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Abstrakt 

Cílem této práce je studium voltametrického chování cholesterolu na elektrodě ze 

skelného uhlíku v prostředí acetonitrilu a silné kyseliny. K elektrochemické oxidaci 

cholesterolu dochází po jeho dehydrataci vlivem této kyseliny. Studium bylo prováděno 

metodou cyklické voltametrie především v přítomnosti kyseliny chloristé, byl ale 

zkoumán i vliv dalších kyselin, a to sírové, dusičné a fosforečné. Cholesterol poskytuje 

v prostředí kyseliny chloristé a sírové odezvu v anodické oblasti s potenciálem okolo 

+1400 mV vs. Ag/0,01 mol.l–1 AgNO3 v 1 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu. Dále byl 

studován vliv rychlosti polarizace, vliv obsahu vody a vliv koncentrace kyseliny 

chloristé v základním elektrolytu na odezvu cholesterolu. Byla měřena koncentrační 

závislost cholesterolu metodou diferenční pulzní voltametrie s získaným limitem 

detekce 4,83.10–6 mol.l–1. 

Klíčová slova: Dehydratace, elektroda ze skelného uhlíku, cholesterol, oxidace, 

voltametrie 
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Abstract 

The aim of this Thesis is a study of voltammetric behaviour of cholesterol on glassy 

carbon electrode in the presence of acetonitrile and strong acid. The electrochemical 

oxidation occurs after dehydration of cholesterol induced by the acid. The study was 

performed using cyclic voltammetry, mostly in the presence of perchloric acid. Further, 

influence of other acids – sulphuric, nitric and phosphoric acid – was studied. 

Cholesterol provides in the presence of perchloric and sulphuric acid one anodic signal 

at the potential of +1400 mV vs. Ag/0,01 mol.l–1 AgNO3 in 1 mol.l–1 NaClO4 in 

acetonitrile. The influence of polarization rate, water content and concentration of 

perchloric acid in the supporting electrolyte on the oxidation signal of cholesterol was 

studied. Calibration dependence of cholesterol was measured using differential pulse 

voltammetry. The limit of detection was determined to be 4,83.10–6 mol.l–1. 

Key words: Dehydration, glassy carbon electrode, cholesterol, oxidation, voltammetry 
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Použité zkratky 

APCI Chemická ionizace za atmosférického tlaku  

BDD Borem dopovaný diamant 

BSTFA N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid 

CV Cyklická voltametrie 

DAD Detektor s diodovým polem (Diode Array Detector) 

DPV Diferenční pulsní voltametrie 

ESI Ionizace elektrosprejem (Electrospray Ionization) 

FID Plamenově ionizační detektor (Flame Ionization Detector) 

GC Plynová chromatografie (Gas Chromatography) 

GCE Elektroda ze skelného uhlíku (Glassy Carbon Electrode) 

HDL Lipoprotein o vysoké hustotě (High Density Lipoprotein) 

HMG-CoA 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA 

HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid 

Chromatography) 

IDL Lipoprotein o střední hustotě (Intermediate Density Lipoprotein) 

LB reakce Liebermann-Buchardova reakce 

LDL Lipoprotein o nízké hustotě (Low Density Lipoprotein) 

LOD Limit detekce (Limit of Detection) 

LOQ Limit kvantifikace (Limit of Quantitation) 

LPL Lipoprotein-lipasa 
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MS Hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry) 

TAG Triacylglycerol 

UV Ultrafialová oblast detekce 

UVB Záření o vlnové délce 290-315 nm 

VLDL Lipoprotein o velmi nízké hustotě (Very Low Density Lipoprotein) 
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1. Teoretická část 

1.1 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je studium voltametrického chování cholesterolu za použití 

elektrody ze skelného uhlíku (GCE) v prostředí acetonitrilu a silné kyseliny působící 

jako dehydratační činidlo, a využití elektrochemické oxidace cholesterolu k jeho 

stanovení. 

1.2 Cholesterol 

Cholesterol je významnou látkou v tělech všech živočichů, rostlin i hub. Cholesterol a 

jemu podobné látky řadíme do skupiny sterolů, patřících k derivátům 

cyklopentanofenanthrenu obsahujících polární hydroxylovou skupinu na uhlíku C3. 

Cholesterol je amfipatická molekula, obsahuje i nepolární část, kterou tvoří postranní 

řetězec na uhlíku C17, dále také obsahuje methylové skupiny na uhlících C10 a C13 (obr. 

1.1). Cholesterol hraje důležitou roli ve struktuře buněčných membrán, krevních 

lipoproteinů a v biosyntéze steroidních hormonů, vitaminu D a žlučových kyselin [1]. 

 

 

Obr. 1.1 Struktura cholesterolu. 

1.2.1 Biosyntéza cholesterolu 

Organismus získává cholesterol dvěma způsoby. Prvním je příjem ze stravy, druhým je 

biosyntéza cholesterolu de novo, jak je naznačeno v obr. 1.2. Biosyntéza probíhá téměř 

ve všech buňkách, především v hepatocytech, na endoplazmatickém retikulu. Výchozí 

látkou syntézy je acetyl-CoA vznikající β-oxidací mastných kyselin. Celý proces lze 
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rozdělit do čtyř fází: syntéza mevalonátu, isopentyldifosfátu, skvalenu a nakonec 

cholesterolu [1,2].  

V první fázi dvě molekuly acetyl-CoA kondenzují za vzniku acetoacetyl-CoA. 

