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1. Úvod 
 

Rôzne aplikačné technológie analytickej chémie pre-
nikajú do najrôznejších oblastí súčasného výskumu, prie-
myslu či klinickej diagnostiky. Jedna zo sľubných oblastí 
bioanalytickej chémie, ako veľmi potrebného interdiscipli-
nárneho odboru, je príprava biosenzorov. Ich praktické 
využitie je v súčasnosti široké a stále sa objavujú nové 
konštrukčné metódy, resp. aplikačné spôsoby ich využitia. 
Biosenzor je zariadenie využívajúce špecifické biochemic-
ké reakcie alebo interakcie, sprostredkované izolovanými 
biomolekulami, organelami, celými bunkami alebo 
tkanivami/pletivami na detekciu rôznych analytov1. Bio-
senzor má principiálne tri základné časti2,3: biorozpoznáva-
cí element (biomolekula  bioselektor, ktorý špecificky 
interaguje so skúmaným analytom, čím sa podieľa na tvor-
be biologického signálu), ktorý je v úzkom kontakte s fyzi-
kálnym prevodníkom (transducer; premieňa biologický 
signál na merateľný, fyzikálny signál) a napokon detektor 
vyhodnocujúci daný fyzikálny signál. Biosenzory je mož-

né rozdeliť na viac skupín z rôznych hľadísk. Najbežnejšie 
je delenie na základe typu fyzikálneho prevodníka4: 
 elektrochemické (ampérometrické, konduktometrické, 

potenciometrické, impedimetrické), založené na zme-
ne prúdovej odozvy pri konštantnom potenciály (aj 
opačne) alebo vodivosti, resp. odporu, 

 optické, využívajúce v súčasnosti najmä zmenu vlast-
ností elektromagnetických vĺn – napr. povrchová plaz-
mónová rezonancia; (z angl. Surface Plasmon Reso-
nance – SPR); meranie chemiluminiscencie, fluores-
cencie, či indexu lomu5, 

 hmotnostné (akustické, piezoelektrické), založené na 
zmene frekvencie oscilácie piezoelektrického kryštálu 
v závislosti od zmien na povrchu prevodníka (napr. 
naviazanie antigénu na protilátku)6, 

 entalpické (pri endotermických alebo exotermických 
dejoch), s využitím teplotného senzora6, 

 FET (Field-Effect Transistor, tranzistory ovládané 
poľom) biosenzory, pozostávajúce z dvoch elektród 
(tzv. gate), pričom tok prúdu medzi nimi je závislý na 
vlastnostiach prostredia medzi nimi (typ materiálu, 
jeho vodivé vlastnosti, príp. či je matrica obohatená 
o vodivé nanočastice), ale aj od množstva analytu 
uchyteného na povrchu tejto matrice7. 
Ďalšie rozdelenie je možné napr. na základe rôznych 

biorozpoznávacích elementov – na enzýmové biosenzory 
(najpočetnejšie), imunosenzory (s imobilizovanými proti-
látkami, ako veľmi početná skupina tzv. afinitných biosen-
zorov), biosenzory využívajúce hormóny, biomimetické 
receptory (biozložky napodobňujúce činnosť skutočných 
biologických receptorov; zaraďuje sa sem aj technológia 
molekulových odtlačkov – polymerizácia v prítomnosti 
analytu a jeho následné vyplavenie z matrice, čím vzniká 
kavita, tzv. MIP (molecular imprinting) technológia alebo 
celobunkové biosenzory (obyčajne najstabilnejšie)810. 
Potenciálne využitie majú aj genosenzory, napr. pri štúdiu 
mutácií, alebo sekvenčného polymorfizmu, a to aj 
s využitím „label-free“ techník na detekciu11. Včasná dia-
gnostika ochorení je dominantnou oblasťou bioanalytickej 
chémie v súčasnej dobe. Hybridizácia a následná optická, 
alebo elektrochemická detekcia hľadanej DNA predstavuje 
citlivý spôsob odhalenia niektorých ochorení či patogénov. 
Aj za týmto účelom sa vyvinuli krátke molekuly DNA 
(DNA aptaméry), na jednom konci modifikované fluorofó-
rom, na druhom konci zhášačom, vytvárajúce slučku 
(loop), pričom oba konce vlákna sú spojené pomocou 
komplementárnych báz. Pri hybridizácii týchto tzv. 
„molecular beacons“ (majáky) s cieľovou molekulou sa 
fluorofór dostane z dosahu zhášača, čím sa vytvára optický 
signál. Ich využitie je možné pri štúdii degradácií bakte-
riálnych transkriptov, expresie niektorých génov, či detek-
cii patogénov ako Bacillus anthracis či Listeria 
monocytogenes12. 

