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Giới thiệu
Introduction

Chấm lượng tử (Qdots®) là các hạt nano
mang tính huỳnh quang được sử dụng để
nhuộm tế bào. Vào những năm đầu thập niên
80 những chấm lượng tử đầu tiên đã được
tổng hợp thành công trong một phòng thí
nghiệm nghiên cứu. Khoảng 5 năm trước đó,
Ascii và cộng sự đã miêu tả giam giữ lượng tử
trong một chiều không gian đối với cấu trúc
giếng lượng tử. Trong vòng ít hơn một thập
kỉ, Ekimov và cộng sự đã chứng minh được
giam giữ lượng tử trong cả ba chiều trên
chấm lượng tử.

Qdots® là một cụm nguyên tử có kích thước
nano (gần với kích thước protein) mang vài
trăm tới vài nghìn nguyên tử vật liệu chất bán
dẫn (cadmium trộn với selenium hoặc
tellurium). Vật liệu bán dẫn này lại tiếp tục
được bọc bên ngoài một lớp vỏ bán dẫn nữa
(zinc sulfide) với mục đích gia tăng tính năng
quang học của vật liệu. Các chấm này phát
quang theo phương thức hoàn toàn khác với
fluorophores truyền thống bởi quá trình này
không đòi hỏi chuyển tiếp điện tử.

Quantum dots (Qdots®) are nanoparticles
exhibiting fluorescent properties that can be
used for cell staining. In the early 1980s the
first quantum dots were successfully
synthesized in a research laboratory. About
five years earlier Ascii et al. had
demonstrated one dimensional confinement
in quantum well structures. In less than a
decade Ekimov et al. obtained the evidence
for three dimensional confinement in
quantum dots.

Qdots® are nanometer-scale (roughly protein-
sized) atom clusters, containing from a few
hundred to a few thousand atoms of a
semiconductor material (cadmium mixed with
selenium or tellurium), which has been coated
with an additional semiconductor shell (zinc
sulfide) to improve the optical properties of
the material. These particles fluoresce in a
completely different way than do traditional
fluorophores, without the involvement of
electronic transitions.

Chấm lượng tử trong tạo ảnh phân tử
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Qdots® được ứng dụng chủ yếu vào hai kỹ
thuật là quang điện tử và đánh dấu huỳnh
quang. Cả hai ứng dụng này dựa trên nguyên
lý electron bị giam giữ trong vật liệu chất bán
dẫn. Dưới đây, tôi sẽ thảo luận về ứng dụng
phát huỳnh quang.

Những ứng dụng phát huỳnh quang
Fluorescence applications

Đánh dấu huỳnh quang là ứng dụng phổ biến
nhất của Qdots®. Nó đóng vai trò như một
công cụ thay thế thuốc nhuộm phân tử. Trong
ứng dụng này, một nguồn sáng với bước sóng
kích thích phù hợp sẽ chiếu lên chất được
đánh dấu. Ánh sáng sau đó sẽ bị hấp thụ và
bức xạ trở lại ở một bước sóng khác (Hình 1).
Chúng ta có thể kiểm soát được sự hiện hữu
của chất được đánh dấu bằng cách nhận diện
đúng phổ phát xạ. Ví dụ, chúng ta có thể
nhận biết được tế bào đích trong hàng loạt tế
bào khác nhờ ánh sáng phát xạ từ nó. Đó là
bởi tế bào đích này đã được tiêm chất được
đánh dấu từ trước.

The two primary applications of Qdots® are
optoelectronics and fluorescence tagging
techniques. Both of these applications are
thanks to the confinement of electron in the
semiconductor material. Below, I will discuss
the fluorescence applications.

Fluorescence tagging is the most common
application of Qdots®, where they replace
molecular dyes. In these applications the
tagging substance is irradiated with light in
the proper excitation wavelength, the light is
absorbed and then re-emitted at a different
wavelength (Figure 1). The presence of the
tagging substance is proofed by detecting the
right emission spectrum. For example,
injecting a tagging substance into a particular
biological cell makes it possible to identify the
target cell amongst other cells by its
fluorescence.
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Hình 1. Cấu trúc tinh thể nano Qdots® trong trạng thái kích thích và bức xạ. Các lớp thể hiện cấu trúc riêng biệt (nhân, vỏ và lớp bọc
polymer) và được minh họa khá tương xứng với kích cỡ thật. Protein được gắn trên bề mặt của Qdots®.
Figure 1. Structure of a Qdot® nanocrystal in excitation and emission state. The layers represent the distinct structural elements (core, shell
and polymer coating) and are drawn roughly to scale. To the surface of the Qdots® proteins are attached.
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Có rất nhiều lý do khiến sử dụng Qdots® có
nhiều tính năng ưu việt hơn so với các công
cụ phân tử tương tự:

1) Qdots® bị kích thích bởi một phổ ánh
sáng rất rộng mà nó có thể hấp thụ tuy
nhiên phổ phát xạ của nó lại rất hẹp.
Ngược lại, đa số thuốc nhuộm phân tử chỉ
có thể hấp thụ một phổ bước sóng rất
hẹp do đó phần lớn nguồn chiếu sáng
không được sử dụng. Thêm vào đó, các
phân tử này bức xạ một dải sóng rất rộng.

2) Khoảng cách Stokes của Qdots® lớn hơn
của thuốc nhuộm phân tử.

3) Tính năng đánh dấu của nó là có thể điều
khiển được. Với đặc tính hóa học phù hợp
nó có thể được gắn lên phân tử mà chúng
ta đang nghiên cứu. Điều này trái ngược
với đánh dấu phân tử truyền thống với
đặc tính gắn đã được định sẵn. Do đó
một nhãn phân tử nhất định có thể hoặc
không thể gắn lên bề mặt hoặc một phân
tử có sẵn. Đối với Qdots®, bề mặt của nó
có thể gắn với rất nhiều phân tử. Nó có
thể được chuẩn bị trước (thực hiện chức
năng của mình) để gắn vào chất đích đã
được định rõ từ trước dù có ở mức phân
tử đi nữa.

There are several reasons that make Qdots®
more advantageous to molecular
competition:

1) Qdots® can absorb a wide band of light
for their excitation, but they emit in a very
narrow band. In contrast, most molecular
dyes can absorb only a very narrow band
of wavelength, so most of the illuminating
light is not used. Also, these molecules
emit is a much wider band of
wavelengths.

2) The Stoke´s shift of Qdots® is enormous
compared to molecular dyes.

3) Their tagging property is controllable -
with proper chemistry these objects can
be attached to "molecules with a
purpose". This is in contrast to
traditionally used molecular tags having
well defined binding characteristics. As a
result a particular molecular tag may or
may not bind with a given molecule or
surface. Since Qdots® have a surface that
could bind with a variety of molecules,
they could be prepared (functionalized) so
as to attach to well defined targets, even
at the molecular level.
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4) Qdots® được tạo ra với vô số tính chất
không tuyến tính. Chính điều này đã cho
phép các nhà nghiên cứu áp dụng nó vào
kỹ thuật tạo ảnh sâu không can thiệp.
Phương pháp này có thể tiến hành bằng
cách điều chỉnh ánh sáng laze có bước
sóng dài. Ánh sáng này không bị hấp thụ
bởi mô bên dưới lớp da con chuột đã bị
tiêm Qdots® dưới tĩnh mạch đuôi. Khi
chấm lượng tử đã tiếp cận được tiêu
điểm của ánh sáng laze, nó gấp đôi tần số
của tia laze lên (hấp thụ hai photon với
bước sóng dài cùng một lúc và phát xạ
vào vùng nhìn thấy. Huỳnh quang phát ra
từ điểm đích này cho phép tạo ảnh mạch
máu/ khối u mà không cần tới phẫu thuật.

5) So và cộng sự đã nghiên cứu về khả năng
tự phát sáng của liên hợp Qdots® và cho
thấy đặc điểm này giống với bản chất hệ
thống BRET. BRET là hiện tượng mà một
protein phát xạ (Bán kính Förster từ 2 - 10
nm) đứng rất gần một protein phát huỳnh
quang rồi truyền năng lượng của nó tới
protein phát huỳnh quang này thông qua
tương tác lưỡng cực - lưỡng cực mà
không cần bức xạ. Ở trường hợp đặc biệt
này, So và cộng sự đã kết hợp đột biến
Renilla phát ánh sáng ở bước sóng tối đa
480 nm với Qdots® có bước sóng 655 nm
và chứng minh được rằng bức xạ BRET có
thể được ghi hình trong tế bào và động
vật nhỏ. Một lần nữa, ưu điểm ở đây đó
là độ nhạy của phát quang sinh học kết
hợp với khoảng cách Stokes rộng của
Qdots® là do ánh sáng ở vùng gần hồng
ngoại có khả năng đâm xuyên mô động
vật dễ dàng hơn.