Připojením další molekuly acetyl-CoA vzniká 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA (HMG-

CoA), který je prekurzorem nejen v mevalonátové dráze, ale i v ketogenezi. Redukcí 

HMG-CoA vzniká mevalonát. V druhé fázi je mevalonát dvakrát fosforylován na 5-

difosfomevalonát. Z něj dekarboxylační reakcí vzniká isopentenyldifosfát, což je aktivní 

jednotka isoprenu. Třetí fází je syntéza skvalenu. V ní kondenzují isopentenyldifosfát a 

jeho izomer dimethylallyldifosfát za vzniku geranyldifosfátu, připojením dalšího 

isopentenyldifosfátu vzniká farnesyldifosfát. Spojením dvou molekul farnesyldifosfátu 

vzniká skvalen. V poslední fázi dochází nejprve k epoxidaci skvalenu. Následují 

cyklizační reakce vedoucí ke vzniku lanosterolu. Z lanosterolu vzniká cholesterol 

dvěma cestami, v nichž se intermediáty liší v poloze dvojné vazby. Postupně dochází 

k několika oxidacím methylových skupin a izomeraci dvojné vazby. V první cestě je 

finálním intermediátem desmosterol, ve druhé 7-dehydrocholesterol [3–5]. 
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Obr. 1.2 Schéma biosyntézy cholesterolu. 
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1.2.2 Vlastnosti a význam cholesterolu 

1.2.2.1 Biologické membrány 

Kromě řady dalších lipidů se cholesterol vyskytuje v biologických membránách. Díky 

svému amfipatickému charakteru se hydrofobní část cholesterolu – sterolový kruh – ve 

fosfolipidové dvojvrstvě orientuje paralelně s acylovými zbytky fosfolipidů kolmo 

k povrchu membrány, zatímco hydrofilní část interaguje s vnějším vodným prostředím 

(obr. 1.3). Cholesterol moduluje fyzikální vlastnosti membrány – zvyšuje její 

pohyblivost, tím například ovlivňuje membránové proteiny a jejich funkce. Také 

ovlivňuje pasivní permeabilitu membrány pro okolní látky [6,7]. 

 

 

 

Obr. 1.3 Pozice cholesterolu ve fosfolipidové dvojvrstvě. (zdroj: http://aher.tk/cholesterol-in-

cell-membrane/?2) 

1.2.2.2 Žlučové kyseliny 

V hepatocytech se z cholesterolu syntetizují primární žlučové kyseliny, u člověka 

kyseliny cholová a chenodeoxycholová. Následně jsou na postranním řetězci 

konjugovány s glycinem či taurinem a sekretovány do tenkého střeva. Primární žlučové 

kyseliny jsou přeměňovány na sekundární působením střevních bakterií. Dále jsou 

žlučové kyseliny reabsorbovány zpět do jater, která je znovu sekretují do žluči. Tento 

systém se nazývá enterohepatální oběh [8,9]. Žlučové kyseliny usnadňují emulzifikací 
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absorpci a transport lipidů ve střevě, vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích a také 

jsou signálními molekulami v metabolismu lipidů a glukózy [10]. 

1.2.2.3 Steroidní hormony 

Z cholesterolu jsou rovněž syntetizovány steroidní hormony. Lze je rozdělit na skupinu 

kortikosteroidů, produkovaných v kůře nadledvin, a pohlavní hormony, které jsou 

tvořeny v pohlavních žlázách. Proces vzniku těchto hormonů je nazýván 

steroidogeneze. První část, vznik pregnenolu, který je společným prekurzorem pro 

všechny steroidní hormony, probíhá v mitochondriích. Další kroky biosyntézy pokračují 

v mitochondriích nebo endoplazmatickém retikulu. Steroidní hormony jsou potom 

uvolňovány do krve, kde se vážou na specifické receptory [11]. 

Kortikosteroidy se dělí na glukokortikoidy, např. kortisol, a mineralokortikoidy, např 

aldosteron. Funkcí glukokortikoidů je regulace metabolismu sacharidů, lipidů a 

proteinů, rovnováha elektrolytů, ovlivňování imunitního systému, růstu, reprodukce 

a další [12]. Mineralokortikoidy regulují hospodaření s vodou a ionty, a to jejich sekrecí 

a reabsorpcí v nefronu [13]. 

Pohlavní hormony – androgeny, estrogeny a progesteron – ovládají reprodukci svým 

vlivem na reprodukční ústrojí, vývoj sekundárních pohlavních znaků, sexuální chování; 

ale také mají efekt na imunitní, kardiovaskulární a nervový systém [14]. 

1.2.2.4 Vitamin D 

7-dehydrocholesterol je jedním z prekursorů cholesterolu v posledním kroku jeho 

biosyntézy, rovněž je prekurzorem vitaminu D3 při jeho biosyntéze, kde je nazýván 

provitaminem D3. V plazmatické membráně keratinocytů nebo dermálních fibroblastů je 

vystaven UVB záření (290 – 315 nm). Působením této energie dochází k přeskupení 

dvojných vazeb a k otevření sterolového kruhu, čímž se vytváří previtamin D3, 

cholekalciferol. Dalším přeskupením dvojných vazeb vzniká stabilnější vitamin D3, 

který je z lipidové dvojvrstvy uvolněn do oběhu. V játrech je vitamin D3 metabolizován 

na 25-hydroxyvitamin D3 (kalcifediol) a poté v ledvinách přeměněn na biologicky 

aktivní formu 1,25-dihydrovitamin D3 (kalcitriol). Vitamin D3 je důležitý pro 

metabolismus vápníku, správný růst a vývoj kostí [15]. 
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1.2.2.5 Krevní lipoproteiny 

Vzhledem ke své vysoké hydrofobicitě je cholesterol nerozpustný ve vodě. V těle je do 

periferních tkání transportován v podobě lipoproteinů (obr. 1.4). Lipoproteiny lze 

rozdělit podle hustoty do několika skupin: chylomikrony, lipoproteiny s velmi nízkou 

hustotou (VLDL – Very Low Density Lipoprotein), lipoproteiny s nízkou hustotou 

(LDL –Low Density Lipoprotein), lipoproteiny se střední hustotou (IDL – Intermediate 

Density Lipoprotein), lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL – Low Density Lipoprotein) 

a lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL – High Denstity Lipoprotein). Všechny 

lipoproteiny mají podobnou strukturu (obr. 1.5).  Na povrchu mají fosfolipidovou vrstvu 

s cholesterolem a apolipoproteiny, uvnitř se nachází hydrofobní jádro tvořené 

triacylglyceroly a esterifikovaným cholesterolem. Apolipoproteiny mají v lipoproteinu 

nejen strukturní funkci, ale také regulační, jsou tzv. kofaktory pro enzymy 

v lipoproteinovém metabolismu [16]. 

