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1. Úvod 

 
Začiatok vývoja biosenzorov mô�eme datovať od 

roku 1962 keď Clark a Lyons1, Updike a Hicks2, 
Guilbault3 a ďal�í autori v oblasti bioelektrochemického 
výskumu vyu�ili katalytické vlastnosti enzýmov k vývoju 
biosenzorov. Podstatu biosenzora tvorí spojenie biologic-
kej látky schopnej na molekulárnej úrovni �pecificky rozo-
znávať analyzovaný biologický element a fyzikálneho 
prevodníka schopného detegovať chemický signál 
a premeniť ho na fyzikálny. Biosenzory sú analytické ná-
stroje, ktoré mô�u byť pou�ité na selektívne stanovenie 
koncentrácie rôznych látok v zlo�itých roztokoch a pred-
stavujú potenciálne uplatnenie v �irokej oblasti výskumu 
a praxe, kde je dopyt po rýchlej, lacnej a presnej analýze. 
V prípade ampérometrických techník je základným proce-
som elektrónový transfer medzi analytom reagujúcim 
s biologickou rozpoznávacou molekulou (napr. oxidačno-
redukčným enzýmom) a prevodníkom, ktorým 
je elektródový materiál. Rýchlosť elektrónového transferu 
v�ak mô�e byť ovplyvnená viacerými faktormi ako naprí-
klad ulo�ením redoxného centra hlboko vo vnútri terciár-
nej �truktúry polypeptidov4, a tým aj jeho efektívnou izolá-

ciou od okolitého prostredia bielkoviny5, alebo denaturá-
ciou bielkoviny pri absorpcii na povrch elektródy6, ako aj 
nevhodnou orientáciou bielkoviny na povrchu elektródy7. 
Spôsoby, ktorými je mo�né dosiahnuť účinnú elektrickú 
komunikáciu a nábojový prenos, v značnej miere závisia 
na postupe prípravy aktívneho povrchu elektródy. Z tohto 
hľadiska sa mô�u rozdeliť ampérometrické biosenzory na 
tri generácie, ktoré budú charakterizované v predkladanej 
práci, pričom hlavný dôraz bude kladený na postupy pri 
kon�trukcii tretej generácie biosenzorov s mo�nosťou pria-
meho elektrónového transferu a bude načrtnuté aj mo�né 
vyu�itie nanotechnológií v tejto oblasti. 

 
 

2.  Ampérometrické biosenzory � definícia  
a delenie 
 
Biosenzorová technológia je oblasť, ktorá spája viace-

ré vedecké disciplíny ako biológiu, chémiu, fyziku a mate-
matiku, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú, pričom 
výsledným produktom je biosenzor. Pre biosenzor je cha-
rakteristické a súčasne nevyhnutné spojenie biologicky 
citlivého materiálu s prevodníkom. Najroz�írenej�ia a ak-
ceptovaná definícia charakterizuje biosenzor ako analytic-
ké zariadenie pozostávajúce z biologického rozpoznáva-
cieho elementu (napr.: enzým, protilátka, antigén, receptor, 
oligonukleotid, biomembrána, bunková organela, tkanivo, 
celá bunka), ktorý je v tesnom kontakte s vhodným meni-
čom (napr.: elektrochemický, optický, piezoelektrický, 
termálny) a ktorý konvertuje biologickú rozpoznávaciu 
reakciu alebo biokatalytický proces na merateľný signál8. 

Najčastej�ie pou�itý prístup pri návrhu biosenzorov 
predstavujú ampérometrické enzýmové biosenzory9, ktoré 
patria do skupiny enzýmových elektród, keď�e kombinujú 
elektrochemický prevodník s enzýmovým biokomponen-
tom. Ampérometria je metóda zalo�ená na meraní prúdu 
generovaného z elektrochemickej oxidácie alebo redukcie 
elektroaktívnych látok. Oxidáciu alebo redukciu spôsobuje 
aplikované kon�tantné napätie, ktoré predstavuje elektro-
chemickú riadiacu silu a elektroaktívne látky sú produk-
tom oxidačno-redukčných enzýmov (tzv. oxidoreduktáz). 

Oxidoreduktázy katalyzujú elektrónový transfer 
v oxidačno-redukčných reakciách10, pričom oxidovaný 
substrát je pova�ovaný za donora vodíka alebo elektrónov. 
Medzi v�eobecne pou�ívané patria oxidázy, nikotínamida-
deníndinukleotid (NAD+) dependentné dehydrogenázy, 
pyrolochinolínchinón (PQQ) dependentné dehydrogenázy, 
peroxidázy a multikofaktorové enzýmy obsahujúce pri-
márne redoxné centrum (flavínadeníndinukleotid (FAD) 
alebo PQQ) vnútorne prepojené s elektrónovým akcepto-
rom (hémovými centrami)11. V ampérometrických biosen-
zoroch sú najčastej�ie pou�ívané oxidázy12, ktoré katalyzu-
jú oxidáciu substrátu, pričom v tomto procese akceptujú 
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elektróny a menia sa na redukovanú formu. Pri navrátení 
sa do ich aktívneho oxidovaného �tádia prená�ajú elektró-
ny na svoj prirodzený kosubstrát a elektrónový akceptor 
molekulu kyslíka, pričom vzniká peroxid vodíka alebo 
voda13:  

substrát + O2  →  produkt + H2O2 (resp. H2O) 
Keď�e kyslík aj peroxid vodíka sú elektroaktívne moleku-
ly, biochemickú reakciu a tým aj koncentráciu reagujúceho 
substrátu mô�eme sledovať prostredníctvom koncentrač-
ných zmien14: 
− zvy�ujúcou sa koncentráciou H2O2 (oxidácia H2O2 na 

pracovnej elektróde), 
− zni�ujúcou sa koncentráciou, spotrebou O2 (redukcia 

O2 na pracovnej elektróde). 
Koncentračné zmeny sú elektrochemicky detegované 

a priamo úmerné koncentrácii substrátu. Takýto typ ampé-
rometrických biosenzorov, kde je sledovanie detegovanej 
látky zalo�ené na prirodzených podmienkach enzýmovej 
reakcie oxidáz, radíme do ampérometrických biosenzorov 
prvej generácie. V prípade druhej generácie ampérometric-
kých biosenzorov je prirodzený elektrónový akceptor kys-
lík, nahradený tzv. mediátorom � redoxnou látkou, zvyčaj-
ne s nízkou molekulovou hmotnosťou. Ak je elektrón pria-
mo prená�aný z enzýmu na elektródu (alebo naopak), ho-
voríme o priamom elektrónovom transfere a tretej generá-
cii ampérometrických biosenzorov. 