4) Qdots® are made with large non linear
properties that have allowed researchers
to employ them for deep noninvasive
imaging. This is done by focusing long
wavelength laser light that is not
absorbed by tissue beneath the skin of a
rat injected with Qdots® in the tail blood
vessels. As the dots reach the focal point
of the illuminating laser they frequency-
double the laser radiation (absorb two of
the long wavelength photons
simultaneously) and emit light well into
the visible. This "fluorescence" allows the
imaging of the blood vessels/tumors
without opening the tissue.

5) So et al. reported about self-illuminating
Qdot® conjugates mimicking a natural
BRET system. BRET is a phenomenon
whereby a light emitting protein, which
has to be in a very close proximity (Förster
radius of 2 – 10 nm) to a fluorescent
protein, transfers its energy non-
radiatively via dipole-dipole-interactions
to this fluorescent protein. In this specific
case So et al. coupled a Renilla mutant
emitting light at a maximum of 480 nm to
Qdot®655 and demonstrated that BRET
emission can be imaged in cells and small
animals. Again, the benefit is the
sensitivity of bioluminescence combined
with the enormous Stoke-s shift of
Qdots®, because light in the near-infrared
region penetrates easier animal tissues.
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Tạo ảnh phát huỳnh quang trên toàn bộ cơ 
thể con vật
Whole-animal fluorescence imaging

A. Chúng tôi đã tạo ra ung thư biểu mô thận
biểu hiện enzym luc trên chuột bằng cách
tiêm tế bào ung thư biểu mô thận ở
người biểu hiện luciferase (luc) (RC21-luc)
vào màng mỏng bao thận của chuột
Balb/c nu/nu (n=3). Sau 10 tuần cấy khối
u, chúng tôi tiếp cận được biểu hiện của
luciferase sau khi tiêm luciferin (2 mg
trong 30 μL PBS) dưới màng bụng (i.p.) 5
phút. Tổng lượng bức xạ quang tử đạt
được sau 30 giây. Chúng tôi thu được ảnh
phát huỳnh quang từ cả RGD-pQDs và
luciferase in vivo bằng hệ máy ảnh CCD
làm lạnh peltier NightOWL LB 981
(BERTHOLD Technologies, Đức).

Để tạo ảnh phát huỳnh quang, chúng tôi đã
gắn kính lọc phát xạ có bước sóng 525 ± 25
nm (Omega Optical, Glen Spectra Limited,
Anh). Một kính lọc kích thích có bước sóng
470 ± 10 nm (Omega Optical, Glen Spectra
Limited, Anh) được gắn vào phần trước của
nguồn sáng. Chuột bị gây mê bằng
isoflurane/oxygen và được đặt trong buồng
tạo ảnh. Chúng tôi thu ảnh sau khi tiêm cơ
tim chuột RGD-pQDs 10 phút với thời gian
tiếp xúc máy ảnh là 5 giây (Hình 2).

Luciferase (luc) expressing human renal
carcinoma cells (RC21-luc) were injected
(100.000 cells per 10 μl PBS) under the renal
capsule of Balb/c nu/nu mice (n=3) which
led to the growth of luc-expressing renal
carcinoma. Ten weeks after tumor
inoculation, luciferase expression was
assessed 5 minutes after intraperitoneal (i.p.)
injection of luciferin (2 mg in 30 μl PBS). Total
photon emission was acquired for 30 seconds.
Fluorescence imaging of both RGD-pQDs and
luciferase in vivo was accomplished using a
peltier cooled CCD camera system NightOWL
LB 981 (BERTHOLD Technologies, Germany).