 

Obr. 1.4 Struktura krevního lipoproteinu. (upraveno z: 

https://www.mitchmedical.us/pharmacotherapy-principles/pathophysiology-lipid-and-

lipoprotein-metabolism.html) 

Chylomikrony se tvoří ve střevě a slouží k transportu triacylglycerolů (TAG) z potravy 

do periferních tkání, kde exogenní cholesterol předávají HDL částicím. Naopak HDL 

částice chylomikronům předávají apolipoprotein C-II, který slouží k aktivaci 

lipoprotein-lipasy (LPL), sloužící k uvolnění triacylglycerolu (hydrolýzou) 

z chylomikronů. Podobnou funkci plní i VLDL částice, které jsou tvořeny v játrech 

z triacylglycerolů syntetizovaných de novo. Delipidací chylomikronů a VLDL vzniká 

IDL. Předáním esterifikovaného cholesterolu z HDL se tvoří LDL. LDL slouží 
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k přenosu cholesterolu a jeho esterů do periferních tkání. Do buněk se dostává interakcí 

apolipoproteinu B 100 s LDL receptorem [16]. Mutace v LDL receptoru či jeho 

chemická modifikace může vést ke vzniku aterosklerózy [17]. HDL má funkci jako 

rezervoár apolipoproteinů pro katabolismus chylomikronů a VLDL. Pomocí lecitin-

cholesterol acyltransferasy aktivované apolipoproteinem C-I esterifikuje volný 

cholesterol. Díky tomu jsou HDL částice zapojeny ve zpětném transportu cholesterolu z 

periferních tkání do jater [16]. 

 

Obr. 1.5 Struktury některých krevních lipoproteinů lišících se ve své hustotě (upraveno z: 

https://cholesterolfun.weebly.com/ldl--hdl-tab.html) 

1.3 Metody pro stanovení cholesterolu 

1.3.1 Enzymatické metody 

Mezi nejčastěji vyhledávané analytické metody sloužící ke stanovení cholesterolu patří 

enzymatické metody. Prvním krokem enzymatických metod je hydrolýza cholesterol 

esteru na volný cholesterol pomocí enzymu cholesterolesterasy (rovnice 1.1). Vzniklý 

volný cholesterol je oxidován enzymem cholesteroloxidasou na cholest-4-en-3-on 

(rovnice 1.2). Během této reakce se uvolňuje peroxid vodíku, který v přítomnosti 

enzymu peroxidasy reaguje s 4-aminoantipyrinem a fenolem za vzniku červeného 

komplexu chinoniminu (rovnice 1.3), který lze detekovat spektrofotometricky 

(maximální absorpce při 500 nm) [18]. 

 estery cholesterolu +H2O
𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎
→               cholesterol (1.1) 
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 cholesterol + 1 2⁄ O2 + H2O
𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
→               cholest4en3on + H2O2 

(1.2) 

 2 H2O2 + 4aminoantipyrin + fenol
𝑝𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
→        chinonimin + 4 H2O 

(1.3) 

 

1.3.2 Spektrofotometrické metody 

Cholesterol lze stanovit spektrofotometricky využitím tzv. Liebermann-Burchardovy 

reakce (LB reakce) vedoucí ke vzniku modrozeleného produktu. LB reakce se provádí 

přidáním anhydridu kyseliny octové a koncentrované kyseliny sírové sloužícím jako 

dehydratační činidlo k roztoku cholesterolu rozpuštěného v chloroformu. Cholesterol a 

jeho acetátové a sulfátové deriváty podstupují sulfonaci na různých pozicích. Eliminace 

-SO3H skupiny vede ke vzniku nové dvojné vazby. Opakováním tohoto procesu 

vznikají polyeny a může dojít až k aromatizaci steroidního jádra [19,20]. 

1.3.3 Instrumentální metody 

Nejběžnějšími metodami ke stanovení cholesterolu jsou plynová chromatografie (GC) a 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). Některé z těchto metod vyžadují 

před samotným použitím GC nebo HPLC náročný proces extrakce celkových lipidů, 

odstranění rozpouštědel, saponifikaci esterů cholesterolu, extrakci 

nesaponifikovatelného materiálu, promývání, koncentrování analytu a jeho derivatizaci 

(např. na trimethylsilyl estery pro GC stanovení). Novější metody jsou založeny na 

přímé alkalické saponifikaci vzorku, nesaponifikovatelné frakce jsou extrahovány a 

analyzovány pomocí GC [21,22] či HPLC [22]. GC může být využita např. ve spojení 

s plamenově ionizačním detektorem (FID) nebo hmotnostním spektrometrem (MS), 

např. s iontovou pastí jako hmotnostním analyzátorem [21,23]. HPLC se rovněž 

využívá ve spojení s MS, často v jeho tandemovém uspořádání (MS2). Jako ionizační 

techniky se využívají ionizace za atmosférického tlaku (APCI) nebo ionizace 

elektrosprejem (ESI) [24]. Dalšími detekčními technikami při používání HPLC jsou 

detektor s diodovým polem (DAD) [25] nebo detekce pomocí UV záření [26]. Příklady 

stanovení cholesterolu pomocí instrumentálních metod s dosaženými limity detekce 

(LOD) jsou shrnuty v tab. 1.1. 
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Tab. 1.1: Příklady stanovení cholesterolu pomocí instrumentálních metod 

Metoda-detektor Matrice Derivatizace LOD (nmol.l─1) Ref. 

GC-MS Plodová voda Pyridin + BSTFA* 10 [27] 

GC-FID Tabák Pyridin + BSTFA* 2,59.102  [28] 

HPLC-APCI-MS Olivový olej ─ 0,32 – 2,36  [29] 

HPLC-DAD Léčiva založená na 

liposomech 

─ 2.87.104 [25] 

HPLC-UV Mléko ─ 3,88.103 [26] 

* N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid 

1.4 Elektrochemie cholesterolu 

Redoxní aktivita steroidních sloučenin bez dvojných vazeb či s izolovanými dvojnými 

vazbami je nízká. Přístupy k jejich elektrochemické detekci jsou obecně dva: prvním je 

konstrukce enzymatických biosenzorů, druhým různé metody založené na přímé či 

nepřímé oxidaci, nebo adsorpčních či desorpčních procesech, které jsou shrnuty 

v review [30].  

1.4.1 Enzymatické biosenzory 

Dosavadní výsledky týkající se enzymatických biosenzorů jsou uvedeny v referátu [31]. 

Enzymatické biosenzory jsou založeny na enzymech imobilizovaných na povrchu 

elektrody. Nejčastěji používané biosenzory jsou takové, které využívají amperometrické 

metody. Principem jejich funkce je redoxní reakce mezi analytem a imobilizovaným 

enzymem vedoucí k přenosu elektronů mezi enzymem a elektrodou, který je přeměněn 

na elektrický signál (proud). Tento generovaný proud odpovídá množství přítomného 

analytu. Pro imobilizaci enzymů se používají nanomateriály, např. nanočástice nebo 

uhlíkové nanotrubice, které různými způsoby zlepšují vlastnosti biosenzorů, především 

usnadňují přenos elektronů generovaných redoxní reakcí mezi enzymem a elektrodou. 