VÝVOJ  A SÚČASNÉ TRENDY PRI PRÍPRAVE NANOŠTRUKTÚROVANÝCH  
BIOSENZOROV 
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2.  Techniky imobilizácie selektora na povrch 
biosenzorov 
 
Kľúčovým krokom v procese prípravy biosenzora je 

práve stabilizácia biologickej zložky na jeho povrchu, ako 
najcitlivejšej časti biosenzora  jej imobilizácia na vopred 
upravený povrch. Vo všeobecnosti možno tieto techniky 
zhrnúť do troch bodov, pričom využitie jednotlivých me-
tód závisí od účelu a chemickej povahy imobilizovanej 
biomolekuly14: 

a) Adsorpcia (nekovalentné viazanie) predstavuje 
najjednoduchší, a zároveň lacný spôsob imobilizácie. Ide 
o využitie rôznych interakcií, najmä však o hydrofóbne 
interakcie (v prípade látok s hydrofóbnym povrchom  
lipázy)15. 

b) Kovalentné viazanie látok na daný povrch predsta-
vuje stabilnejší, a teda reprodukovateľnejší systém oproti 
nekovalentnému viazaniu. Ako veľmi spoľahlivý spôsob 
chemickej sorpcie selektora na povrch biosenzora sa uká-
zala byť príprava tzv. samo-usporiadaných monovrstiev 
(angl. self-assembled monolayers, SAM´s), umožňujúca 
kontrolu nielen hustoty, ale aj orientácie biorozpoznáva-
cieho elementu v imobilizačnom procese16, čo je veľmi 
výhodné najmä pri imobilizácii protilátok. Následne je 
možné využiť niektoré funkčné skupiny tejto monovrstvy 
(derivatizácia nosiča s exponovanými aminoskupinami, 
aktivácia s glutaraldehydom a následné viazanie enzýmu 
priamo kovalentne cez voľnú aminoskupinu (napr. 
v lyzínovom zvyšku), prípadne aktivácia karboxylovej 
skupiny a kovalentné viazanie proteínu cez aminoskupinu 
pomocou N-(3-dimetylaminopropyl)-N’-etylkarbodiimid 
hydrochloridu (EDC) a N-hydroxysukcínimidu (NHS)) 
(cit.17,18). 

c) Upevnenie v matrici, väčšinou z polymérnych ma-
teriálov, ktoré však v určitých prípadoch môžu pôsobiť 
ako difúzna bariéra pre sledovaný analyt, a tým znížiť 
rýchlosť odozvy14. 

Povrch je možné upraviť aplikáciou niektorých nano-
materiálov (ktorých voľba závisí od požadovaných vlast-
ností daného povrchu a od jeho stability), pričom dôjde 
k prudkému nárastu imobilizačného povrchu, 
a v niektorých špeciálnych prípadoch k zlepšeniu vlastnos-
tí povrchu či k zvýšeniu citlivosti (napr. pri aplikácii zla-
tých, resp. strieborných nanočastíc pri optických biosenzo-
roch)19,20. 

 
 

3. Značené a neznačené detekčné koncepty 
 
Detekcia biomolekúl z biologických vzoriek má zá-

sadný význam pri štúdiu a diagnostike niektorých ochorení 
(napr. štúdium proteínov krvného séra u pacientov 
s rakovinou prostaty, pankreasu či pľúc pomocou protilá-
tok). Analýza DNA pomocou DNA microarray je pomerne 
zaužívanou metódou. Význam má však najmä analýza 
proteínov, čo vyplýva aj z porovnania ľudského genómu 
(približne 22 000 génov) a proteómu (predpoklad vyše 
milión molekúl proteínov). V princípe je možné rozdeliť 

