Luminiscenční analýza
Použití luminiscenční
spektroskopie v analytické
chemii

Kvantitativní analýza:
F = k φ Φo 2.3 c l ε
Vysoká citlivost metody:
• použití laserů
• odezva na relativně malé změny v okolí

Luminiscenční stanovení
•
•
•
•
•

nativní luminiscence
tvorba luminiscenčních komplexů
luminiscenční značky
luminiscenční sondy
propojení s dalšími metodami

Nativní luminiscence

Vnitřní a vnější luminiscence
• vnitřní/intrinsic (nativní luminiscence) – molekuly
lze stanovit bez výrazného zásahu do
sledovaného systému, zpravidla aromatické
látké
• vnější/extrinsic luminiscence – do sledovaného
systému přidáme fluoreskující činidlo(barvivo),
jehož fluorescence bude závislá na koncentraci
analytu, případně se na něj naváže
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Peptidy, proteiny, AK

Stanovení aminokyselin

www.biotek.com

Stanovení aminokyselin

Stanovení proteinů

www.biotek.com

Nativní fluorescence proteinů – vliv
polarity okolního prostředí

www.biotek.com

Stanovení anorganických iontů
Komplexující činidlo

Iont kovu

8-hydroxychinolin

Al3+, Be2+, Zn2+ ,
Li+, Mg2+ a další

Flavonal

Zr2+, Sn4+

2-(o-hydroxyfenyl) benzoaxazol Cd2+
1,10 - fenntrolin

Ln3+

Různá azobarviva

Al3+, Be2+, In3+,
Hf(IV), Th(IV),
Sc3+, Ca2+, Mg2+,
Sn(IV), Y3+

Benzoin

B4O72-, Zn2+
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Fluorescenční značky a sondy

Derivatizace fluoroforem
Vnitřní (nativní) x vnější luminiscence
luminiscenční značky a sondy

• fluorescenční značky (fluorescent labels) jsou vnější (extrinsic
fluorescence) fluorofory, které se ke sledovaným biomolekulám
(proteinům, peptidům, ligandům, oligonukleotidům a jiným) vážou
kovalentní vazbou

Molekuly bez vlastní (vnitřní, nativní,
přirozené) luminiscence lze derivatizovat
luminiscenčními značkami

• fluorescenční sondy (fluorescent probes) jsou vnější fluorofory,
které se ke sledované struktuře vážou nekovalentně a často přitom
mění své fluorescenční vlastnosti.

Omezení: lze detekovat i
jednotlivé molekuly („single
molecule detection“) obsahující
silné luminofory, problém je
jejich navázání na analyt...

Rhodamine B
(c =1x10-12 mol.l-1)

Rhodamin B

Výběr fluorescenčních značek

(c =1x10-12 mol.l-1)

Výběr luminiscenčního barviva
– spektrální vlastnosti

kritéria pro výběr:
spektrální vlastnosti (excitace, emise, kvantový výtěžek atd.)
vazebné místo (-NH2, -SH skupina a další)
podmínky reakce (pH, koncentrace...)
hydrofobicita

Výběr luminiscenčního barviva
– spektrální vlastnosti
S
RBITC

Výběr fluorescenčních barviv
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Fluorescenční značky – vazebná místa
amino-reaktivní značky

Fluorescenční značky – vazebná místa
thiol-reaktivní značky

sukcinimidyl estery (Rh6GSE)

sulfonyl chloridy

isothiokyanáty (FITC, RBITC)

Fluorescenční metody v
imunoanalýze
Imunoanalytické metody:
• dříve hlavně tvorba precipitátu
• dnes značené hlavně různým způsobem značené
reaktanty (antigeny a protilátky)
• radiometricky, enzymaticky, fluorescenčně
(luminiscenčně) značené reaktanty
• enzymové metody mohou mít luminiscenční detekci

Fluorescenční imunoanalýza (FIA)
• poprvé použity v roce 1964
• často ovlivněna fluorescencí matrice a samotného
vzorku
• může být použita i TR-FIA (Time Resolved Fluorescence
Immuno Assay). Tato metoda využívá jako značek
chelátů s lanthanitých kationtů (Eu3+, Tb3+, Sm3+ a
dalších)
• FIA lze provádět v homogenním i heterogenním
prostředí, v kompetitivním i nekompetitivním uspořádání
Ab + <Ab + <Ab-F

Ab-<Ab

Ab-<Ab-F

ukázka kompetitivní FIA v heterogenním prostředí

Fluorogenní substráty – stanovení
enzymatické aktivity
Princip: volný fluorofor má jiné luminiscenční
vlastnosti, než když je navázaný na biomolekulu.
Fluorofor je na biomolekulu navázán vazbou,
kterou štěpí stanovovaný enzym.

Fluorimetrická EIA
• Enyzmoimunoanalýza v homogenním
(EIA) a heterogenním prostředí (ELISA)
Existuje několik možností:
• antigen je značen enzymem
• antigen značený enzymem se sráží s protilátkou
• nesražený antigen s enzymem lze stanovit takto:
enzym

4-metyl-umbelliferyl-D-galaktosid

enzym

beta-D-galaktosa + 4-metyl-umbelliferyl

značený
substrát
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Dělení fluorescenční
imunoanalytických metod
• Fluorescence Immuno Assay (FIA)
• Fluorescence Polarization Immuno Assay (FPIA)

Radiometrická vs. fluorescenční
detekce v imunoanalýze
• dříve byla nejcitlivější metodou RIA, ale s
příchodem levných laserů je rozšířenější
luminiscenční detekce

• Time Resolved Fluorescence Immuno Assay (TR-FIA)
• Elektroluminiscenční, chemiluminiscence a další
• Enzymatické metody s luminiscenční detekcí

• detekční limity obou metod jsou
srovnatelné (až 10-12 g.l-1), ale
luminiscenční detekce je bezpečnější a
levnější

L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin: fluorogenní substrát
pro stanovení Aminopeptidáz
2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-glucopyranoside: fluorogenní substrát
pro stanovení b -Glucosidase

Fluorescein dibutyrate: fluorogenní substrát pro stanovení esteráz a lipáz

4-Methylumbelliferyl phosphate: fluorogenní substrát pro stanovení fosfatázy
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Fluorogenní substráty
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