Při stanovení cholesterolu se využívá enzym cholesteroloxidasa, při jehož reakci 
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s cholesterolem dochází k stechiometrické spotřebě kyslíku a produkci peroxidu vodíku, 

které mohou být amperometricky měřeny [31]. 

1.4.2 Přímé metody 

Vyskytuje se pouze málo metod založených na přímé oxidaci cholesterolu, např. metoda 

využívající elektrody ze skelného uhlíku (GCE) a borem dopované diamantové (BDD) 

elektrody v nevodném prostředí, obvykle v acetonitrilu obsahujícím základní elektrolyt 

[32]. Existují i metody nepřímé oxidace, kdy je v elektrolyzovaném roztoku přítomen či 

generován mediátor, který reakci katalyzuje [30], například oxidace cholesterolu 

v systému dimethylformamidu, bromidu sodného a vody, kde dochází k postupné 

oxidaci Br─ → Br → Br+, a oxidace cholesterolu probíhá společně s přeměnou Br+ zpět 

na Br─ [33]. 

Cholesterol může být též přímo stanoven pomocí adsorpčního chování na povrch 

rtuťové kapkové elektrody. Analyt se naakumuluje na elektrodě a poté je vyhodnocován 

signál daný změnou adsorpčního chování pomocí anodické rozpouštěcí voltametrie 

[34]. 

Zvýšení elektrochemické aktivity cholesterolu lze dosáhnout dehydratační reakcí 

působením kyseliny (LB reakce). Tento přístup je publikován v práci o elektrochemické 

oxidaci žlučových kyselin, kde je jejich dehydratace uskutečněna pomocí kyseliny 

chloristé v acetonitrilu [35]. Podobné podmínky lze rovněž využít pro cholesterol. 

1.5 Elektroda ze skelného uhlíku 

Elektrody ze skelného uhlíku mají mnoho výhodných vlastností, jako je například 

široké potenciálové okno v anodické oblasti, relativní chemická inertnost, 

elektrokatalytická aktivita pro řadu redoxních reakcí a nízká cena. Používají se pro 

organické molekuly a makromolekuly ve vodných i nevodných prostředích, kde jsou 

jejich vlastnosti často preferovanější než vlastnosti elektrod zhotovených ze vzácných 

kovů [36]. 

Elektroda ze skelného uhlíku se vyrábí pomalým zahříváním různých polymerů, často 

polyakrylonitrilu, na vysoké teploty pod tlakem a v inertní atmosféře, obsahuje tedy 

pouze stopové množství plynných či jiných nečistot. Tím dochází k vypaření 
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heteroatomů a zůstávají pouze atomy uhlíku. Všechny uhlíky v GCE mají sp2 

hybridizaci, struktura je tvořena náhodně orientovanými grafitovými ploškami. Jak je 

již zmíněno výše, GCE má široké potenciálové okno v anodické oblasti. Je použitelná 

ve všech běžných rozpouštědlech a je odolná vůči korozi kyselinami [36,37]. 

Chování GCE záleží na použitém leštícím materiálu a proceduře. V průběhu měření je 

nutné obnovovat povrch GCE pomocí leštění na hladké leštící destičce, nejčastěji za 

použití aluminy (dihydrát Al2O3). Aktivaci lze provést i termicky ve vakuu, jde však o 

pomalejší metodu, která se nehodí při opakovaném užívání elektrody [37]. 
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2. Experimentální část 

2.1 Příprava roztoků a použité chemikálie 

K charakterizaci GCE elektrody byl připraven roztok hexakyanoželeznatanu draselného 

(K4[Fe(CN)6]) v 1 mol.l–1 chloridu draselném o koncentraci 1.10–3 mol.l–1. 

Byl připraven zásobní roztok cholesterolu o koncentraci 1.10–3 mol.l–1 v acetonitrilu, 

dále zásobní roztoky 1 mol.l–1 kyseliny chloristé, sírové, dusičné a fosforečné 

v acetonitrilu. 

Pro voltametrická měření byly připraveny roztoky pro voltametrickou celu (obr. 2.1): 

roztok pro meziprostor obsahující 0,5 mol.l–1 chloristan sodný v acetonitrilu a roztok 

pro prostor referentní elektrody obsahující 0,01 mol. l–1 dusičnan stříbrný a 1 mol.l–1 

chloristan sodný v acetonitrilu. 

Chemikálie byly (pokud není uvedeno jinak) analytické čistoty. Jejich původ je uveden 

v tabulce 2.1: 

Tab. 2.1 Původ použitých chemikálií 

Chemikálie Původ Chemikálie Původ 

Cholesterol Sigma-Aldrich 65% HNO3 Lach-Ner (Neratovice) 

K4[Fe(CN)6] Lachema (Brno) 85% H3PO4 Lach-Ner (Neratovice) 

KCl Lach-Ner (Neratovice) Acetonitril Honeywell (Německo) 

70% HClO4 Penta (Chrudim) AgNO3 Fluka 

96% H2SO4 Lach-Ner (Neratovice) NaClO4 Fluka 

 

2.2 Aparatura 

Voltametrická měření byla prováděna pomocí přístroje Eco-Tribo se softwarem 

Polar.Pro 5.1 (Eco-Trend Plus, Praha). Pracovní elektrodou byla elektroda ze skelného 
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uhlíku o průměru disku 2 mm (S = 3,14 mm2) se skleněným tělem (Metrohm, 

Švýcarsko). Jako pomocná elektroda byla použita platinová elektroda (Elektrochemické 

detektory, Turnov) a jako referentní elektroda byla při měření cholesterolu použita tzv. 

nevodná Pleskovova elektroda, kterou je stříbrný drátek ponořený v roztoku 0,01   

mol.l–1 AgNO3 a 1 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu.  

Pro voltametrická měření roztoku cholesterolu byla užita speciální cela skládající se ze 

tří částí od sebe oddělených fritou, která je znázorněna na obr. 2.1 [38]. V první části 

(prostor f) jsou umístěny pracovní (a) a pomocná elektroda (b) ponořené v měřeném 

roztoku. Druhou částí je meziprostor (e) sloužící jako solný můstek a třetí částí prostor 

(d) pro referentní elektrodu (c), obě části jsou naplněny příslušnými roztoky. 