tieto analytické metódy na metódy využívajúce značenie 
pomocou špecifických molekúl (label), a metódy bez zna-
čenia (tzv. label-free)7. Typickým príkladom proteínovej 
analýzy pomocou značenia je ELISA (Enzyme Linked 
Immunosorbent Assay), s využitím optickej (fluorescencia, 
chemiluminiscencia) alebo elektrochemickej detekcie7. 
Fluorescenčné metódy dosahujú veľmi vysokú citlivosť 
(nM – fM detekčné limity)7. Pomerne časté je tiež znače-
nie pomocou biotinylácie proteínu (využitie vysokej afini-
ty biotínu k avidínu, ktorý môže byť značený chrenovou 
peroxidázou (horse-radish peroxidase – HRP), prípadne 
inou značkou)21. V súčasnosti však väčší význam nadobú-
dajú tzv. „label-free“ spôsoby detekcie analytu, 
v súvislosti s týmto trendom aj tzv. „label-free“ biosenzo-
ry, a to s rôznymi spôsobmi detekcie (elektrochemické 
metódy, SPR, piezoelektrické metódy ako Quartz Crystal 
Microbalance (QCM), atď.)2224. Pre analýzu biomolekúl 
sa v súčasnosti využíva hmotnostná spektrometria (MS), 
schopná detekovať pM koncentrácie niektorých rakovino-
vých markerov, SPR (detekčný limit na úrovni nM kon-
centrácií), prípadne AFM (Atomic Force Microscopy, pre 
detekciu proteínových interakcií)7. Často využívané sú 
práve elektrochemické metódy vzhľadom na vysokú citli-
vosť. Obmedzenia vznikajú pri konštrukcii elektrochemic-
kých imunosenzorov, nakoľko protilátky a antigény sa 
bežne nesprávajú ako redoxní partneri, čo sa ale 
v súčasnosti obchádza aplikáciou nanomateriálov 
(vodorozpustný grafén, derivatizovaný chitozán, zlaté 
nanočastice, uhlíkové nanorúrky)25,26. 

Medzi často využívané techniky pri elektrochemic-
kých metódach „label-free“ detekcie patrí využitie SAM 
na povrchu najmä zlatých elektród, s využitím elektroche-
mickej sondy, akou je napr. ferocén. Časté je využitie fero-
cenyl alkántiolových prób pri práci so zlatými elektróda-
mi, a to už niekoľko rokov, nakoľko tiolová skupina sa 
vyznačuje veľmi vysokou afinitou k zlatým povrchom 
(vďaka vysokému rozdielu elektronegativít). Podobne je to 
aj v prípade aminoskupiny2731. Medzi ďalšie redoxné 
sondy podliehajúce elektrochemickej premene, patrí napr. 
3,3’,5,5’-tetrametylbenzidín (TMB), ktorý sa môže použiť 
napr. v kombinácii s nafiónom na elektródach zo skleného 
uhlíka (glassy-carbon)32. V prípade TMB dochádza 
k dvom následným stratám elektrónu a premene dvoch 
aminoskupín v molekule TMB na iminoskupiny. Ďalšou 
elektrochemickou próbou možu byť deriváty chinónu 
(v prípade zlatých elektród merkaptochinón)33. Ferocenyl 
alkántiolové próby však poskytujú vysoko stabilný 
a reprodukovateľný systém3437 na meranie zmien elektro-
chemických vlastností na povrchu zlatých elektród, pričom 
v určitom rozmedzí potenciálov dochádza 
k elektrochemickej premene – oxidácii ferocénu na 
ferocínium38. Tento proces môže prebiehať pri rôznych 
hodnotách potenciálov v závislosti od druhu a koncen-
trácie iónov v prostredí39,40. Odozva vyvolaná týmto dejom 
sa navyše mení v závislosti od ďalších látok nasorbova-
ných na vopred pripravenú SAM vrstvu41, čo je možné 
využiť pri konštrukcii elektrochemických biosenzorov 
a sledovaní ich interakcií s analytom. Recyklácia zlatých 
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povrchov sa uskutočňuje tzv. reduktívnou desorpciou tio-
lov (pri vysokej hodnote pH a negatívnom potenciáli)42. 
Existujú i početné aplikácie ferocénových derivátov 
v podobe polymérnych matríc, umožňujúcich rovnako 
imobilizáciu selektora (oproti SAM vrstvám však nepos-
kytujú možnosť kontrolovanej orientácie bioselektora). 
Takýmto prípadom je využitie ferocénom derivatizované-
ho chitozánu (Cs-Fc) aplikovaného na zlaté nanočastice 
pre prípravu imunosenzora na Hepatitis B povrchový 
antigén43, alebo imobilizáciu glukózaoxidázy (GOx)44, 
prípadne uzavretie GOx do Cs-Fc trojdimenzionálneho 
hydrogélu spolu s viac-stennými uhlíkovými nanorúrkami 
(MWCNT´s), ktorých prítomnosť zvyšuje vodivosť celého 
systému45. 

