
Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá studiem elektrochemického chováni a detekce 

dvou strukturně odlišných neurotransmiterů, dopaminu (DA) a serotoninu (5-HT), 

v roztocích běžně používaných pro kultivaci neuronů, konkrétně Neurobasalu (NB), NB 

s fenolovou červení a ve fosfátovém pufru (PB) o pH blízkém fyziologickému. Ke studiu 

byla využitá elektroda na bázi borem dopovaného diamantu, přičemž byly prozkoumány 

dva typy povrchů: po anodické oxidaci (O-BDD) a mechanickém leštění (p-BDD) a dvě 

voltametrické techniky, cyklická a diferenční pulzní voltametrie. Při studiu bylo 

odhaleno, že oxidace DA je děj kvazireverzibilní, kdežto 5-HT se na O-BDD a p-BDD 

oxiduje ireverzibilně. V případě obou neurotransmiterů je jejich oxidace na obou BDD 

površích řízena difuzi. V důsledku pasivace elektrodového povrchu byla nejprve 

vyzkoušena anodická reaktivace (Eakt = +2400 mV, t = 30 s) k regeneraci O-BDD povrchu 

během měření s DA a 5-HT. Na O-BDD u DA už nedocházelo ke kontinuálnímu poklesu 

proudu píků a měřené signály se vyznačovaly vysokou opakovatelností ve všech 

studovaných médiích (sr (Ip) 1,1 % v PB o pH 7,0, 1,7 % v NB o pH 7,34, 0, 9 % v NB 

s fenolovou červení o pH 7,48). V případě 5-HT se anodická reaktivace byla účinná pouze 

v prostředí PB o pH 7,0 (sr (Ip) 0,18 %), zatímco v obou NB se nepodařilo dosáhnout 

opakovatelných signálů (sr (Ip) 19 – 22%). Následně byla provedena změna terminace 

povrchu z O-BDD na p-BDD mechanickým leštěním povrchu na částicích aluminy, což 

vedlo k nárůstu velikostí proudů píků obou neurotransmiterů ve všech zkoumaných 

mediích, ale zároveň došlo i k mírnému zhoršení opakovatelnosti měřených signálů. Byla 

také ověřena možnost současné detekce DA a 5-HT ve směsi pomocí p-BDD a O-BDD 

elektrody, avšak nepodařilo se odlišit oxidační píky jednotlivých neurotransmiterů kvůli 

značné blízkostí jejich oxidačních potenciálů. Kalibrační závislostí byly naměřeny 

v prostředí PB o pH 7,0 metodou DPV. Bylo zjištěno, že pro detekci DA a 5-HT jsou 

vhodné jak O-BDD tak i p-BDD elektroda, avšak p-BDD poskytuje lepší analytické 

parametry: nižší šum a tedy i nižší limit detekce i kvantifikace, širší lineární dynamický 

rozsah a vyšší citlivost. Taktéž bylo potvrzeno, že potenciálová okna obou NB médií jsou 

v anodické oblasti zkrácené v důsledku oxidace jejich elektroaktivních složek.  

 