 

Obr. 2.1 Schéma použité elektrochemické cely, kde (a) je pracovní elektroda, (b) platinový 

plíšek jako pomocná elektroda, (c) stříbrný plíšek jako součást referentní elektrody, (d) prostor 

referentní elektrody obsahující 0,01 mol.l–1 AgNO3 a 1 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu, (e) 

meziprostor obsahující 0,5 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu a (f) pracovní prostor [38]. 

2.3 Pracovní postup a zpracování dat 

Na začátku každého měření byla pracovní elektroda vyleštěna pomocí aluminy na leštící 

destičce (Elektrochemické detektory, Turnov). Jako základní elektrolyt byla použita 

kyselina chloristá v acetonitrilu o koncentraci 0,1 mol.l–1. Nejprve byl vždy měřen 

roztok základního elektrolytu, poté roztok cholesterolu. Měřené roztoky byly 
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připravovány tak, že do 10ml odměrné baňky byl odpipetován 1 ml kyseliny chloristé v 

acetonitrilu o koncentraci 1 mol.l–1, 1 ml roztoku cholesterolu v acetonitrilu o 

koncentraci 1.10–3 mol.l–1 a roztok byl doplněn acetonitrilem po rysku. V tomto objemu 

je 0,43 % vody pocházející ze 70% kyseliny chloristé. Měřený roztok byl poté přelit do 

pracovního prostoru elektrochemické cely. 

Vyhodnocení získaných křivek, tj. získání hodnot potenciálu a proudu ve vrcholech 

píků, bylo provedeno v programu Polar.Pro 5.1 prodloužením základní linie, jak je 

naznačeno v obr. 2.2. Grafy byly vytvořeny v programu Origin 8 (OriginLab 

Corporation, Northampton, USA). 
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Obr. 2.2 Znázornění použité metody vyhodnocování křivek: protažení základní linie a následné 

odečtení hodnoty proudu ve vrcholu píku. 

Použitými voltametrickými metodami pro měření cholesterolu byly cyklická 

voltametrie (CV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV). Při cyklické voltametrii byla 

používána rychlost polarizace 100 mV.s–1. Byly měřeny čtyři cykly, z nichž byl do 

grafu použit první. U diferenční pulzní voltametrie byla používána rychlost polarizace 

20 mV.s–1, hodnoty pro výšku a šířku pulzu byly +50 mV a 80 ms. 
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Limit detekce (LOD) a limit stanovitelnosti (LOQ) byly stanoveny pomocí rovnic 2.1, 

2.2 a 2.3, kde σ je směrodatná odchylka výšky proudu, kn tabelovaná hodnota, R je 

rozptyl měření a k je směrnice kalibrační závislosti. 

 𝜎 =  𝑘𝑛 ∙ 𝑅 (2.1) 

 
LOD =

3 ∙ 𝜎

𝑘
 

(2.2) 

 
LOQ =

10 ∙ 𝜎

𝑘
 

(2.3) 
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3. Výsledky a diskuze 

3.1 Charakterizace elektrody ze skelného uhlíku 

Charakterizace GCE byla provedena pomocí hexakyanoželeznatanu draselného 

(K4[Fe(CN)6]), nazývaného též ferrokyanid draselný, který má při použití cyklické 

voltametrie odezvu v anodické i katodické oblasti proudů.  

Měřením cyklických voltamogramů ferrokyanidu draselného (obr. 3.1) při různých 

rychlostech polarizace byly získány informace o reverzibilitě děje. Reverzibilitu děje lze 

usuzovat z poměru anodického a katodického proudu, IA/IK, který by teoreticky měl být 

roven jedné; rozdíl potenciálů EA a EK (ΔE) mezi vrcholy píků daných rychlostí by měl 

mít teoretickou hodnotu 59 mV odpovídající reverzibilnímu systému předávajícímu 

jeden elektron. Hodnoty získané z naměřených dat jsou uvedeny v tab. 3.1. Vzhledem 

k odchylce hodnoty IA/IK a zvětšující se hodnotě ΔE s rostoucí rychlostí polarizace lze 

chování (K4[Fe(CN)6]) na GCE označit jako quasireversibilní. 
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Obr. 3.1 Cyklické voltamogramy ferrokyanidu draselného (1.10–3 mol.l–1 v 1 mol.l–1 KCl) pro 

rychlosti polarizace: (1) 20, (2) 50, (3) 100, (4) 300, (5) 500 a (6) 1000    mV.s–1. Pracovní 
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elektroda GCE vs. Pleskovova referentní elektroda (Ag/AgNO3, 0,01 mol.l–1 AgNO3 a 1 mol.l–1 

NaClO4 v acetonitrilu).  

Tab. 3.1 Vypočtené absolutní hodnoty poměru anodického a katodického proudu (|(IA/IK)|) a 

hodnoty rozdílu potenciálu ve vrcholu anodického a katodického píku (ΔE) pro ferrokyanid 

draselný (1.10–3 mol.l–1 v 1 mol.l–1 KCl) na GCE při různých rychlostech polarizace. 

 

Rychlost polarizace (mV.s─1) |(IA/IK)| ΔE (mV) 

20 1,087 143 

50 1,006 165 

100 1,075 195 

300 1,094 237 

500 1,083 257 

1000 1,083 275 

 

3.2 Voltametrie cholesterolu 

3.2.1 Vliv anorganické kyseliny v základním elektrolytu na odezvu 

cholesterolu 

Nejprve byl studován vliv anorganických kyselin v základním elektrolytu na odezvu 

cholesterolu. Silná kyselina slouží jako dehydratační činidlo při Liebermann-

Burchardově reakci, která je využívána k aktivaci steroidního skeletu. Zároveň je 

kyselina i základním elektrolytem. Ke sledování voltametrické odezvy cholesterolu byly 

použity 1 mol.l–1 roztoky kyseliny chloristé, sírové, dusičné a fosforečné v acetonitrilu. 

Ve vybraných kyselinách byl studován vliv rychlosti polarizace, množství vody 

v roztoku a vliv koncentrace kyseliny na voltametrickou odezvu cholesterolu. 

Cyklický voltamogram cholesterolu o koncentraci 1.10–4 mol.l–1 v základním 

elektrolytu obsahujícím 0,1 mol.l–1 kyselinu chloristou v acetonitrilu je uveden na obr. 