 
 

4.  Moderné nanotechnológie ako nástroj pre 
modifikáciu povrchov 
 
Okrem zlepšenia vlastností konvenčných biosenzorov 

a prípravy nanobiosenzorov sú nanomateriály využiteľné 
aj pri príprave tzv. „nanoarray“ alebo „lab-on-a-chip“ 
nanobiosystémov9,46. V princípe najpoužívanejšie nanoma-
teriály v súčasnosti sú kovové nanočastice47 ako Pt, Au 
alebo Ag (tzv. noble metal nanoparticles  NP´s, synteti-
zované aj biotechnologicky, s využitím baktérií, aktinomy-
cét, húb ale aj rastlín (Cochlospermum gossypium)48, prí-
padne uhlíkové nanomateriály (nanorúrky, sadze, grafén – 
gr. graphein = písať)). Pre nanomateriálmi modifikované 
biosenzory je možné využiť elektrochemický spôsob de-
tekcie sledovaného analytu, aj optický spôsob (SPR metó-
da, využívajúca efekt odozvy povrchových plazmónov/
polaritónov – elektromagnetických vĺn šíriacich sa v smere 
paralelnom na kovový alebo diamagnetický povrch, na 
ožiarenie určitej vlnovej dĺžky)49. I keď SPR metóda nedo-
sahuje citlivosti elektrochemických metód, aplikácia kovo-
vých nanočastíc pred jej použitím citlivosť značne 
zvyšuje50. 

 
4.1. Praktické aplikácie nanomateriálov v súčasných 

technológiách 
 
Nanočastice sú všetky častice s minimálne jedným 

rozmerom menším ako 100 nm (cit.9). Kedže asi 80 % 
chemického priemyslu závisí od efektívnej katalýzy, obja-
vili sa mnohé práce skúmajúce vplyv nanočastíc na prie-
beh heterogénnej katalýzy. Nanočastice totiž oproti väčším 
časticiam z toho istého materiálu vykazujú niektoré efekty 
kvantových rozmerov51. Rovnako sa mení v niektorých 
prípadoch vodivosť a aj povrchová reaktivita (napr. zlato 
je bežne oproti Au-NP´s inertné)52. Tieto katalytické vlast-
nosti nanočastíc sa využívajú aj v oblasti prípravy biosen-
zorov, kedy sa napr. v prípade zlatých nanočastíc, obohate-
ných o uhlíkové nanorúrky (Au-CNT´s), podarilo pripraviť 
veľmi citlivý imunosenzor (na detekciu -fetoproteínu – 
AFP, ako markera niektorých onkologických ochorení; 
anti-AFP/glutaraldehyd/thionín na elektróde zo skleného 
uhlíka, pričom modifikované nanočastice slúžili ako kata-

lyzátor cyklických redoxných procesov v meracom rozto-
ku, ktoré umožnili merať zmeny vlastností na povrchu 
elektródy v dôsledku viazania analytu zo vzorky53. Ďalšie 
možné využitie zlatých nanočastíc je sprostredkovanie 
elektrického kontaktu medzi elektródou a redoxnými enzý-
mami (napr. enzým GOx, s využitím rôznych ditiolov pre 
upevnenie Au-NP´s na zlaté povrchy). Au-NP´s sa môžu 
značiť nukleovými kyselinami s určitou katalytickou akti-
vitou. Takto značené Au-NP´s sa viažu na analyt uchytený 
na komplementárnu sekvenciu nukleovej kyseliny (napr. 
tiolového derivátu DNA), upevneného na povrch zlatej 
elektródy54. Okrem značenia uhlíkových nanorúrok zlatý-
mi časticami, sa v rôznych prácach vyskytli aj iné povrchy 
pre imobilizáciu Au-NP´s, ako silikón, boron nitridové 
nanorúrky, a v niektorých prípadoch aj syntetické polymé-
ry (napr. komerčne dostupný, modifikovaný polystyrén, 
ktorého priemer častíc bol až 340 nm)55. Navyše sa preu-
kázal pozitívny efekt Au-NP´s na biomolekuly počas imo-
bilizácie bioselektora na povrch elektródy, ktoré nestrácajú 
svoju biologickú aktivitu. Zároveň sa dokázalo, že môžu 
zohrať kľúčovú úlohu pri konštrukcii elektrochemických 
imunosenzorov. Ich hlavným znakom je vysoký pomer 
povrchu k objemu, vysoká povrchová energia, schopnosť 
priamo sprostredkovať komunikáciu medzi elektródou 
a redoxným enzýmom, ale zároveň sa preukázali ich kata-
lytické vlastnosti, napr. pri elektrokatalýze redoxných pro-
cesov molekúl ako H2O2, O2 alebo NADH, ktoré sa zúčas-
tňujú mnohých biochemických procesov. Príklady imobili-
zácie enzýmov na Au-NP´s nanoštruktúrované povrchy sú 
napr. enzým GOx (senzor pre glukózu), alkoholdehydro-
genáza (pre etanol), HRP (pre H2O2), laktátdehydrogenáza 
(pre kyselinu mliečnu), príp. xantínoxidáza, alebo tyrozi-
náza (pre detekciu fenolických zlúčenín vo víne, alebo 
v odpadných vodách)56. V prípade imunosenzorov je to 
napr. biosenzor pre detekciu IgG z ľudského séra, IL-6 
senzor, senzor pre detekciu progesterónu v mlieku, alebo 
aflatoxínu B1. Rovnako využívané sú zlaté nanočastice pri 
konštrukcii biosenzorov s imobilizovanou DNA, pričom 
upevnenie zlatých častíc na povrch biosenzora je umožne-
né ich predošlou modifikáciou niektorou z báz (C, T, G, 
A), ktoré následne komplementárne interagujú 
s upevnenou DNA. Iný typ biosenzora s aplikáciou Au-
NP´s predstavuje ródium-grafitová elektróda s imobili-
zovaným cytochrómom P450scc, ktorý slúži na ampéro-
metrickú detekciu cholesterolu56. Za účelom kovalentného 
uchytenia Au-NP´s na povrch zlatých elektród je možné 
použiť napr. cysteamín alebo rôzne ditioly. 