 
 

3.  Sprostredkovaný a priamy elektrónový  
transfer 

 
3 . 1 .   P r v á  a  d r u h á  g e n e r á c i a   

a m p é r o m e t r i c k ý c h  b i o s e n z o r o v  
 
Prvá generácia je zalo�ená na elektroaktivite produktu 

(alebo substrátu) enzýmovej reakcie, ktorý sa voľne roz-
ptýli k elektróde a spôsobí vznik elektrického signálu 
(obr. 1). Najjednoduch�ie ampérometrické biosenzory sú 
zalo�ené na Clarkovej kyslíkovej elektróde, ktorá sa pou-
�íva na meranie koncentrácie kyslíka. Kyslík sa pri nega-
tívnom potenciáli redukuje a redukčný prúd je priamo 
úmerný jeho koncentrácii v roztoku15. Výhodou tohto 
usporiadania je, �e sa pracuje pri negatívnom potenciáli, 

pri ktorom interferuje len veľmi málo endogénnych látok. 
Limitujúcim faktorom je koncentrácia kyslíka, jednak jeho 
nedostatočné mno�stvo vo vzorke a jednak jeho meniaca 
sa koncentrácia počas merania, čo má vplyv na lineárny 
merací rozsah biosenzora, na jeho presnosť a reprodu-
kovateľnosť16−19. 

Ďal�ia alternatíva pri sledovaní biochemickej reakcie 
je zalo�ená na detekcii oxidácie peroxidu vodíka. Apliká-
ciou potenciálu 0,6�0,7 V na elektródu zo vzácneho kovu 
(napr. Pt, Au) oproti referenčnej elektróde sa peroxid vodí-
ka oxiduje na anóde:  

H2O2 → O2 + 2 H+ + 2 e−  
a dochádza ku generovaniu signálu. Na tomto princípe 
pracuje aj prvý komerčne dostupný elektrochemický bio-
senzor, ktorý uviedla na trh v roku 1975 americká spoloč-
nosť Yellow Springs Instruments20. Tento glukózový bio-
senzor sa osvedčil ako vysoko úspe�ný a získal si priazni-
vé prijatie v klinických aj nemocničných laboratóriách pre 
jeho spoľahlivosť a presnosť merania koncentrácie krvnej 
glukózy21. Niektoré ďal�ie príklady biosenzorov prvej 
generácie a ich parametre sú uvedené v tabuľke I. 

K pozitívam tohto typu biosenzora patrí rýchlej�ia 
odpoveď, vy��ia citlivosť ako pri detekcii kyslíka a tie� 
lep�ia mo�nosť miniaturizácie12. Nevýhody sú v aplikácii 
vysokého pracovného napätia, pri ktorom sa oxidujú aj 
rôzne iné elektroaktívne látky ako napr. kyselina askorbo-
vá, kyselina močová, glutatión a cysteín17,29. Kvôli týmto 
interferenciám sa pou�ívajú ochranné membrány na pra-
covnej elektróde, ich stúpajúca hrúbka v�ak predl�uje čas 
odpovede systému. Ďal�ou nevýhodou je závislosť 
na fluktuáciách kyslíka ako v prípade biosenzorov zalo�e-
ných na detekcii kyslíka. 

V snahe predísť hlavným nedostatkom prvej generá-
cie ampérometrických biosenzorov boli navrhnuté ako 
elektrónové prená�ače nové redoxné látky, schopné recyk-
lovať molekulu enzýmu pri ni��om pracovnom napätí. 
Tieto látky sa nazývajú mediátory. Mediátory sú umelé 
elektrónové prená�ače, zvyčajne s nízkou molekulovou 
hmotnosťou, schopné preniknúť k aktívnemu miestu enzý-
mu, reagovať tam a následne sa rozptýliť von a reagovať 
s povrchom elektródy30 (obr. 2). Mediátory sú molekuly 
s rôznorodou �truktúrou a vlastnosťami, so �irokým rozsa-
hom redoxných potenciálov (tab. II). 

Pou�itie mediátorov má veľký význam aj v prípade 
enzýmov, ktorých kosubstráty sa regenerujú na povrchu 
elektród pri veľmi vysokých napätiach. Napríklad NAD+-
dependentné dehydrogenázy na rozdiel od oxidáz neobsa-
hujú aktívne redoxné centrum zabudované priamo 
v molekule enzýmu, ale plnia svoju katalytickú funkciu 
pomocou voľne rozptýleného kofaktora NAD+. Pre rege-
neráciu NADH na platinovej elektróde je potrebné napätie 
a� 1,1 V, čo spôsobuje počas dlh�ieho pou�ívania elektró-
dy jej neúmerné zaná�anie oxidačnými produktmi vysokej 
molekulovej hmotnosti a vznik dimérov31. Prostredníc-
tvom mediátora sa zabezpečí oxidácia NADH a jeho elek-
trokatalytická regenerácia pri ni��ích potenciáloch 
(blízkych potenciálu redoxnej dvojice mediátora). 