3.2. Tento roztok obsahuje 0,43 % vody, což je minimální obsah vody, která má původ 
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v 70% kyselině chloristé použité k jejich přípravě. Cholesterol poskytuje odezvu 

v anodické oblasti s potenciálem okolo +1400 mV. Elektrochemická oxidace 

cholesterolu je děj ireverzibilní; zpětný katodický scan nevykazuje zvýšení proudové 

odezvy v přítomnosti cholesterolu oproti základnímu elektrolytu v rozsahu potenciálů 

─250 až +1850 mV. V základním elektrolytu obsahujícím kyselinu chloristou byl 

studován vliv pasivace během deseti cyklů cyklické voltametrie (obr. 3.3). Postupně 

dochází k snižování výšky píků a posunu potenciálů vrcholů píků směrem 

k pozitivnějším hodnotám vlivem pasivace GCE. Během deseti následných cyklů došlo 

k poklesu proudové odezvy o přibližně 300 nA, tj. o cca 10 %, oxidační potenciál se 

posunul o 80 mV k pozitivnějším hodnotám. 
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Obr. 3.2 Cyklický voltamogram (1) základního elektrolytu a (2) cholesterolu o koncentraci  

1.10–4 mol.l–1 v prostředí 0,1 mol.l–1 kyseliny chloristé v acetonitrilu s obsahem vody 0,43 %. 

Pracovní elektroda GCE vs. Pleskovova referentní elektroda (Ag/AgNO3, 0,01 mol.l–1 AgNO3 a 

1 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu). Rychlost polarizace 100 mV.s–1. 
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Obr. 3.3 Pasivace GCE při cyklické voltametrii (10 následných cyklů, zobrazeny pouze 

anodické větve) cholesterolu o koncentraci 1.10–4 mol.l–1 v 0,1 mol.l–1 kyselině chloristé 

v acetonitrilu (11 – CV základního elektrolytu). Pracovní elektroda GCE vs. Pleskovova 

referentní elektroda (Ag/AgNO3, 0,01 mol.l–1 AgNO3 a 1 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu). 

Rychlost polarizace 100 mV.s–1. 

Obr. 3.4 zobrazuje cyklické voltamogramy základního elektrolytu a cholesterolu 

v přítomnosti daných kyselin. Podle koncentrace koncentrovaných kyselin je obsah 

vody 0,43 % v kyselině chloristé, 0,04 % v kyselině sírové, 0,34 % v kyselině dusičné a 

0,17 % v kyselině fosforečné. Obr. 3.4A znázorňuje cyklické voltamogramy naměřené 

v přítomnosti již zmíněné kyseliny chloristé. V případě kyseliny sírové (obr. 3.4B) byla 

pozorována odezva v anodické oblasti s potenciálem okolo +1350 mV. Stejně jako 

u kyseliny chloristé je elektrochemická reakce ireverzibilní. Kyselina sírová poskytuje 

přibližně stejně velkou proudovou odezvu jako tomu bylo u kyseliny chloristé. 

V prostředí kyseliny dusičné (obr. 3.4C) a fosforečné (obr. 3.4D) nebyla získána žádná 

odezva cholesterolu, cyklické voltamogramy měřeného roztoku cholesterolu jsou téměř 

shodné s linií základního elektrolytu. Je tedy zřejmé, že aktivace steroidního skeletu pro 

elektrochemickou oxidaci probíhá pouze v kyselině chloristé a sírové, které byly 

použity jako základní elektrolyty pro další měření. 
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Obr. 3.4 Vliv různých kyselin v základním elektrolytu na odezvu cholesterolu (c = 1.10–4   

mol.l–1, barevné křivky). Prostředí 0,1 mol.l–1 kyselina v acetonitrilu: (A) kyselina chloristá 

(obsah vody 0,43 %), (B) kyselina sírová (obsah vody 0,04 %), (C) kyselina dusičná (obsah 

vody 0,34 %) a (D) kyseliny fosforečné (obsah vody 0,17 %). Černě jsou vyznačeny cyklické 

voltamogramy základního elektrolytu. Pracovní elektroda GCE vs. Pleskovova referentní 

elektroda (Ag/AgNO3, 0,01 mol.l–1 AgNO3 a 1 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu). Rychlost 

polarizace 100 mV.s–1. 

3.2.2 Vliv rychlosti polarizace na odezvu cholesterolu 

Byl studován vliv rychlosti polarizace elektrody v roztoku cholesterolu v prostředí 0,1 

mol.l–1 kyseliny chloristé v acetonitrilu (obr. 3.5) a 0,1  mol.l–1 kyseliny sírové (obr. 3.6) 

metodou cyklické voltametrie. V obou prostředích dochází se zvyšováním rychlosti 

polarizace k nárůstu proudové odezvy, zatímco potenciál vrcholů píků osciluje 

v intervalu hodnot přibližně 1300 mV – 1400 mV. Lze soudit, že elektrochemická 

reakce cholesterolu je řízena difuzí, protože závislost výšky píku Ip na druhé odmocnině 

rychlosti polarizace v1/2 je lineární, jak je vidět na obr. 3.7 (pro kyselinu chloristou) a 

3.8 (pro kyselinu sírovou). Parametry této závislosti pro obě kyseliny jsou uvedeny 

v tabulce 3.2. 
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Obr. 3.5 Anodické skeny cyklických voltamogramů rychlostní závislosti odezvy cholesterolu 

(1.10–4 mol.l–1) v prostředí kyseliny chloristé v acetonitrilu o koncentraci 0,1 mol.l–1 (obsah 

vody 0,43 %). (1) Základní elektrolyt při rychlosti polarizace 10 mV.s–1, odezva cholesterolu při 

rychlosti polarizace (mV.s–1): (2) 10, (3) 20, (4) 50, (5) 100, (6) 200, (7) 500, (8) 1000 a (9) 

2000. Pracovní elektroda GCE vs. Pleskovova referentní elektroda (Ag/AgNO3, 0,01 mol.l–1 

AgNO3 a 1 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu). 
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Obr. 3.6 Anodické skeny cyklických voltamogramů rychlostní závislosti odezvy cholesterolu 

(1.10–4 mol.l–1) v prostředí kyseliny sírové v acetonitrilu o koncentraci 0,1 mol.l–1 (obsah vody 

0,04 %). (1) Základní elektrolyt při rychlosti polarizace 10 mV.s–1, odezva cholesterolu při 

rychlosti polarizace (mV.s–1): (2) 10, (3) 20, (4) 50, (5) 100, (6) 200, (7) 500, (8) 1000 a (9) 

2000. Pracovní elektroda GCE vs. Pleskovova referentní elektroda (Ag/AgNO3, 0,01 mol.l–1 

AgNO3 a 1 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu). 
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Obr. 3.7 Závislost výšky píku Ip cholesterolu (1.10–4 mol.l–1) na druhé odmocnině rychlosti 

polarizace v1/2 v prostředí kyseliny chloristé v acetonitrilu o koncentraci 0,1 mol.l–1 (obsah vody 

0,43 %). 