 
4.1.1. Nanočastice 

Principiálne sa nanočastice rozdeľujú na kovové 
a nekovové nanočastice, kovové ďalej na nanočastice 
z ušľachtilých kovov (tzv. noble metal NP´s) 
a z neušľachtilých (napr. magnetických kovov, a to najmä 
pri tzv. Bio-Bar Code Assay, metódy využívajúcej magne-
tické častice, vačšinou používanej na ultracitlivú detekciu 
proteínov). Veľký význam pri rôznych aplikáciách majú 
v súčasnosti najmä ušľachtilé kovové nanočastice, napr. 
Ag, Au a Pt. Pre syntézu napr. zlatých nanočastíc, ako 
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najpoužívanejších kovových nanočastíc, existuje niekoľko 
spôsobov prípravy, pričom najjednoduchšia je Turkevicho-
va metóda, spočívajúca v reakcii HAuCl4 s citrátom sod-
ným, ktorý pôsobí ako redukovadlo a zároveň zvyšujú 
citrátové ióny aj stabilitu Au-NP´s voči agregácii elektro-
statickou repulziou medzi negatívne nabitými Au-NP´s 
(cit.57,58). Ako aj pri iných nanomateriáloch, nanočastice 
zvyšujú imobilizačný povrch pre chemisorpciu bioselekto-
ra na povrch biosenzora, vykazujú ale tiež určité katalytic-
ké vlastnosti, ktoré napr. u makroskopického zlata nená-
jdeme. Tieto katalytické vlastnosti sa môžu rovnako pou-
žiť pri príprave biosenzora, napr. pri katalýze priebehu 
elektrochemickej reakcie na povrchu biosenzora, ako reak-
cie nepriamo svedčiacej o interakcii analytu 
s bioselektorom v prípade, že tieto netvoria redoxný pár 
(obr. 1a). Ďalším príkladom ich využitia je ich vlastnosť 
zlepšiť transport elektrónov na povrch elektródy v prípade, 
že sa pri imobilizácii bioselektora použije SAM vrstva 
s pomerne veľkou dĺžkou reťazcov, ktoré by za normál-
nych okolností predstavovali väčšiu prekážku pre elektric-
ký prúd (nanowiring) (obr. 1b). Tento princíp bol použitý 
pri rekonštitúcii apo-GOx na AuNP´s modifikované pomo-
cou FAD kofaktora, pričom turnover elektrónového trans-
féru po tejto rekonštitúcii bol približne 5000/s. Pre porov-
nanie, prirodzený substrát tohoto enzýmu – kyslík, prijíma 
elektróny rýchlosťou asi 700/s (cit.59). 