Molekuly mediátora by mali vykazovať nasledovné 
Obr. 1. Princíp prvej generácie biosenzorov; S � substrát, P � 
produkt, E � enzým, Sc � kosubstrát, Pc � koprodukt 
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dôle�ité vlastnosti20,31−33: 
− rýchlu homogénnu kinetiku pre enzýmovú reakciu 

v roztoku,  
− reverzibilnú kinetiku elektrónového transferu na po-

vrchu elektródy, 
− nízky a na pH nezávislý potenciál na regeneráciu 

oxidovanej formy, 
− stabilitu v oxidovanej aj redukovanej forme, 
− redukovaná forma by nemala reagovať s kyslíkom. 

Ďal�ím dôle�itým faktorom, ktorý by sa mal brať do 

Tabuľka I 
Príklady glukózových biosenzorov prvej generácie s GOx bioreceptorom 

Systém EW 
[mV] 

S 
  

LR 
[mmol l−1] 

Km 
[mmol l−1] 

T 
[s] 

DL 
[µmol l−1] 

Lit. 

Uhlíková elektróda modifikova-
ná Pt, Pd s adsorbovanou GOx 

0 0,044 
A(mol/l)−1 

0,3 0,320±0,03 120 10 22 

Uhlíková elektróda modifikova-
ná Pt, Pd s adsorbovanou GOx 

50 0,041 
A(mol/l)−1 

0,3 −   − 22 

Polypyrolová matica  
so zachytenou GOx 

650 0,23⋅10−3 
A(mol/l)−1cm-2 

10 − 2 − 23 

Polymérová matica 
z dopamínovej oxidácie  
so zachytenou GOx 

600 − 0,05�9 9,6 15 3 24 

Biotinylovaná fosfolipidová 
dvojvrstva na pevnom povrchu 
so streptavidín-GOx 

670 − 7 10 45 100 25 

Porózna polymerická matica  
so zachytenou GOx 

600 6,82⋅10−3 
A(mol/l)−1cm−2 

0,005�3 7,3 30 0,5 26 

Biotinylovaná fosfolipidová 
membrána na pevnom podklade 
s avidín-GOx 

670 − 10 0,66±0,18 40 100 27 

Tiolová SAM s kovalentne 
naviazanou GOx 

670 6,88⋅10−6 
A(mol/l)−1cm−2 

− 6,84±0,73 149 ± 17 200 28 

Tiolová SAM s dendrimérom 
s kovalentne naviazanou GOx 

670 0,53⋅10−3 
A(mol/l)−1cm−2 

1,5 1,01±0,27 74 ± 7 6 28 

Pozn: EW � pracovný potenciál, S � citlivosť alebo �pecifická citlivosť podľa referencie, LR � lineárny rozsah, Km � zdanli-
vá Michaelis-Mentenovej kon�tanta, DL � detekčný limit, T � čas odozvy systému. Pt, Pd modifikovaná uhlíková elektróda 
s adsorbovanou GOx zachytenou �elatínou 

Obr. 2. Operačný princíp sprostredkovaného elektrónového 
transferu v druhej generácii biosenzorov; S � substrát, P � 
produkt, Eox, Ered � oxidovaný, redukovaný enzým, Mox, Mred � 
oxidovaný, redukovaný mediátor 

Tabuľka II 
Niektoré mediátory pou�ívané s glukózaoxidázou 

Mediátor Redox potenciál 
(oproti SCE)  

[mV] 
1,1�-Dimetylferocén 
Ferocén 
Vinylferocén 
Ferocénkarboxylová kyselina 
(Hydroxymetyl)ferocén 
Hexakyanidrubenát [Ru(CN)6]4− 
Benzochinón 
N-Metylfenazínium (NMP) 
Tetratiafulvalén (TTF) 
Tetrakyanchinodimetán (TCNQ) 
Ferokyanid [Fe(CN)6]4− 

100 
165 
250 
275 
185 
685 
39 

−161 
300 
127 
180 
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úvahy pri pou�ití elektrónového mediátora je jeho imobili-
zácia do enzýmovej vrstvy. V najjednoduch�ích usporiada-
niach sú enzým aj mediátor voľne rozptýlené v roztoku, 
vtedy ide o tzv. homogénny transfer34. Táto konfigurácia 
ale nie je vhodná pri aplikácii v biosenzoroch35 a pou�íva 
sa skôr na určenie rýchlostných kon�tánt pri enzým-
mediátorovej reakcii a na meranie reakčnej rýchlosti medzi 
mediátorom a redoxným centrom enzýmu36,37. O hetero-
génnom transfere hovoríme, keď je imobilizovaný buď 
enzým alebo mediátor, alebo sú imobilizované oba kom-
ponenty súčasne. V tomto prípade dochádza k početným 
kombináciám usporiadania biosenzora. Mediátor mô�e byť 
imobilizovaný nekovalentnými metódami (napr. 
v uhlíkovej paste alebo na jej povrchu38, alebo fyzikálne 
zachytený v matrixe kombinovaných elektród43, či 
vo vodivých polyméroch44), ktorých hlavnou nevýhodou, 
obmedzujúcou ich praktické pou�itie, je uvoľňovanie me-
diátora z elektródy. Aby nedochádzalo ku kontaminácii 
vzorky, často sa pristúpi ku kovalentnému naviazaniu me-
diátora. Takéto usporiadania biosenzora, kde sú oba kom-
ponenty (enzým aj mediátor) pevnou súčasťou aktívnej 
vrstvy, neuvoľňujú sa z nej a nie je potrebné ani pridanie 
ďal�ieho činidla, sa nazývajú tzv. bezreagenčné biosenzory 
a javia sa z hľadiska pou�iteľnosti biosenzora veľmi vý-

hodné. Kon�trukcia bezreagenčných biosenzorov je mo�ná 
len s enzýmami s pevne viazaným redoxným centrom 
a elektrónový transfer sa uskutočňuje buď priamym elek-
trónovým tunelovaním (bude opísané v časti 3.2.) alebo 
prostredníctvom pevne imobilizovaných redoxných prená-
�ačov (�redox relays�)45. 

