na obrázku B. Obrázek C reprezentuje QDs pokryté vnějším 

obalem, který umožňuje solvataci ve vodném roztoku a nese reaktivní skupiny R nutné pro 

biokonjugaci. Polymerní částice obsahující několik QDs s povrchovými reaktivními 

skupinami R (D), toto uspořádání je základem pro fluorescenčně kódované mikročástice 

Obrázek E je detailní pohled na QDs, která má schopnost pohlcovat foton a následně jej 

vyzařovat. QD je tvořená jádrem (CdSe) a obalem (ZnS), pokrytým vrstvou činidla. 

Obrázek 9: Struktura MT spojená s Zn2+ QDs 

Obrázek 10: Schéma kapilární elektroforézy  

Obrázek 11: Elektroosmotický tok 

Obrázek 12:Závislost náboje metallothioneinu na hodnotě pH. 

Obrázek 13: ZnCd QDs po vytažení z transiluminátoru 

Obrázek 14: Různé velikosti QDs připravené termickým způsoben 

Obrázek 15: Schéma povrchu QDs 

Obrázek 16: QDs a aminoskupinami na povrchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

11 Seznam grafů 

Graf 1: Optimalizace koncentrace borátového purfu 

Graf 2: Optimalizace pH hodnoty borátového pufru 

Graf 3: Kalibrační křivka MT za optimálních podmínek 

Graf 4: Spektrofotometrické stanovení absorpčního a emisního spektra ZnCd QDs 

Graf 5: Spektrofotometrické stanovení absorpčního a emisního spektra termických QDs 

Graf 6: Charakterizace interakce červených QDs s MT-1pomocí CE při koncentraci QDs 0,072mg/ml 

Graf 7: Charakterizace interakce červených QDs s MT-1 pomocí CE při koncentraci kvantových teček 

0,132mg/ml 

Graf 8:Srovnání absorbance při odlišné koncentraci QDs 

Graf 9: Charakterizace interakce modrých QDs s MT-1 pomocí CE 

Graf 10: Absorpční a emisní spektrum aminovaných QDs (A), optimalizace aminovaných QDs (B): a) 

15 µl b) 20 µlc) 25µl d) 30 µl e) 35 µl cysteaminu. 

Graf 11:A) Charakterizace aminovaných QDs o koncentracích 1,73;4,8;6,3 a 8,3 mg/ml   B) emisní        

spekrta aminovaných QDs rovněž o koncentracích 1,73;4,8;6,3 a 8,3 mg/ml 

Graf 12: Charakterizace interakce aminované QDs s MT-1 pomocí CE při koncentraci QDs  

     A) 1,73mg/ml a B) 6,3 mg/ml 

 

 

 