 
4.1.2. Bio-čiarové kódy (bio-bar codes) 

Tzv. bio-bar code assay sa využíva najmä pri detekcii 
proteínov a DNA, a je založená na vytvorení sandwichovej 
štruktúry analytu s magnetickými časticami a nano-
časticami, modifikovanými biorozpoznávacím elementom. 
Magnetické častice umožňujú separáciu cieľových mole-
kúl zo vzorky, pričom nanočastice sú zamerané na vytvo-
renie, resp. amplifikáciu fyzikálneho signálu z detekcie 
skúmaného analytu. Využitie preto našla táto metóda naj-
mä pri afinitných biosenzoroch. Magnetické častice 

(MMB, Magnetic Micro Beads) nesú bioselektor (DNA, 
protilátka) pre rozpoznávanie, a nanočastice nesú moleku-
lu viažúcu sa na analyt (opäť DNA, polyklonálna protilát-
ka), a tzv. bio-bar code (hybridizovaný oligonukleotid). 
Typická bio-bar code assay teda zahŕňa interakciu analytu 
s MMB, následne naviazanie modifikovaných nanočastíc 
a vytvorenie sandwichu MMB/analyt/NP, magnetickú 
separáciu MMB z biologickej vzorky a opätovné rozsus-
pendovanie v destilovanej vode. To spôsobí dehybridizá-
ciu bio-bar code oligonukleotidu, ktorý sa následne sepa-
ruje a analyzuje, napr. pomocou DNA microarray metódy, 
či RT-PCR. V prípade DNA je oligonukleotid dlhý približ-
ne 3050 báz. Využitie magnetických nanočastíc je možné 
aj pri konštrukcii elektrochemických imunosenzorov, kde 
jeden z hlavných problémov je regenerácia povrchu 
s imobilizovanou protilátkou po ukončení analýzy. Z toho 
dôvodu je obtiažna automatizácia takýchto zariadení. Ten-
to problém sa obchádza imobilizáciou protilátok na mag-
netické častice, ktoré sa na elektródu uchytia s využitím 
magnetu umiestneného pod povrchom elektródy. Princí-
pom je opäť vytvorenie tzv. sandwich-komplexu kde sa na 
antigén uchytený na povrchu elektródy pomocou protilát-
ky a magnetu viaže druhý komplex protilátka-
oxidoredukčný enzým, sprostredkúvajúci elektrochemickú 
reakciu. Táto metóda sa označuje ako ELIME (Enzyme-
linked Immunomagnetic Electrochemical assay)60,61. 

 
4.1.3. Uhlíkové nanomateriály 

Podobne ako kovové nanočastice, našli svoje uplatne-
nie v oblasti prípravy biosenzorov aj uhlíkové nanomate-
riály. Najznámejšie a najviac využívané sú v súčasnosti 
uhlíkové nanorúrky (carbon nanotubes, CNT´s). Objavené 
boli v roku 1991 (Iijima62), a vyznačujú sa v podstate jed-
nou z najjednoduchších atómových konfigurácií. CNT´s sú 
tenké, cylindrické útvary zložené z atómov uhlíka, ktoré sú 
navzájom pevne viazané, navyše schopné viesť elektrický 
prúd. Najjednoduchším štrukturálnym motívom sú tzv. 

Obr. 1. a) Elektrochemická detekcia analytu na povrchu biosenzora nepriamo pomocou komplexu GNP´s a CNT´s s uchytenou 
protilátkou; b) Prenos elektrónov na povrch elektródy pri použití GNP´s počas prípravy samousporiadanej monovrstvy na 
zlatej elektróde 
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jednostenné CNT´s (single-walled CNT´s, SWCNT´s). 
Sp2-hybridizované uhlíkové atómy tvoria hexagonálne 
kruhy, pripomínajúce štrukturálne motívy v planárnej 
štruktúre grafitu. SWCNT´s majú priemer približne 1 nm, 
a dĺžku až niekoľko m. Oproti tomu druhý typ CNT´s, 
takzvané mnohostenné CNT´s (multi-walled CNT´s, 
MWCNT´s), majú priemer 225 nm, a sú zložené 
z niekoľkých koncentrických SWCNT´s (cit.63), navzájom 
od seba vzdialených 0,34 nm (cit.64). V súčasnosti sú zau-
žívané tri základné metódy pre syntézu SWCNT´s 
a MWCNT´s (cit.64). Pre využitie CNT´s je na výber nie-
koľko rôznych stratégií: 
 Dispergácia CNT´s v rozpúšťadlách a polyelektro-

lytoch: 
 0,5% metanolický roztok nafionu, 
 zmes CNT´s s chitozánom (prípadne 

s predúpravou pomocou NaOH alebo glutar-
aldehydu), 

 cyklohexanón, dimetylformamid (DMF), 2% 
vodný roztok -cyklodextrínu. 