For fluorescent imaging, a 525±25 nm
wavelength emission filter (Omega Optical,
Glen Spectra Limited, England) was attached
to the CCD camera. A 470±10 nm wavelength
excitation filter (Omega Optical, Glen Spectra
Limited, England) was inserted in front of the
light source. Mice were anaesthetized with
isoflurane/oxygen and placed in the imaging
cabinet and images were acquired 10 minutes
after intracardial injection of RGDpQDs at a
camera exposure time of 5 seconds (Hình 2).
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B. Chuột Balb/C nu/nu biểu hiện ung thư
tuyến tiền liệt (nam giới) và u khối mỡ ở
động vật có vú B02F11RL-lucN11 (nữ giới)
được gây mê bằng isoflurane. Sau đó
chúng được tiêm tĩnh mạch với 10 nM
Qtracker® 525 (Invitrogen). Chuột được
đặt vào máy LB 981 NightOWL trong điều
kiện gây mê để thực hiện phép đo. Sau 5
giây, kết quả được nghiệm thu (Hình 3).

Chúng tôi tiêm dưới da chuột 106, 105, 104,
103 và 102 tế bào ung thư vú (MDA 231-Luc)
đã đánh dấu Qtracker® 705 (Invitrogen) (Hình
4).

Balb/C nu/nu mice expressing prostate tumor
(male) and B02F11RL-lucN11 mammary fat
pads tumors (female) were anesthetized with
isoflurane and followed by intravenously
injection of 10nM Qtracker® 525 (Invitrogen).
The mouse was placed in the LB 981
NightOWL under anesthesia and measured.
The acquisition time was 5 second (Figure 3).

Subcutaneously injections of 10E6, 10E5,
10E4, 10E3 and 10E2 breast cancer cells
(MDA 231-Luc) labeled with Qtracker® 705
(Invitrogen) (Figure 4).
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Hình 2. Tạo ảnh quang học sự hình thành mạch máu của khối u: Biểu hiện luciferase (A) ở chuột Balb/c nu/nu với khối ung thư biểu mô thận
biểu hiện luc sau khi tiêm luciferin (binning 7×7). Tín hiệu tập trung vào một vùng với tín hiệu huỳnh quang mạnh mẽ phát ra từ RGD-pQDs
đã được đưa vào cơ thể chuột bằng đường tiêm cơ tim và bị tích tụ trong khối u, kích thích ở 470 nm và phát xạ ở 525 nm.
Figure 2. Optical imaging of tumor angiogenesis: Luciferase expression (A) of a Balb/c nu/nu mouse with a luc-expressing renal carcinoma
tumor after injection of luciferin (binning 7x7). The signal co-localizes with a strong fluorescence signal originating from intracardial
administrated RGD-pQDs that are accumulated in the tumor, excitation 470 nm, emission 525 nm.
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Hình 3. Tín hiệu huỳnh quang của Qdots® biểu hiện trên khối u tuyến tiền liệt và tế bào ung thư B02F11 RL-luc N11 nằm trong lớp mỡ của
động vật có vú.
Figure 3. Fluorescence signal of Qdots® in prostate tumor and B02F11 RL-luc N11cancer cells in mammary fat pads

Hình 4. Động năng của tế bào ung thư vú (MDA 231-Luc) được đánh dấu Qtracker® 705 và đo bởi LB 983 NightOWL II với bước sóng kích
thích bằng 625 nm và phát xạ bằng 680 nm.
Figure 4. Fluorescence signal of Qdots® in prostate tumor and B02F11 RL-luc N11cancer cells in mammary fat pads
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Tổng kết
Summary

Chấm lượng tử (Qdots®) là những hạt phát xạ
siêu nhỏ với kích thước nano. Phương thức
đầu dò huỳnh quang này đang trở nên ngày
càng phổ biến trong công nghệ tạo ảnh sinh
học phân tử và tế bào in vivo. Nếu so sánh
với thuốc nhuộm hữu cơ hay protein huỳnh
quang, Qdots® mang đặc điểm quang học và
điện tử đặc trưng hơn cả: khả năng đổi màu
phát xạ phụ thuộc vào kích thước hạt, cải
thiện độ sáng của tín hiệu và đồng thời kích
thích rất nhiều màu huỳnh quang.

Tạo ảnh phân tử Qdots® là phương pháp mới
giúp chúng ta quan sát các quá trình sinh học
đang vận hành thực trong tế bào và động vật
nhỏ. Những tiến bộ hiện đại đã đóng góp cho
sự phát triển của các hạt nano đầu dò đa
chức năng như độ sáng cao và ổn định trong
điều kiện phức tạp của môi trường in vivo.
Thiết kế cấu trúc mới có lớp vỏ bọc ngoài
Qdots® phát quang là khối lưỡng cực
copolyme. Lớp vỏ polyme này sẽ kết nối với
các phối tử tấn công khối u hay chức năng
đưa thuốc. Qdots® bọc polyme không gây
độc đối với tế bào và động vật nhưng độc
tính in vivo về mặt lâu dài và khả năng phân
hủy của nó cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.
Qdots® liên hợp sinh học đem tới những tiềm
năng mới về độ nhạy và khả năng tạo ảnh
phức các phân tử mà ta quan tâm có trong tế
bào sống, động vật thí nghiệm và rất có thể là
con người.