Mediátory mô�u byť kovalentne imobilizované buď na 
povrch elektródy, do matrixu alebo na samotný enzým. 
V poslednom prípade hovoríme o tzv. elektroenzýmoch46−48. 
Pri tomto prístupe sa predpokladá, �e naviazaný mediátor 
skráti vzdialenosť elektrónového transferu medzi hlboko 
ulo�eným redoxným centrom enzýmu a povrchom elektró-
dy. Elektroenzýmy rozpustené v roztoku zvyčajne aj vyka-
zujú rýchlu kinetiku elektrónového transferu 
s elektródou49,50. Ale ich kovalentná imobilizácia na kostru 
vodivého polyméru � polypyrolu má za následok len malé 
prúdové signály51. A to aj napriek tomu, �e mediátory boli 
na enzým naviazané prostredníctvom flexibilných reťaz-
cov (�spacer chains�), čím bola zvý�ená ich pohyblivosť 
vo vrstve. Predpokladá sa, �e naviazaný mediátor sa 
�prehupne� tesne k aktívnemu centru enzýmu (�whip-
mechanism�) a po tomto prvom kroku elektrónového 
transferu je elektrón prená�aný 1) buď na ďal�ie mediátory 
naviazané na susediacich enzýmoch (�electron-hopping 

Tabuľka III 
Príklady senzorov druhej generácie 

Systém a mediátor EW 
[mV] 

S 
  

LR 
[mmol l−1] 

Km 
[mmol l−1] 

T 
[s] 

DL 
[µmol l−1] 

Lit. 

Fenoxazínom modifikovaná GOx 400 − 3−8 65,6 ± 8,1 120 3000 2 
Zlaté NP s GOx, s rozpustným Fc 300 8,8±0,2  

A(mol/l)−1cm−2 
0,02�5,7 4,3 8 8,2 

  
4 

Polypyrolová matica so zachyte-
nou GOx a Fc 

400 1,5⋅10−3  
A(mol/l)−1cm−2 

10 − 2 − 23 

Kobaltový pentamér 
s imobilizovanou GOx 

400 − 11 14,91 ± 0,46 5 10 
  

8 

Zlaté NP s dendrimérom 
s imobilizovanou HRP 
s rozpustným hydrochinónom 

− 530 
A(mol/l)−1cm−2 

0,01�2,5 0,52 − 2 
  

9 

Grafit teflónová matica so zachyte-
nými LOD a HRP s Fc 

0 (2,98±0,06).10−3 
A(mol/l)−1 

0,005�0,1 − − 0,9 43 

polymérová matica modifikovaná 
Os komplexom s imobilizovanou 
QH-ADH 

300 0,336±0,025 
A(mol/l)−1cm−2 

0,001�0,25 183 ± 11 − 1 52 

Os-Modifikovaný vodivý polymér 
s imobilizovanou HRP 

−50 0,12⋅10−3 
A(mol/l)−1 

0,13 − 75 − 54 

Os-Modifikovaný vodivý polymér 
s imobilizovanou TOP 

−50 0,06⋅10−3 
A(mol/l)−1 

0,05 − 25 − 54 

Pozn: EW � pracovný potenciál, S � citlivosť alebo �pecifická citlivosť podľa referencie, Km � zdanlivá Michaelis-
Mentenovej kon�tanta, DL � detekčný limit, T � čas odozvy systému, NP � nanočastice, Fc � ferocén, HRP � chrenová pe-
roxidáza, LOD � laktátoxidáza, QH-ADH � chinohemoproteín alkoholdehydrogenáza, TOP � tabaková peroxidáza 
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mechanism�) a� k povrchu elektródy 2) alebo sa transfer 
elektrónu uskutoční cez vodivý polymér, ktorý predstavuje 
molekulárny drôt medzi enzýmom a povrchom 
elektródy51. 

Hlavným dôvodom neefektívneho elektrónového 
transferu pri elektroenzýmoch imobilizovaných vo vodi-
vom polyméri je zrejme nízka lokálna koncentrácia mediá-
torov. Predpokladá sa, �e polymér, na ktorého kostre budú 
kovalentne a pritom flexibilne naviazané redoxné prená�a-
če, bude elektricky spájať enzým s povrchom elektródy, 
čím sa zvý�i miera elektrónového transferu. Takýmto re-
doxným polymérom mô�u byť napr. hydrogély alebo vodi-
vé polyméry. Hydrogély sú dobre priliehavé hydrofilné 
filmy, ktoré vo vodnom prostredí vykazujú zvý�enú flexi-
bilitu. Zabudovaním chinohemoproteín-alkoholdehydroge-
názy (QH-ADH, multikofaktorový enzým s primárnym 
PQQ redoxným centrom a hémovými kofaktormi) do hyd-
rogélu poly(1-vinylimidazolu) s naviazaným osmiovým 
komplexom vznikol citlivý etanolový biosenzor 
s dlhodobou stabilitou52. Vodivé polyméry vznikajú elek-
trochemickou polymerizáciou presne na ploche pracovnej 
elektródy, majú kontrolovateľnú hrúbku a aj schopnosť 
zabraňovať niektorým interferujúcim látkam v prístupe 
k elektróde. Ich nevýhodou je v�ak men�ia flexibilita, čo 
sa dá zlep�iť napríklad naviazaním redoxných prená�ačov 
cez dlh�ie reťazce (�spacer chains�)53,54. Tento prístup sa 
úspe�ne pou�il aj v prípade redoxných hydrogélov55,56. 
Vybrané príklady biosenzorov druhej generácie s rôznymi 
mediátormi a ich parametre sú uvedené v tabuľke III. 