 Inkorporácia CNT´s do kompozitných matríc 
(teflón). 

 Ostatné techniky (napr. využitie oxidovaných 
SWCNT´s na povrchu zlatých povrchov modifiko-
vaných s monovrstvami 11-amino-N-undecyl-
merkaptánu cez karboxylové zvyšky). 

Niektoré všeobecné príklady aplikácie uhlíkových 
nanorúrok pri príprave biosenzorov zahŕňajú úpravu po-
vrchov na detekciu homocysteínu, sacharidov (aj neenzy-
matický glukózový senzor), nitroaromátov, NADH, ami-
nokyselín a peptidov (glutatión), kyseliny močovej, estro-
génov, cholesterolu, fenolov, H2O2, cholínu, alkoholu, 
tyrozínu, morfínu, inzulínu, dopamínu, fenylefrínu, kver-
cetínu, chloramfenikolu alebo kyseliny mliečnej64. Rovna-
ko našli CNT´s uplatnenie aj pri konštrukcii genosenzorov, 
resp. imunosenzorov – s naviazaním anti-biotínovej proti-
látky na CNT´s (cit.64,65). Využívajú sa ako hybridné mate-
riály (kompozity CNT´s s vodivými polymérmi, ako napr. 
polyakrylová kyselina, resp. kompozity CNT´s 
s nanomateriálmi – napr. Au-NP´s, pričom takýto systém 
sa použil pri príprave senzora, kde sa ako hlavné analyty 
sledovali As(III) a Bi(III) vo vzorkách prírodných vôd)65. 
Popri aplikácii CNT´s priamo na imobilizačný povrch je 
rovnako možné ich využitie na uchytenie rôznych 
(väčšinou redoxných) enzýmov zároveň s biorozpoz-
návacím elementom, kedy v sandwichovom usporiadaní 
dochádza k detekcii neredoxného páru (analyt-bioselektor) 
pomocou elektrochemických metód (obr. 2). 

Ďalším zaujímavým nanomateriálom na báze uhlíka, 
využiteľného v elektrochémii, je grafén. Rovnako ako 
uhlíkové nanorúrky obsahuje sp2 hybridizované atómy 
uhlíka, a je zástupcom rodiny viac-rozmerných uhlíkových 
nanomateriálov, konkrétne dvojrozmerných (2-D). Grafén 
sa dá pripraviť rôznymi spôsobmi, pričom medzi najpopu-
lárnejšie patrí „odlúpavanie“ tzv. vysoko-orientovaného 
pyrolytického grafitu alebo naopak odvíjaním CNT´s rôz-
nymi spôsobmi. Zaujímavý spôsob predstavuje Hummer-

sova príprava oxidatívnou exfoliáciou grafitu na oxid gra-
fénu, a následná redukcia tohoto oxidu na grafén66. Grafén 
sa vyznačuje vysokým povrchom (2630 m2 g1, čo je dvoj-
násobok kapacity SWCNT´s), vysokou mechanickou pev-
nosťou (200krát viac ako oceľ), vysokou elasticitou 
a tepelnou vodivosťou. Tak ako to bolo naznačené 
v predošlých prípadoch kovových NP´s a CNT´s, aj grafén 
je možné využiť v kombinácii s inými nanočasticami, naj-
mä s katalytickým účinkom, ako sú napr. Pd-NP´s. Pripra-
vený bol ako podporný katalyzátor pre Pt-Ru NP´s pre 
elektrooxidáciu metanolu67. Grafén je zároveň biokompati-
bilný materiál. CNT´s boli študované z hľadiska ich bez-
pečnosti, pričom sa objavili určité podozrenia na rôzne 
intoxikácie, spôsobené ale najmä prítomnosťou kovových 
nečistôt, ktoré grafén neobsahuje, vzhľadom na spôsob 
jeho prípravy68. Príkladom využitia uhlíkových nanočastíc 
je biosenzor na detekciu AFP, kde sa použil kompozitný 
materiál (MWCNT´s-AgNP´s na elektróde zo skleného 
uhlíka, upevnený pomocou Cs-MnO2, pričom na imobili-
záciu anti-AFP sa využili opäť Au-Np´s)69, prípadne sa 
použila vrstva nafion/MWCNT´s na elektróde zo skleného 
uhlíka, a následne sa pomocou thionínu imobilizovali Au-
NP´s s anti-AFP (cit.70). 

