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Enzymem 
funkcionalizované 
nanočástice jako 
značky protilátek 
v imunosenzorech
A. Kovářová, M. Čadková,  
L. Korecká

Abstrakt
V současné době jsou hledány způsoby,  jak zvýšit 
citlivost stávajících metod pro detekci nádorových 
markerů. Konvenční způsoby stanovení biomarkerů 
jsou imunoanalytické techniky př. sendvičová enzy-
mová imunoanalýza (ELISA), imunoradiometrická 
analýza (IRMA), fluorimetrická, chemiluminiscenč-
ní či elektrochemiluminiscenční analýza. Principem 
sendvičových  testů  je  reakce  primární  protilátky 
a antigenu, kdy  je vzniklý  imunokomplex detego-
ván  sekundární  protilátkou  značenou  příslušnou 
značkou  dle  vybrané  imunoanalytické  techniky. 
Imunosenzory, miniaturizovaná analytická zařízení, 
spojují výhody specifity imunologické reakce s elek-
trochemickými či optickými detekčními technikami. 
Jednou  z možností,  jak  dosáhnout  nižších  limitů 
při stanoveních, je použití sekundárních protilátek 
značených nanočásticemi, které jsou modifikovány 
enzymy. Použití nanočástic by mělo zaručit navázání 
většího množství enzymu, a tím se předpokládá vyš-
ší citlivost celého stanovení ve spojení s elektroche-
mickou detekcí. Další možností, jak zvýšit citlivost 
elektrochemické detekce, je použití mediátoru, který 
urychluje elektrochemickou reakci, ale též zvyšuje 
efektivnost  přenosu  elektronů.  Cílem  práce  bylo 
aplikovat tyto přístupy pro citlivou detekci antigenu 

apolipoproteinu E (apoE) s možností další aplikace 
pro stanovení markerů maligních onemocnění (viz. 
obrázek 1).

Úvod – elektrochemické 
biosenzory, imunosenzory, 
uspořádání systému
Elektrochemické biosenzory mají již řadu let velký 
potenciál v mnoha vědeckých oblastech. V posled-
ní  době  jsou  stále  častěji  využívány  i v klinické 
laboratorní analýze řady biologicky aktivních látek 
souvisejících  s různými  onemocněními.  Imuno-
senzory řadíme k bioafinitním senzorům, dochází 
zde k interakci dvou biologicky aktivních ligandů, 
antigenu  a protilátky  [1],  která  zajišťuje  vysokou 
specifitu těchto biosenzorů. Díky technologickému 
pokroku jsou navíc stále častěji konstruovány jako 
miniaturní  elektrochemická  zařízení,  která  jsou 
využívána pro aplikace, vyžadující přesnost, rychlé 
měření, malý objem vzorku a reagencií potřebných 
pro  analýzu,  opakovatelnost,  reprodukovatelnost 
a nízké detekční  limity  [2,  3,  4]. Elektrochemická 
detekce se vyznačuje vysokou citlivostí, která je při 
analýze klinicky významných biomarkerů jako např. 
markerů  karcinogenních  onemocnění  (karcino-
embryonálního antigenu [5], alfa-fetoproteinu [1], 
lidského  choriového  gonadotropinu  [6])  důležitá. 
Výhodou elektrochemické detekce je i to, že může 
být použita v zakalených médiích, na rozdíl od optic-
ké detekce není ovlivněna absorbancí či fluorescencí 
sloučenin  běžně  se  vyskytujících  v biologických 
vzorcích [7, 8].
Elektrochemické  imunosenzory  jsou  obvykle 
založeny na principu ELISA (enzyme linked immu-
nosorbent assay). V obvyklém uspořádání je proti-
látka imobilizována na pevný povrch, kterým může 
být  jamka mikrotitrační destičky,  zkumavka nebo 
magnetické částice [9, 10]. Následně je přidán vzorek 

Obrázek 1: Schéma finálního elektrochemického imunomagnetického biosenzoru pro detekci antigenu 
apoE.