Výhodou pou�itia mediátorov v biosenzoroch je ich 
men�ia závislosť na koncentrácii kyslíka a zvý�enie lineár-
nej odpovede pri vy��ích koncentráciách16. Takisto sa zní�i 
pracovný potenciál na elektróde na úroveň redoxného po-
tenciálu mediátora, čím mo�no značne obmedziť interfe-
rencie. Aj tento sprostredkovaný prenos elektrónov má 
niektoré nedostatky ako napr. uvoľňovanie mediátora 
z povrchu elektródy alebo enzýmovej vrstvy a tie� toxicitu 
v biologických tkanivách33. Treba brať do úvahy, �e re-
doxné mediátory nie sú selektívne, ide skôr o v�eobecné 
redoxné katalyzujúce látky, ktoré uľahčujú nielen transfer 
elektrónov medzi enzýmom a elektródou, ale aj rôzne in-
terferujúce reakcie29, napr. oxidované ferocény mô�u byť 
redukované kyselinou askorbovou33 a niektoré mediátory 
často súťa�ia s prirodzeným enzýmovým kosubstrátom 
oxidáz � kyslíkom29. 

 
3 . 2 .  P r i a m y  e l e k t r ó n o v ý  t r a n s f e r  �   

t r e t i a  g e n e r á c i a  a m p é r o m e t r i c k ý c h  
b i o s e n z o r o v  

 
Priamy elektrónový transfer medzi enzýmom 

a elektródou bez pou�itia mediátorov sa javí ako najvý-
hodnej�í prístup pri kon�trukcii biosenzorov. Biosenzory 
vyu�ívajúce tento princíp tvoria tretiu generáciu ampéro-
metrických biosenzorov. Niektorí autori vnímajú túto defi-
níciu �ir�ie a zaraďujú do tretej generácie aj biosenzory, 
v ktorých je mediátor integrovaný spolu s enzýmom 
a elektródou, prená�ajúc pri tom elektróny medzi redox-

ným centrom enzýmu a polarizovanou elektródou9, vtedy 
ide vlastne o tzv. bezreagenčné biosenzory, ktoré sme opí-
sali pri druhej generácii biosenzorov v časti 3.1. Treba 
v�ak podotknúť, �e hranica medzi druhou a treťou generá-
ciou, teda medzi sprostredkovaným a priamym elektróno-
vým transferom, je niekedy ťa�ko rozlí�iteľná. 

Pri priamom elektrónovom transfere preberá oxidač-
no-redukčný enzým rolu elektrokatalyzátora medzi mole-
kulou substrátu a elektródou, pričom do tohto procesu nie 
je zahrnutý mediátor (obr. 3). Elektrónový transfer nastáva 
medzi aktívnym redoxným centrom enzýmu a elektródou 
a mal by sa teda objaviť pri redoxných potenciáloch sa-
motnej prostetickej skupiny enzýmu57. 

Podľa Marcusovej teórie7 kinetika elektrónového 
transferu medzi dvomi redoxnými látkami závisí od hnacej 
sily (napr. od rozdielu potenciálov medzi dvomi redoxný-
mi centrami), od reorganizačnej energie (ktorá kvalitatívne 
odrá�a �trukturálnu rigiditu redoxných látok v oxidovanej 
a redukovanej forme) a od vzdialenosti medzi dvomi re-
doxnými centrami58. Zvyčajne v�ak vzdialenosť medzi 
prostetickou skupinou enzýmu a elektródovým povrchom 
býva väč�ia ako je potrebné pre priamy elektrónový trans-
fer. Tento fakt je spôsobený tienením proteínového obalu 
enzýmu a elektrónový transfer cez tunelový mechanizmus 
sa preto vyskytuje pomerne zriedkavo59. Optimálne navrh-
nuté elektródové usporiadanie by teda malo zabezpečiť, 
aby vzdialenosť elektrónového transferu medzi imobilizo-
vaným redoxným proteínom a vhodným povrchom elek-
tródy bola čo najmen�ia60. S tým súvisí aj vhodná orientá-
cia enzýmu, enzým s prostetickou skupinou priamo nato-
čenou k povrchu elektródy mô�e značne zvý�iť mieru 
elektrónového transferu45 (obr. 4). Enzýmy imobilizované 
v prvej monovrstve vykazujú najkrat�iu vzdialenosť redox-
ného centra od povrchu elektródy, musia v�ak byť správne 
orientované, aby bola miera elektrónového transferu dosta-
točná. Proteíny ne�pecificky absorbované priamo na mate-
riál elektródy ako uhlík, zlato alebo platina majú sklon 
čiastočne denaturovať, zvyčajne nastáva zaná�anie elektró-
dy a orientácia enzýmu je náhodná61, tak�e podmienky pre 
priamy elektrónový transfer sú nevýhodné. 

Jeden z prístupov na optimalizáciu priameho elektró-
nového transferu je návrh vhodných povrchov pre anizot-

Obr. 3. Priamy elektrónový transfer v tretej generácii biosen-
zorov; S � substrát, P � produkt, Eox, Ered � oxidovaný, redukova-
ný enzým 



Chem. Listy 102, 173−182 (2008)                                                                                                                                              Referát 

178 

ropickú a orientovanú imobilizáciu enzýmov, napr. samo-
usporiadané monovrstvy (SAMs). Samousporiadaná vrstva 
predstavuje jedinú vrstvu molekúl na substráte, zvyčajne 
formovanú spontánne ponorením pevného substrátu do 
roztoku pozostávajúceho z amfifilných molekúl. SAMs 
preukazujú vysoký stupeň orientácie, molekulárneho uspo-
riadania a tesnenia62,63. Prichytenie molekúl proteínu 
k SAM mô�e byť neorientované, t.j. náhodné alebo orien-
tované (obr. 5). Ak reaktívna funkčná skupina SAM reagu-
je �pecificky s jedinou skupinou na povrchu proteínu, 
usporiadanie molekúl je orientované, čo zvýhodňuje pria-
my elektrónový transfer64. 