Už niekoľko rokov je známa syntéza nanovlákien 
(útvarov, ktorých aspoň jeden rozmer je menší ako 
100 nm, ďalší však môže byť podstatne dlhší) pomocou 
membrán. Pri membránovo syntetizovaných nanomateriá-
loch ide prakticky o narastanie vlákna v póroch membrány 
z rôznych materiálov (pórovitý hliník, sklené membrány, 
polykarbonát), pričom je možné takýmto spôsobom pripra-
viť dva typy útvarov: vlákna (nanowires) a (duté) rúrky, 
väčšinou z vodivých polymérov, ako sú polypyrol alebo 
polyanilín, ale aj kovov, polovodičov, uhlíka a ďalších 

Obr. 2. Využitie uhlíkových nanorúrok s imobilizovanou elek-
trochemickou sondou pri detekcii analytu na povrchu afinit-
ného biosenzore (genosenzora - hore a imunosenzora - dole) 

imobilizačný povrch (elektróda) 

analyt  molekula DNA 

sondy  redoxné enzýmy 

analyt  Ag Ab naviazaná na CNT 

komplementárna DNA komplementárna DNA viazaná na CNT 
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(obr. 3). Pre ilustráciu, v súčasnosti najpoužívanejšie 
membrány sú práve polykarbonátové, ktorých komerčné 
vlastnosti sú 10 nm priemer, a hustota pórov približne 109/
cm2 (cit.71). 

 
4.1.4. Kvantové bodky (quantum dots) 

Nanoštruktúry, vyvinuté a používané pre ich intenzív-
nu, stabilnú fluorescenciu (odolnosť voči degradácii fluo-
rofóru), sú tzv. „quantum dots“. Ich excitáciou je možné 
dosiahnuť emisiu žiarenia v úzkom rozsahu vlnových dĺ-
žok. Tvorené sú koloidným jadrom (z CdSe, CdS či InAs) 
obaleným jedným alebo viacerými povrchmi, ktoré majú 
zabrániť úniku jadra z častice. Často sa tieto útvary modi-
fikujú streptavidínom, pre ľahšie uchytenie biorozpozná-
vacieho elementu (ako molekula DNA modifikovaná na 
jednom konci biotínom) na ich povrch. Takto pripravený 
nanosenzor sa použil napríklad na detekciu vírusových 
častíc HIV-1 a HIV-2 na úrovni jedinej molekuly 
(Zhang, Hu, 2010). V génovom inžinierstve sa na znače-
nie a rozpoznávanie cieľových molekúl DNA využíva 
QD-FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer), 
kedy fluorescenciu po excitácii QD sprostredkúva fluorofór, 
napr. cyanín Cy5 (650670 nm, červená fluorescencia)72 
(obr. 4). 

Limitácie pripravovaných biosenzorov, ako nízka 
selektivita alebo senzitivita, môžu byť často dôsledkom 
práve nešpecifických interakcií. Preto je pri ich príprave 
potrebné eliminovať nešpecifické interakcie. Často použí-
vané látky sú Tween 20, polyetylénglykol, kazeín, mliečne 
proteíny, sérové albumíny, rybie sérum, alebo polyvinylal-
kohol. Veľmi efektívny sa ukazuje byť albumín 
z hovädzieho séra, ktorý vykazuje pri 35% pokrytí mono-
vrstvy efektivitu v blokovaní nešpecifických interakcií 90 
až 100 % pri hydrofóbnych, a 68100 % na hydrofilných 
povrchoch (testované pre konkanavalín A, IgG a proteín A 
(ex Staphylococcus sp.))7274. 

 
 

5. Záver 
 
Prienik moderných nanotechnológií – teoretických 

poznatkov aj praktických aplikácií, s chemickými disciplí-
nami je logickým krokom vývoja súčasnej vedy. Nanoma-
teriály poskytujú mnoho výhod oproti makročasticiam 
a zároveň vykazujú unikátne vlastnosti s ich porovnaním. 
Pri príprave biosenzorov – vysoko-citlivých a selektívnych 
analytických zariadení nachádzajú uplatnenie už niekoľko 
rokov. Najviac využívané sú zlaté nanočastice, resp. uhlí-
kové nanorúrky, a to najmä pri príprave senzorov 
s medicínskymi aplikáciami, vrátane elektrochemických 
imunosenzorov, a to aj napriek skutočnosti, že antigény 
a protilátky navzájom nevystupujú ako redoxní partneri. 

 
Táto publikácia bola vytvorená v rámci projektu VE-

GA 1/0335/10. 
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