úv
od

em

30

va
ria

30

obsahující  stanovovaný analyt  (antigen) a dochází 
k tvorbě  imunokomplexu  antigen-protilátka.  Po 
promytí  je přidána enzymem značená  sekundární 
protilátka, která reaguje s jiným epitopem antigenu, 
a umožňuje po přidání vhodného substrátu, a jeho 
přeměně na elektroaktivní produkt vlivem enzyma-
tické reakce, kvantifikaci sledovaného antigenu. Tento 
typ nekompetitivní, heterogenní sendvičové imuno- 
analýzy obecně vykazuje dobrou senzitivitu a specifi-
tu zejména pro měření proteinových analytů [1, 8].
Pro zvýšení citlivosti celého stanovení mohou být 
využity enzymem modifikované nanočástice, které 
jsou využity  jako značky sekundárních protilátek. 
Nanočástice  díky  svému  velkému  specifickému 
povrchu  mohou  vázat  větší  množství  molekul 
enzymu na jednu molekulu protilátky, než je tomu 
v případě značení pouze enzymem [11, 12] a úměr-
ně  s tím  zvyšovat  intenzitu  výsledného  signálu. 
V poslední době jsou využívány mesoporézní silika 
nanočástice [12, 13, 14], které byly využity i v rámci 
předložené práce. 
Výsledné  uspořádání  systému  používané  v rámci 
práce je uvedeno na obrázku 1. Jako modelový sys-
tém byly zvoleny anti-apoE IgG protilátky (mono-
klonální a polyklonální) a protein apoE. Funkčnost 
připravených  značených  protilátek  byla  ověřena 
elektrochemicky  s využitím  miniaturizovaných 
tištěných  tříelektrodových  senzorů.  V diplomové 
práci byly používány enzymy křenová peroxidáza 
a alkalická fosfatáza. Při použití křenové peroxidázy 
byly nanočástice modifikovány vedle enzymu i elek-
tronovým  mediátorem  thionin  acetátem  (ThAc), 
který  usnadňuje  přenos  elektronů  k pracovní 
elektrodě a pomáhá ke zvýšení výsledného signálu 
[15,  16,  17].  Jako  detekční  techniky  byly  zvoleny 
metoda lineární voltametrie (HRP) a square-wave 
voltametrie  (ALP).  U voltametrických  metod  se 
sleduje proudová odezva v závislosti na vloženém 
potenciálu  na  pracovní  elektrodu,  přičemž  nedo-
chází  k polarizaci  pracovní  elektrody  (konstantní 
potenciál). Naměřené hodnoty se měří vůči referent-
ní elektrodě, zatímco změny proudu se měří proti 
pomocné elektrodě (platina, uhlík) [1, 18].

Materiál a metody
Modelový systém pro sestavení imunosenzoru tvoři-
ly primární králičí anti-apoE IgG protilátky (Mora-
vian  Biotechnology,  Brno,  ČR)  imobilizované  na 
magnetických částicích s karboxylovými funkčními 
skupinami (SiMAG-carboxyl, Chemicell, Německo) 
dvoukrokovou karbodiimidovou metodou [19, 20]. 
Pomocí takto připraveného magneticky aktivního 
nosiče byl izolován antigen, protein apoE (Moravian 
Biotechnology, Brno, ČR).