Prvá monovrstva imobilizovaného enzýmu na SAM 
predstavuje najväč�í potenciál pre priamy elektrónový 
transfer a vzhľadom na ohraničený priestor v tejto mono-
vrstve aj samotná veľkosť molekuly enzýmu zohráva dôle-
�itú úlohu pri maximálnom vzraste signálu senzora. Čím 
men�ia je molekula, tým vy��í je jej počet v monovrstve 
a zvyčajne aj lep�ia prístupnosť aktívneho centra cez difú-
ziu substrátu65. Napríklad pou�itie mikroperoxidázy MP-
11, čo je fragment cytochrómu c s nízkou molekulovou 
hmotnosťou, imobilizovanej na alkántiolovej vrstve na 
zlate oproti chrenovej peroxidáze (HRP) zväč�í povrchovú 
koncentráciu molekúl a zmen�í vzdialenosť elektrónového 
transferu, čo spôsobí dramatický nárast signálu pochádza-
júceho z elektrokatalytickej redukcie peroxidu vodíka65. 

SAMs sa ukazujú ako výhodné aj vzhľadom na mo�-
nosť variability ich chemických parametrov. Napríklad 
vzdialenosť elektrónového transferu mô�e byť prispôsobe-
ná zmenou dĺ�ky hydrofóbneho reťazca, vlo�ením vhod-
ných funkčných skupín alebo integráciou vodivých oligo-
mérov do reťazca66. 

Odli�ným prístupom na optimalizáciu priameho elek-
trónového transferu v ampérometrických biosenzoroch 
mô�e byť zachytenie enzýmov vo vodivých materiáloch. 
Týmito materiálmi mô�u byť často pou�ívané vodivé poly-
méry, ktoré by mali predstavovať rozvetvenú sieť moleku-
lárnych �káblov� v blízkosti enzýmov a umo�niť tak pria-
mu elektrickú komunikáciu medzi enzýmom a povrchom 
elektródy67. Hoci bola vo vodivých polyméroch zachytená 

u� celá �kála rôznych enzýmov, vo väč�ine prípadov sa 
elektrónový transfer vyskytol na základe prirodzených 
alebo umelých voľne rozpustených mediátorov a jeho me-
chanizmus nebol dobre definovateľný, pričom sa preuká-
zala aj nízka citlivosť45. Ak je v�ak redoxné centrum enzý-
mu lokalizované v blízkosti jeho proteínového plá�ťa, je 
dostupnej�ie a ak sú navy�e medzi polymérom a enzýmom 
vhodné nábojové interakcie, elektrónový transfer je prav-
depodobnej�í. Multikofaktorový enzým QH-ADH 
(chinohemoproteín alkoholdehydrogenáza) má hlboko 
skryté primárne redoxné centrum PQQ, ktoré sa regeneruje 
vnútro-proteínovým elektrónovým transferom na hémo-
vých centrách nachádzajúcich sa na povrchu enzýmu. Za-
budovaním tohto enzýmu do polypyrolu sa umo�nil pria-
my elektrónový transfer medzi hémovými centrami a poly-
pyrolovými reťazcami67. 

Priamy elektrónový transfer medzi redoxnými prote-
ínmi a rôznymi elektródovými materiálmi je predmetom 
intenzívneho �túdia posledných 20 rokov. Aj keď je tento 
prístup veľmi atraktívny, efektívny priamy elektrónový 
transfer bol popísaný len pri obmedzenom počte oxidačno-
redukčných enzýmov, pričom väč�ina z nich obsahuje 
kovové centrá, obzvlá�ť hém59. Enzýmy vhodné pre návrh 
biosenzorov tretej generácie by mali mať priamo dostupné 
redoxné centrum45. Túto podmienku spĺňajú najmä men�ie 
redoxné proteíny, ktoré nemajú enzymatickú aktivitu32 
(napr. cytochrómy, feredoxíny, flavoproteíny). Aj prvé 
publikácie ohľadom priameho elektrónového transferu sa 
týkali malého redoxného proteínu cytochrómu c, ktorý je 
aktívny v biologických reťazcoch pri elektrónovom 
transfere59. Priamy elektrónový transfer u väč�ích redox-
ných proteínov s enzymatickou aktivitou (oxidačno-
redukčné enzýmy) bol dokázaný o dva roky neskôr. Laká-
za a peroxidáza na uhlíkových elektródach vykazovali 
priamy elektrónový transfer v prítomnosti svojho 
substrátu47. Aj pri niektorých ďal�ích enzýmoch, v ktorých 
hĺbka ulo�enia prostetickej skupiny znevýhodňuje pod-
mienky pre priamy elektrónový transfer (napr. v prípade 
glukózaoxidázy je FAD ulo�ený 0,8 nm od povrchu 
enzýmu5), bol napriek tomu pozorovaný. Pár príkladov je 
uvedených v tabuľke IV. 

Napríklad systém, v ktorom je glukózaoxidáza (GOx) 
zachytená v poly(N-metylpyrole) elektrochemicky pripra-
venom na zlatej elektróde, prená�a elektróny na povrch 
elektródy71. Jiang a spol. po prvýkrát pozorovali priamy 
elektrónový transfer v prípade GOx imobilizovanej na 

Obr. 4. Vplyv orientácie imobilizovaného enzýmu na priamy 
elektrónový transfer 

Obr. 5. Schéma náhodnej (vľavo) a orientovanej (vpravo) 
imobilizácie molekúl proteínu na samousporiadanú monovrs-
tvu 
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SAMs (cit.72). Monovrstva enzýmu bola imobilizovaná na 
elektróde v jednokrokovom postupe zahŕňajúcom homobi-
funkčné činidlo bis(sulfosukcínimidyl)-3,3�-ditiodi-
propionát (DTSSP), ktoré sa najprv kovalentne navia�e 
cez svoju esterovú skupinu na lyzínovú ε-aminoskupinu na 
povrchu GOx a následne vytvorí na zlatom povrchu SAM. 
Vzniknuté usporiadanie Au-DTSSP-GOx ľahko podstupu-
je reverzibilný nábojový transfer, pričom autori dokázali, 
�e elektrónový transfer je dôsledok oxidácie prostetickej 
skupiny GOx a nie voľne rozpusteného FAD. Takto uspo-
riadaná vrstva vykazuje aj katalytický prúd po pridaní 
glukózy do roztoku. Aj v prípade sulfátoxidázy imobilizo-
vanej na monovrstve undekánu-1-tiolu na zlate bol doká-
zaný priamy elektrónový transfer73. 