Quantum dots (Qdots®), tiny light-emitting
particles on the nanometer scale, are
emerging as a new class of fluorescent probe
for in vivo biomolecular and cellular imaging.
In comparison with organic dyes and
fluorescent proteins, Qdots® have unique
optical and electronic properties: size-tunable
light emission, improved signal brightness
and simultaneous excitation of multiple
fluorescence colors.

Qdots® molecular imaging is a new way of
seeing biologic processes at work within cells
and in small animals. Recent advances have
led to the development of multifunctional
nanoparticle probes that are very bright and
stable under complex in vivo conditions. A
new structural design involves encapsulating
luminescent Qdots® with amphiphilic block
copolymers and linking the polymer coating
to tumor-targeting ligands and drug delivery
functionalities. Polymer-encapsulated Qdots®
are essentially nontoxic to cells and animals,
but their long-term in vivo toxicity and
degradation need more careful study.
Bioconjugated Qdots® have raised new
possibilities for ultrasensitive and multiplexed
imaging of molecular targets in living cells,
animal models and possibly in humans.
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Vật liệu
Materials

‐ Chuột trụi lông Balb C (CBy/cby.CQ-
fox1<nu>/J)

‐ NightOWL LB 981/ NightOWL II LB 983 
(BERTHOLD Technologies)

‐ Qtracker® 525/ Qtracker® 705 (Invitrogen)

Kính lọc
Filters

Kính lọc sản xuất bởi BERTHOLD
TECHNOLOGIES dùng cho hệ tạo ảnh
NightOWL:
• Qdot®525: phát xạ ở 520/10 (mã đặt hàng: 

39805)
• Qdot®565: phát xạ ở 550/10 (mã đặt hàng: 

39806)
• Qdot®585: phát xạ ở 600/10 (mã đặt hàng: 

50477)
• Qdot®605: phát xạ ở 600/20 (mã đặt hàng: 

50477); phát xạ ở 605/55 (mã đặt hàng: 
46718)

• Qdot®655: phát xạ ở 655/20 (mã đặt hàng: 
51332)

• Qdot®705: phát xạ ở 700/20 (mã đặt hàng: 
50479)

• Qdot®800: phát xạ ở 820/30 (mã đặt hàng: 
50481)

‐ Balb C nude mouse (CBy/cby.CQ-
fox1<nu>/J)

‐ NightOWL LB 981/ NightOWL II LB 983
(BERTHOLD Technologies)

‐ Qtracker® 525 / Qtracker® 705 (Invitrogen)

Filters from BERTHOLD TECHNOLOGIES for
the NightOWL imaging systems:
• Qdot®525: emission 520/10 (order 

number: 39805)
• Qdot®565: emission 550/20 (order 

number: 39806)
• Qdot®585: emission 600/20 (order 

number: 50477)
• Qdot®605: emission 600/20 (order 

number: 50477); emission 605/55 (order 
number: 46718)

• Qdot®655: emission 655/20 (order 
number: 51332)

• Qdot®705: emission 700/20 (order 
number: 50479)

• Qdot®800: emission 820/30 (order 
number: 50481)
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Application Note

Qdot® and Qtracker® là nhãn hiệu đã được đăng ký bởi Invitrogen Corp.

Qdot® and Qtracker® are a registered trademarks of Invitrogen Corp.

Một số kỹ thuật tiến hành trên các chủ thể sinh học đã được cấp bằng sáng chế và có thể phải yêu cầu giấy phép từ bên thứ ba.
Người dùng được khuyến cáo rằng họ phải là người chủ động quyết định xem các thao tác tiến hành của mình có xâm phạm tới bất cứ bằng
sáng chế hợp lệ nào không.

Some techniques for generating and/or detecting light in biological subjects are patented and may require licences form third parties.
Users are advised to independently determine for themselves whether their activities infringe any valid patent.