Tab. 3.2 Parametry závislosti výšky píku IP cholesterolu (1.10–4 mol.l–1) na druhé odmocnině 

rychlosti polarizace v1/2 pro kyselinu chloristou a sírovou. 

Kyselina Rozsah rychlostí 

(mV.s–1) 

Směrnice         

(nA.s1/2.mV─1/2) 

Úsek                    

(nA) 

HClO4 10 – 300 327±10 –504±106 

H2SO4 10 – 1000 138±2 –77±29 
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Obr. 3.8 Závislost výšky píku Ip cholesterolu (1.10–4 mol.l–1) na druhé odmocnině rychlosti 

polarizace v1/2 v prostředí kyseliny sírové v acetonitrilu o koncentraci 0,1 mol.l–1 (obsah vody 

0,04 %). 

3.2.3 Vliv vody na odezvu cholesterolu 

Dále byl studován vliv vody na voltametrickou odezvu cholesterolu o koncentraci   

1.10–4 mol.l–1 v prostředí 0,1 mol.l–1 kyselině chloristé v acetonitrilu s různým obsahem 

vody: 0,43 %, 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % a 50 %. Získané voltamogramy 

jsou uvedeny v obrázku 3.9, závislosti potenciálu píku a výšky píku na obr. 3.10. Se 

zvyšujícím se obsahem vody dochází postupně k posunu potenciálů vrcholů píků vždy 

o cca 20 mV – 40 mV od počáteční hodnoty potenciálu (+1400 mV) směrem k méně 

pozitivním hodnotám až k dosaženému minimu +1200 mV pro 50% obsah vody. 

Naopak výšky píků se s rostoucím podílem vody nejprve zvyšují, nejvyšší hodnota byla 

naměřena u roztoku obsahujícího 10 % vody (cca 3600 nA), která je dokonce o 75 % 

vyšší než hodnota u roztoku s minimálním obsahem vody (cca 2000 nA). Při vyšších 

procentech nad 10 % se výšky píků snižují, nicméně jsou stále o mnoho vyšší než 

u roztoku obsahujícího minimum vody. Nejzřetelnější odezva cholesterolu byla 

naměřena při obsahu 40 % vody. V případě 50 % vody už došlo během přípravy 
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roztoku k vysrážení cholesterolu, a po zředění acetonitrilem byl měřený roztok 

zakalený. Tím pádem byla koncentrace cholesterolu v roztoku nižší a výška píku 

mnohem menší. Popsané chování cholesterolu může souviset s odlišnou schopností 

adsorbce na povrch elektrody. Lze předpokládat, že v prostředí obsahujícím více vody 

bude adsorpce hydrofobních látek steroidní povahy, které jsou předpokládanými 

produkty dehydratační reakce, intenzivnější než v prostředí obsahujícím vody méně. To 

vede k prekoncentraci na povrch elektrody a zvýšení oxidačního signálu. 
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Obr. 3.9 Vliv vody na odezvu cholesterolu (1.10–4 mol.l–1) v prostředí kyseliny chloristé v 

acetonitrilu o koncentraci 0,1 mol.l–1. Obsah vody: (1) 0,43 %, (2) 1 %, (3) 2 %, (4) 5 %, (5) 10 

%, (6) 20 %, (7) 30 %, (8) 40 % a (9) 50 %. Pracovní elektroda GCE vs. Pleskovova referentní 

elektroda (Ag/AgNO3, 0,01 mol.l–1 AgNO3 a 1 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu). Rychlost 

polarizace 100 mV.s–1. 
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Obr. 3.10 Závislost potenciálu píku Ep a výšek píků Ip na obsahu vody na odezvu cholesterolu 

(1.10–4 mol.l–1) v prostředí kyseliny chloristé v acetonitrilu o koncentraci 0,1 mol.l–1. 

3.2.3 Vliv koncentrace HClO4 v základním elektrolytu na odezvu 

cholesterolu 

Pro studium vlivu koncentrace kyseliny chloristé na odezvu cholesterolu v měřeném 

roztoku byly připraveny roztoky o koncentraci cholesterolu 1.10–4 mol.l–1, kde byla 

přítomna kyselina chloristá v acetonitrilu v koncentracích 0,1; 8.10–2; 6.10–2; 4.10–2; 

2.10–2; 1.10–2; 8.10–3; 6.10–3; 4.10–3; 2.10–3 a 1.10–3 mol.l–1. V oblasti koncentrací 0,1 

mol.l–1 až 4.10–2 mol.l–1 byla odezva přibližně stejná, dále se se snižující koncentrací 

HClO4 proudová odezva snižovala a potenciál vrcholů píku se naopak posouval 

k pozitivnějším hodnotám, jak je znázorněno v obr. 3.11. Závislost výšky píku Ip a 

potenciálu píku Ep na koncentraci kyseliny chloristé v základním elektrolytu (vyjádřené 

záporným dekadickým logaritmem) je vyobrazena v obr. 3.12. 
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Obr. 3.11 Vliv koncentrace kyseliny chloristé na odezvu cholesterolu (1.10–4 mol.l–1). (1) 

Základní elektrolyt o koncentraci kyseliny chloristé 1.10–3 mol.l–1, cholesterol v prostředí 

kyseliny chloristé o koncentraci (2) 1.10–3, (3) 2.10–3, (4) 4.10–3, (5) 6.10–3, (6) 8.10–3, (7) 1.10–

2, (8) 2.10–2 a (9) 4.10–2 mol.l–1. Pracovní elektroda GCE vs. Pleskovova referentní elektroda 

(Ag/AgNO3, 0,01 mol.l–1 AgNO3 a 1 mol.l–1 NaClO4 v acetonitrilu). Rychlost polarizace 100 

mV.s–1. 
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Obr. 3.12 Závislost výšky píku Ip a potenciálu píku Ep na koncentraci kyseliny chloristé 

v základním elektrolytu (vyjádřené záporným dekadickým logaritmem). 