Rozdielny prístup reprezentuje prvotná imobilizácia 
aktívneho centra enzýmu na samousporiadanú vrstvu na 
elektróde a následné pridanie apoenzýmu a vytvorenie 
aktívneho imobilizovaného holoenzýmu. Predpokladá sa, 
�e orientovanie prostetickej skupiny smerom k povrchu 
elektródy skráti vzdialenosti elektrónového transferu. Ten-
to prístup bol napríklad pou�itý pri HRP, kde bol cez flexi-
bilný reťazec imobilizovaný hemín a následne apo-HRP. 
Vzdialenosť pre elektrónový transfer ostávala v�ak napriek 
tomu veľká, preto autori začlenili ďal�í prená�ač � PQQ 
medzi monovrstvu a flexibilný reťazec, čím dosiahli znač-
né zvý�enie elektrónového transferu74. 

Napriek rôznym prístupom a značnému úsiliu sa dote-
raz nepodarilo vyvinúť komerčne úspe�ný biosenzor 
s priamym elektrónovým transferom, aj keď sa tento prí-
stup javí ako najsľubnej�í. Tento typ biosenzora by ponú-
kal väč�iu selektívnosť, keď�e pracuje v ni��ích potenciá-
loch, bli��ích redoxnému potenciálu samotného enzýmu, 
menej podlieha vplyvu interferujúcich látok a zároveň nie 
je potrebné v reakčnej schéme ďal�ie činidlo v podobe 
mediátora. Väč�ie začlenenie biomolekuly spolu 
s povrchom elektródy mô�e tie� zvý�iť citlivosť biosenzo-
ra. Ďal�ím pozitívom by mohlo byť potenciálne zjednodu-
�enie kon�trukcie tohto typu biosenzora30,59,60. Vo vývoji 
a zlep�ení parametrov biosenzorov tretej generácie zrejme 

bude hrať kľúčovú úlohu aj syntéza nových nano�truktúr-
nych materiálov a ich komerčná dostupnosť. 

 
 

4. Pou�itie nanočastíc na uľahčenie  
elektrónového transferu 
 
Jedinečné chemické a fyzikálne vlastnosti nanočastíc 

ich robia mimoriadne vhodnými pre návrh nových 
a zlep�ených senzorových zariadení, obzvlá�ť elektroche-
mických senzorov a biosenzorov. V týchto typoch senzo-
rov u� boli pou�ité viaceré druhy nanočastíc ako kovové 
nanočastice, nanočastice oxidov, polovodičové nanočastic 
alebo zlo�ené nanočastice60. V tejto kapitole sa zameriame 
na ich úlohu pri zvý�ení elektrónového transferu. Vo v�e-
obecnosti kovové nanočastice majú excelentnú vodivosť 
a katalytické vlastnosti, čo z nich robí vhodných kandidá-
tov pre elektrónové vodiče na zvý�enie elektrónového 
transferu medzi redoxným centrom proteínov a povrchom 
elektródy a tie� pre katalyzátory na zvý�enie elektroche-
mických reakcií. 

Za pomoci zlatých nanočastíc bol pozorovaný zvý�e-
ný elektrónový transfer pre GOx (cit.61). Zlaté nanočastice 
veľké 1,4 nm boli funkcionalizované molekulou N6-(2-       
-aminoetyl)-FAD a následne bol k nim pridaný apo-enzým 
GOx a vytvorili usporiadanú monovrstvu ditiolov na zlatej 
elektróde. Alternatívny postup predstavoval najprv uspo-
riadanie zlatých funkcionalizovaných nanočastíc a a� ná-
sledne pridanie apo-GOx. Výsledná enzýmová elektróda 
vykazovala veľmi rýchly elektrónový transfer medzi re-
doxným centrom enzýmu a elektródou a enzýmová elek-
tróda mohla byť pou�itá pre detekciu glukózy bez interfe-
rencií, keď�e bola necitlivá voči kyslíku a aj iným interfe-
rentom ako napr. kyseline askorbovej. 

Okrem zlatých nanočastíc boli pre zlep�enia elektró-
nového transferu úspe�ne pou�ité aj nanočastice striebra. 
Strieborné nanočastice boli usporiadané na pyrolytické 
uhlíkové elektródy a následne sa na nich imobilizoval cy-
tochróm c (cit.77). Priamy elektrónový transfer pomocou 

Tabuľka IV 
Príklady ampérometrických biosenzorov s priamym elektrónovým transferom 

Systém EW 
[mV] 

S 
  

LR 
[mmol l−1] 

Km 
[mmol l−1] 

T 
[s] 

DL 
[µmol l−1] 

Lit. 

Vysoko orientovaný pyrolitický 
grafit s imobilizovanou GOx 
  

900 − 0,4�7,5 2,52 − 200 68 

HRP imobilizovaná na koloidné 
zlato 

−400 0,307  
A(mol/l)−1cm−2 

0,0008�1 1,3±0,3   0,4 69 

Dvojnásobná polyetylénimín/
GOx dvojvrstva 

300 8,8 ± 0,2  
A(mol/l)−1cm−2 

0,02�5,7 4,3 8 8,2 70 

Pozn: EW � pracovný potenciál, S � citlivosť alebo �pecifická citlivosť podľa referencie, Km � zdanlivá Michaelis-
Mentenovej kon�tanta, DL � detekčný limit, T � čas odozvy systému 
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strieborných nanočastíc bol dokázaný aj pre myoglobín78. 
Taktie� niektoré nekovové nanočastice ako nanočastice 
oxidov79 alebo polovodičové nanočastice80 mô�u zvý�iť 
elektrónový transfer medzi proteínmi a elektródami. 