Pro  přípravu  značených  protilátek  byly  nejprve 
imobilizovány  enzymy  HRP  a ALP  na  meso-
porézní silika nanočástice s karboxylovými nebo 
amino  funkčními  skupinami  (Sigma Aldrich, St. 
Louis,  MO,  USA).  V případě  HRP  byla  použita 
jednokroková  karbodiimidová  metoda,  a to  jak 
pro  imobilizaci  HRP,  tak  i pro  koimobilizaci 
s ThAc na nanočástice s karboxylovými skupinami. 
K imobilizaci ALP byla využita také jednokroková 
karbodiimidová metoda, kde byly využívány silika 
nanočástice s aminoskupinami. Aktivita HRP po 
imobilizaci na nanočástice byla ověřena spektro-
fotometricky  s využitím  substrátového  roztoku 
o-fenylendiaminu s 30% H2O2, při 492 nm. Aktivita 
imobilizované ALP byla stanovena spektrofotome-
tricky s využitím 15,2mM p-nitrofenyl fosfátu jako 
substrátu při 405 nm.
Následně byly takto připravené enzymy modifiko-
vané  nanočástice  konjugovány  s polyklonálními 
králičími  anti-apoE  IgG  protilátkami  (Moravian 
Biotechnology,  Brno,  ČR).  Byla  použita  metoda 
neorientované  vazby  protilátek  (jednokroková 
karbodiimidová)  a orientované  přes  glykosidický 
řetězec  protilátek  (jodistanová  metoda).  Kontro-
la  účinnosti  konjugace  byla  provedena  pomocí 
polyakrylamidové gelové elektroforézy v prostředí 
dodecylsulfátu  sodného  (SDS-PAGE)  s barvením 
roztokem amoniakálního stříbra.
Připravené značené protilátky byly použity pro vizu-
alizaci  imunokomplexu  a signál  byl  monitorován 
elektrochemicky. V případě HRP byl měřen pokles 
proudové  odezvy  vlivem  spotřebování  substrátu 
peroxidu vodíku o c = 1 mg/l v 0., 5., 10., 15. minutě 
metodou lineární voltametrie s využitím tištěného 
tříelektrodového  senzoru  s platinovou  pracovní 
elektrodou (Pt-Pt-Ag/AgCl, BST, Berlín, Německo). 
Hodnoty proudové odezvy byly odečítány v 0,35 V. 
Při použití ALP byl měřen nárůst proudové odezvy 
vlivem štěpení substrátu 3mM p-aminofenyl fosfátu 
v 0., 5., 10., 15. minutě metodou square wave volta-
metrie s využitím tištěného tříelektrodového senzo-
ru s uhlíkovou pracovní elektrodou (C-Pt-Ag/AgCl, 
BST,  DRP  150,  DropSens,  Španělsko).  Hodnoty 
proudové odezvy byly odečítány při potenciálu ve 
vrcholu výšky píku.

Výsledky a diskuze
Nanočástice s křenovou peroxidázou (HRP)
Pro modifikaci nanočástic HRP byla testována dvě 
množství enzymu, a to 100 a 250 µg HRP. V tomto 
případě  však  nedošlo  k následné  úspěšné  konju-
gaci  s protilátkami. Předpokládáme, že  s ohledem 
na  velikost  molekuly  HRP  byly  nanočástice  celé 
obaleny  enzymem  a došlo  k zablokování  volných 
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funkčních skupin pro vazbu protilátek. Proto bylo 
testováno  nižší  množství  enzymu,  konkrétně  10 
a 50 µg, kde následná konjugace s protilátkami byla 
úspěšná, a byly připraveny HRP-značené sekundární 
protilátky  pro  detekci  imunokomplexu.  Současně 
byly  nanočástice  modifikovány  i elektronovým 
mediátorem thioninem. 
Následně  se  hodnotila  elektrochemická  odezva 
imunokomplexu,  který  byl  vizualizován  pomocí 
připravených  konjugátů.  Pro  vyhodnocení  byl 
vytvořen graf závislosti proudové odezvy odečítané 
při  potenciálu  0,35  V v 10.  minutě  na  množství 
antigenu  apoE  pro  jednotlivé  konjugáty  (obrázek 
2).  Z výsledků  je  patrné,  že  systém  pro  stanovení 
antigenu  apoE  lze  tedy  považovat  za  funkční.  Je 
však zřejmé, že citlivost detekce  je nízká,  lineární 
rozsah se pohybuje v jednotkách mikrogramů. Ani 

