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Obrázek 1: Schéma principu senzorového systému 

založeného na CD funkcionalizovaných NČ
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Obrázek 3: Přiklad vzniku dvou inkluzních komplexů 

mezi CD a biologicky aktivní látkou (13), který způsobí 

agregaci a sedimentaci NČ.  

Obrázek 4: Přiklad vzniku pouze jednoho inkluzního 

komplexu mezi CD a biologicky aktivní látkou (1), 

v důsledku čehož nedojde k sedimentaci částic.

Obrázek 2: Odezva senzoru na vybrané biologicky 

aktivní látky

Úvod
Detekování chemických látek je v dnešní době ústředním tématem mnoha laboratorních pracovišť po celém světě.

Elektrochemické, elektroforetické, spektroskopické, chromatografické a další metody, které jsou k těmto účelům používány, často

vyžadují nákladné technické vybavení, relativně zdlouhavou přípravu vzorků a neumožňují testování in-situ. Technologické

zjednodušení a překonání zmíněných nesnází přináší detekční systémy založené na barevných1 a jiných fyzikálně-chemických

změnách. Velká pozornost je v tomto ohledu věnována kovovým nanočásticím (NČ), především zlatým a stříbrným2. Jejich vlastnosti

závisí na tvaru, velikosti a stavu částic, a proto se s výhodou využívají jako senzory přítomnosti různých sloučenin, obvykle ve

vodném prostředí. Vhodnou funkcionalizací NČ lze navíc zvýšit jejich selektivitu a senzitivitu vůči analytům. Jednu z možností

funkcionalizace představují cyklodextriny (CD), které se pro svou schopnost vytvářet inkluzní komplexy s řadou lipofilních látek

používají v mnoha biotechnologických aplikacích3.

Závěry

• Senzory založené na Au-NČ funkcionalizovaných CD

vykazují selektivitu vůči biologicky aktivním látkám s dvěma a

více stericky dostupnými lipofilními částmi (ligandy).

Vytvoření inkluzního komplexu mezi CD a takovou částí

analytu způsobí vznik síťovité struktury a sedimentaci částic.

• Selektivita byla pozorována také vůči bakteriálním kmenům

s vhodným tyčinkovitým tvarem umožňujícím vznik obdobné

struktury jako v případě některých biologicky aktivních látek.
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Abstract
The aim of this study was to test response of a sensor based on gold and silver nanoparticles functionalised by β-cyclodextrin

(β -CD) to 13 biologically active compounds and three bacterial species. For this purpose, suitable derivative of β-CD was prepared

and attached to the nanoparticles.