Efektívne zvý�enie elektrónového transferu nezávisí 
len na vodivosti nanočastíc, ale tie� na usporiadaní medzi 
nanočasticami a biomolekulami. Je predpoklad, �e vytvo-
renie definovaného a usporiadaného zoskupenia nanočastíc 
pomocou nanotechnológií je sľubný prístup ku kon�trukcii 
biosenzorov so zlep�enými vlastnosťami elektrónového 
transferu75. 

Ďal�ím z radov nanočastíc pre pou�itie v biosenzo-
roch na zlep�enia elektrónového transferu sú uhlíkové 
nanorúrky (CNT). Uhlíkové nanorúrky preukazujú jedi-
nečnú kombináciu vynikajúcich mechanických, elektric-
kých a elektrochemických vlastností, ktoré podnietili stú-
pajúci záujem o ich vyu�itie ako komponentov 
v biosenzoroch. Nanorúrky majú vzhľadom ku svojej ma-
lej objemovej veľkosti rozsiahlu povrchovú plochu, čo im 
dovoľuje �zapojenie� do proteínov, a tým umo�ňuje pria-
my elektrónový transfer aj s enzýmami ako GOx, ktorých 
redoxné centrá nebývajú za be�ných podmienok 
dostupné81. Navy�e majú vynikajúcu schopnosť sprostred-
kovať rýchlu kinetiku elektrónového transferu pre �iroký 
rozsah elektroaktívnych látok, ako peroxid vodíka alebo 
NADH (cit.82). Nanorúrky sa tak stávajú ideálnymi kandi-
dátmi na vyu�itie pri vývoji biosenzorov ako elektródy 
alebo ako prevodníkové komponenty. 

Napríklad ich pou�itie na modifikáciu elektród mô�e 
zabezpečiť schopnosť rýchlej�ieho elektrónového transferu 
a tie� väč�iu odolnosť pred zaná�aním elektródy. Ako 
efektívna metóda sa ukazuje rast uhlíkových nanorúrok 
priamo na sklovitej uhlíkovej elektróde alebo na kovových 
substrátoch. Tento prístup zlep�uje elektronický kontakt 
a neznečisťuje povrch elektródy nečistotami zo surfaktan-
tov alebo iných látok zabezpečujúcich väzbu nanorúrok na 
elektródu. Navy�e umo�ňuje zostrojiť elektródy s vertikál-
ne zoradenými poliami nanorúrok, ktoré vykazujú vy��iu 
elektrokatalytickú aktivitu spojenú zároveň s rýchlym 
elektrónovým transferom83,84. 

Ďal�ím prístupom je kovalentné prichytenie enzýmov 
do siete uhlíkových nanorúrok na povrchu elektródy, čo 
často umo�ňuje priamy elektrónový transfer k aktívnemu 
centru enzýmu. Napríklad kovalentná imobilizácia GOx na 
pole nanorúrok prichytených na zlatom povrchu elektródy 
prostredníctvom SAM umo�ňovala priamy elektrónový 
transfer85. Najprv v�ak bolo imobilizované redoxné cen-
trum enzýmu � FAD a a� potom apo-GOx. 

Priamy elektrónový transfer bol dokázaný aj pre GOx 
fyzikálne adsorbovanú na povrch CNT (cit.86). Povrch 
nanorúrok bol pokrytý vrstvou molekúl povrchovo aktív-
nej látky � kationického surfaktantu a počas zmie�avania 
CNT suspenzie s GOx nastala ich fyzikálna adsorpcia na 
CNT. Vrstva sa naviazala na elektródu zo sklovitého uhlí-
ka a na finálnu úpravu bol pou�itý Nafionový film na zlep-
�enie stability. Aj v iných prípadoch fyzikálne adsorbova-
ná GOx na CNT preukazovala priamy elektrónový 
transfer87. 

CNT sú teda materiálom vhodným na uľahčenie elek-
trochemických procesov v proteínoch, ale ich pou�itie je 
zároveň limitované niektorými ich vlastnosťami, ako ich 
sklon tvoriť agregáty vo väč�ine roztokov a ich silná inter-
akcia s proteínmi, čo mô�e zapríčiniť stratu biologickej 
aktivity enzýmov88 (napr. niektoré výsledky naznačujú, �e 
priamy elektrónový transfer GOx na CNT mô�e byť vý-
sledkom čiastočnej denaturácie enzýmu, ktorá skráti vzdia-
lenosť elektrónového transferu priblí�ením FAD bli��ie 
k povrchu CNT, cit.89). 
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V. Polohová and M. �nejdárková (Institute of Ani-
mal Biochemistry and Genetics, Slovak Academy of Sci-
ences, Ivanka pri Dunaji, Slovak Republic): Electron 
Transfer in Amperometric Biosensors 

 
At present direct electron transfer between an elec-

trode and protein ranks among promising areas of biosen-
sor research. This review focuses on current trends and 
methods in the development of third-generation am-
perometric biosensors. It describes the construction of the 
biosensors of three  generations and enzyme immobiliza-
tion techniques. The design of the electrode interface and 
biosensor architecture are essential in bioelectrocatalysis, 
fast electron transfer and electrode construction. Differ-
ences in the architectures usually reflect specific electron 
transfer mechanisms. In the second-generation biosensors, 
the preferred design consists of biosensors with mediators 
tightly bound in the active layer of the electrode surface. 
Attempts at the direct electron transfer employ techniques 
like self-assembled monolayers, conducting polymers, 
reconstitution of the prosthetic group and apoenzyme in 
active holoenzyme and integration of nanotechnology. 
Despite considerable efforts, no commercially available 
biosensors based on the direct electron transfer have been 
developed so far. Modern approaches such as redox pro-
teins and enzymes with engineered electron pathways can 
make this type of biosensors commercially attractive. 