3.2.4 Měření koncentrační závislosti cholesterolu 

Koncentrační závislosti byly měřeny v přítomnosti kyseliny chloristé v acetonitrilu 

o koncentraci 0,1 mol.l–1 a obsahu vody 0,43 %, 30 % a 40 % metodou diferenční pulsní 

voltametrie v rozmezí koncentrací 1.10–4 až 1.10–5 mol.l–1, resp. 8.10–6 mol.l–1 (v 

přítomnosti 40 % vody). 

Diferenční pulzní voltamogramy získané měřením v přítomnosti 0,43 % vody jsou 

zobrazeny v obr 3.13, koncentrační závislosti pro všechny obsahy vody jsou uvedeny na 

obr. 3.14 a tabulka 3.3 shrnuje jejich parametry včetně vypočítaných LOD a LOQ. 
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Obr. 3.13 DP voltamogramy a koncentrační závislost cholesterolu v prostředí kyseliny chloristé 

o koncentraci 0,1 mol.l–1 a obsahu vody 0,43 %. Koncentrace cholesterolu je (1) 1.10–5, (2) 

2.10–5, (3) 4.10–5, (4) 6.10–5, (5) 8.10–5 a (6) 1.10–4 mol.l–1. Pracovní elektroda GCE vs 

Pleskovova referentní elektroda (Ag/AgNO3, 0,01 mol.l–1 AgNO3 a 1 mol.l–1 NaClO4 

v acetonitrilu). 

40% obsah vody byl zvolen na základě poznatku, že v jeho přítomnosti poskytuje 

cholesterol nejvyšší odezvu (viz kapitola 3.2.3), ovšem hodnoty Ip získané diferenční 

pulsní voltametrií vykazovaly nízkou opakovatelnost. Proto byla měřena i závislost 

v přítomnosti 30 % vody. V tomto prostředí byla získána nejvyšší citlivost (tj. směrnice 

kalibrační závislosti), nicméně problémy s opakovatelností přetrvávaly, jak je vidno 

z chybových úseček pro výšku píku pro jednotlivé koncentrace na obr. 3.14. 

Při měření cholesterolu o koncentraci 1.10─4 mol.l─1 byla opakovatelnost měření 

srovnatelná v případě prostředí s obsahem vody 0,43 % (RSD 1,87 %) a v prostředí 

s obsahem vody 30 % (RSD 1,67 %). V případě obsahu vody 40 % byla RSD vyšší, a to 

3,52 %. Při nižších koncentracích cholesterolu docházelo ke zhoršení opakovatelnosti 

pro vyšší obsahy vody 30 % a 40 %, zatímco pro 0,43 % byla výška signálu 

cholesterolu relativně stabilní (např. pro c  = 1.10─5 byla RSD 0,36 %). 
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Limit detekce (LOD) a limit stanovitelnosti (LOQ) byly určeny pro všechny obsahy 

vody pomocí rovnic 2.1, 2.2 a 2.3. Limit detekce vypočítaný ze směrodatné odchylky 

výšky proudu je v případě obsahu vody 0,43 % a 30 % nižší než experimentálně získaný 

limit detekce (tj. nejnižší měřitelná koncentrace cholesterolu, kterou lze odlišit od 

šumu), což je 1.10─5 mol.l─5. 
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Obr. 3.14 Koncentrační závislost cholesterolu (1.10–4 mol.l–1) v prostředí 0,1 mol.l–1 kyseliny 

chloristé v acetonitrilu a obsahu vody (■) 0,43 %, (●) 30 %  a (▲) 40 %. Nejistota měření 

vyjádřená jako směrodatná odchylka výšky píku Ip (n = 5). Pracovní elektroda GCE vs. 

Pleskovova referentní elektroda (Ag/AgNO3, 0,01 mol.l–1 AgNO3 a 1 mol.l–1 NaClO4 

v acetonitrilu). 
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Tab. 3.3 Parametry kalibračních závislostí a vypočítané hodnoty LOD a LOQ pro cholesterol v 

prostředí 0,1 mol.l–1 HClO4 v acetonitrilu (s obsahem vody 0,43 %, 30 % a 40 %). 

Obsah vody 

(%) 

Úsek 

(nA) 

Směrnice 

(nA.l.μmol–1) 

R LOD 

(μmol.l–1) 

LOQ 

(μmol.l–1) 

0,43 % 50,38±0,55 4,66±0,04 0,9913 4,83 16,1 

30 % 52,11±16,34 6,67±0,25 0,9973 8,08 26,9 

40 % 181,28±34,52 5,94±0,61 0,9692 24,4 81,2 
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4. Závěr 

Při voltametrické detekci cholesterolu na elektrodě ze skelného uhlíku (GCE) poskytuje 

cholesterol v prostředí kyseliny chloristé v acetonitrilu ireverzibilní signál v anodické 

oblasti s potenciálem okolo +1400 mV vs. Ag/AgNO3. Jak je uvedeno v literatuře [30], 

dochází pravděpodobně v prostředí kyseliny k dehydratační reakci cholesterolu, jejíž 

produkty jsou elektrochemicky aktivní. Signál byl pozorován při použití kyseliny 

chloristé, dále byl zkoumán vliv dalších kyselin: kyseliny sírové, dusičné a fosforečné. 

Pouze v kyselině sírové byla pozorována odezva, a to srovnatelná s odezvou při použití 

kyseliny chloristé. Pozorovaná elektrochemická reakce je řízena difuzí. V prostředí 

kyseliny chloristé byl též studován vliv vody na odezvu cholesterolu, kdy bylo zjištěno, 

že nejvýraznější pík poskytuje cholesterol v prostředí obsahujícím 40% vody. Měření 

kalibrační závislosti bylo provedeno v prostředích s obsahem vody 40 %, 30 % a 

minimálním možným obsahem, tedy 0,43 %. Pro všechna prostředí byl vypočten limit 

detekce, který je v rozmezí 4,83.10–6 – 24,4.10–6 mol.l–1, ovšem nejnižší experimentálně 

měřitelná koncentrace je 1.10–5 mol.l–1. 
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