vyšší množství imobilizované HRP ani elektronový 
mediátor thionin nepomohly výrazně zlepšit dete-
govaný signál.
Nanočástice s alkalickou fosfatázou (ALP)
Pro modifikaci nanočástic ALP bylo testováno 50, 
100,  200  a 400  U enzymu.    Pro  další  postup  bylo 
vybráno  200  U ALP,  neboť  zde  byla  dostatečná 
aktivita enzymu a bylo dostatek volných funkčních 
skupin. Takto připravené nanočástice byly úspěšně 
konjugovány  s anti-apoE  IgG  protilátkami  a byly 
použity pro vizualizaci imunokomplexu. Byl využit 
substrát  p-aminofenyl  fosfát,  jehož  rozklad  na  p-
aminofenol byl monitorován elektrochemicky. Pro 
vyhodnocení byl vytvořen graf závislosti proudové 
odezvy  odečítané  při  potenciálu  v maximu  píku 
v 10. minutě na množství antigenu apoE. Z výsled-
ků (obrázek 2)  je patrné, že systém pro stanovení 

Obrázek 2: a) Kalibrační závislost proudové odezvy, odečítané v 10. minutě při potenciálu 0,35 V, na 
množství antigenu apoE (1 µg, 2,5 µg a 5 µg) při použití konjugátů sestavených z HRP-modifikovaných 
nanočástic, b) Kalibrační závislost proudové odezvy, odečítané v 10. a 15. minutě při potenciálu vrcholu 
píku, na množství antigenu apoE (75 ng, 250 ng, 500 ng) při použití konjugátů sestavených z ALP-modi-
fikovaných nanočástic, c) Kalibrační závislost proudové odezvy, odečítané v 10. a 15. minutě při poten-
ciálu vrcholu píku, na množství antigenu apoE (2,5 ng, 25 ng, 50 ng) při použití konjugátu připraveného 
značením Lightning-Link® ALP kitem.
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antigenu apoE lze tedy považovat za funkční. Pro 
srovnání citlivosti byla sestavená kalibrační závislost 
porovnána s kalibrační závislostí  imunokomplexu 
značeného  konjugátem  tvořeným  sekundárními 
anti-apoE protilátkami značenými ALP za použití 
komerčního kitu (Lightning-Link® Alkaline phos-
phatase,  Innova  Bioscience,  UK)  (obrázek  2).  Při 
porovnání obou typů značení bylo patrné, že zna-
čení protilátek ALP-modifikovanými nanočásticemi 
nevedlo  k výraznému  zvýšení  citlivosti  stanovení, 
obě metody mají citlivost v řádu ng, nicméně line-
ární rozsah u konjugátu s nanočásticemi je širší.

Závěr
Vytvořené imunosenzory s HRP- i ALP-modifiko-
vanými  nanočásticemi  lze  považovat  za  funkční. 
Citlivost detekce s HRP-modifikovanými nanočás-
ticemi byla nízká, v µg/ml, ani koimobilizace s ThAc 
nepřinesla  výrazné  zlepšení.  Přičemž  obdobnými 
postupy  značení  protilátek  HRP-modifikovanými 
nanočásticemi pro stanovení různých antigenů (IgG, 
AFP, PSA) bývají dosahovány odezvy až 0,01 ng/ml 
[21, 22, 23]. S ALP-modifikovanými nanočásticemi 
bylo dosaženo vyšší citlivosti elektrochemické detek-
ce  (ng/ml),  než  s použitím  HRP-modifikovaných 
nanočástic. Při porovnání s konjugátem tvořeným 
protilátkami značenými pouze ALP bylo dosaženo 
podobné citlivosti. Tzn. s použitím ALP-modifiko-
vaných nanočástic nebylo dosaženo vyšší citlivosti 
elektrochemické detekce, nicméně lineární rozsah 
konjugátu  s nanočásticemi  byl  širší.  Dosažené 
výsledky  je  možné  porovnat  s výsledky  publiko-
vanými Bo Qu et  al.  (2008), kdy citlivost detekce 
antigenu  PSA  značeného  ALP-modifikovanými 
nanočásticemi dosahovala 1-35 ng/ml v lineárním 
rozsahu [24]. Závěrem lze říci, že uvedené postupy 
s ALP jsou vhodné pro detekci vybraných nádoro-
vých markerů.
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