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Název práce:  Kobaltnaté ftalocyaniny jako senzory pro stanovení thiolových skupin 

Anotace:  Práce se zabývá možností využití kobalnatého ftalocyaninu jako látky pro modifikaci 

HOPG elektrody ke konstrukci senzoru pro stanovení thiolových skupin. Tyto skupiny 

se vyskytují v řadě biologicky aktivních látek (sirné aminokyseliny). Bylo 

prostudováno elektrochemické chování tetraneopentoxyftalocyaninu kobaltnatého 

(CoTNPc) v systému vodná fáze/organická fáze a byly identifikovány jednotlivé píky 

na cyklickém voltamogramu. Jako vhodný senzor pro stanovení thiolových skupin se 

ukázala elektroda modifikovaná elektrodepozicí CoTNPc s přídavkem hexafluoro-

fosfátu tetrabutylamonného. Byla studována opakovatelnost přípravy elektrody a její 

dlouhodobá stabilita. Byly naměřeny kalibrační přímky pro modelové analyty cystein 

hydrochlorid a homocystein. 

Klíčová slova: thiolové skupiny, ftalocyaniny, ampérometrický senzor, cyklická voltametrie 

 

Title:  Cobalt phthalocyanines as sensors for determination of thiol groups 

Annotation: The possibility of employment of cobalt phthalocyanine as a material for the 

modification of HOPG electrode for construction of a sensor for quantification of thiol 

groups was studied. Thiol groups are occurred in various biologically active 

substances (sulfur amino acids). The electrochemical behavior of cobalt 

tetraneopentoxyphthalocyanine (CoTNPc) in the water/organic phase system was 

studied, and individual peaks of cyclic voltamogram of the compound were identified. 

The electrodeposition of CoTNPc on HOPG electrode was found as a suitable method 

for construction of the sensor for quantification of thiol groups. The reproducibility of 

fabrication of the sensor and its time-stability was studied. The calibration 

dependencies for model analytes (cysteine hydrochloride and homocysteine) were 

measured. 

Key words: thiols, phthalocyanines, amperometric sensor, cyclic voltametry 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

 
A   absorbance 

a   směrnice lineární regrese 

Bu4NClO4 chloristan tetrabutylamonný 

Bu4NPF6 tetrabutylamonium hexafluorofosfát 

c   molární koncentrace [mol dm–3] 

CoPc ftalocyanin kobaltnatý 

CoTNPc tetraneopentoxy ftalocyanin kobaltnatý 

E   elektrický potenciál elektrody [V] 

Ep   potenciál píku [V] 

E1/2  půlvlnový potenciál [V] 

Fc  ferrocen 

Ip  proud píku [A] 

LOD  limit detekce 

LOQ limit stanovitelnosti 

Pc  ftalocyanin 

sy/x  směrodatná odchylka lineární regrese 

t   čas [s] 

T   teplota [K] 

λ   vlnová délka [nm] 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

 

 
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vývoj elektroanalytického senzoru pro 

stanovení biologicky aktivních sloučenin obsahujících thiolovou skupinu. Z těchto 

látek jsou zvlášť důležité některé aminokyseliny, které jsou významnými biochemic-

kými markery řady onemocnění. Takovými aminokyselinami jsou například cystein, 

homocystein či cystin. Jejich množství se stanovuje nejčastěji z krevní plazmy, ale 

také přímo z krve nebo z moči. Proto jsou navrhovány nové, pokud možno 

jednoduché a automatizovatelné analytické metody, které by dokázaly rychle a 

správně určit množství sledované látky ve vzorcích biologických tekutin. Řešením je 

vyvinout citlivý senzor pro stanovení thiolových skupin. 

 Tato diplomová práce popisuje přípravu a testování elektroanalytického senzoru 

vhodného pro stanovení látek obsahující thiolovou skupinu založeného na využití 

uhlíkové elektrody modifikované ftalocyaniny. První část práce se zabývá studiem 

elektrochemického chování tetraneopentoxy ftalocyaninu kobaltnatého (CoTNPc) 

v systému vodná/organická fáze v prostředí různých základních elektrolytů při 

různých pH. V druhé části práce byl proměřen vliv přítomnosti thiolových skupin na 

elektrochemické chování studovaného CoTNPc v systému vodná/organická fáze a 

bylo provedeno kinetické měření, které vypovídá o rychlosti difuze analytu přes 

organickou vrstvu. Třetí část diplomové práce je věnována studiu různých způsobů 

modifikace HOPG elektrody filmem CoTNPc pro stanovení thiolových skupin, dále 

studiu vlivu stáří elektrody na toto stanovení, opakovaného použití připravené 

elektrody a vlivu pH na stanovení. Práci uzavírají naměřené kalibrační přímky pro 

modelové analyty cystein a homocystein. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

 
2.1 BIOCHEMICKÝ VÝZNAM LÁTEK S THIOLOVOU SKUPINOU 

 

Význam stanovení látek s thiolovými skupinami plyne ze skutečnosti, že tyto látky 

patří mezi významné markery řady onemocnění – jedněmi ze zvlášť významných 

jsou homocystein a cystein. 

 

2.1.1 Homocystein 

 

Homocystein, systematicky 2-amino-4-thiomáselná kyselina (obr. 2.1) je neesenciá-

lní sirná aminokyselina objevená ve 30. letech 20. století Vincentem du Vigneaudem. 

Je meziproduktem metabolické přeměny methioninu na cystein a nejbližším 

homologem cysteinu. V biologických tekutinách se homocystein vyskytuje jako 

volný nebo vázaný na krevní bílkoviny disulfidickými či amidovými vazbami. Pro 

praktické potřeby se udává hladina celkového homocysteinu, tedy hladina po redukci 

a uvolnění ze sloučenin v biologických tekutinách.1 

 Homocystein je významným biochemickým markerem. Pokud fyziologická 

koncentrace homocysteinu překročí určitou hranici, hovoříme o hyperhomo-

cysteinémii. Toto zvýšení koncentrace může vést až k homocystinurii. 

 

 

OH

O

NH2

HS

 
 

Obr. 2.1 Struktura homocysteinu 
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Hyperhomocysteinémie je nezávislým rizikovým faktorem ischemické choroby 

srdeční, cévních onemocnění mozku a ischemické choroby dolních končetin. Je také 

pozitivně asociována s hlubokou žilní trombózou a tromboembolickou nemocí. 

Hyperhomocysteinémie představuje pro vznik kardiovaskulárního onemocnění velké 

riziko. Intracelulární koncentrace homocysteinu jsou v těle udržovány v úzkém 

koncentračním rozmezí. Pokud se zvýší koncentrace homocysteinu o 5 μmol/l, 

vzroste koncentrace celkového cholesterolu v plazmě o 0,52 mmol/l, což představuje 

nárůst rizika ischemické choroby srdeční o 20 %. Normální koncentrace homo-

cysteinu v plazmě na lačno u zdravého člověka se pohybuje od 5,0 do 15,9 μmol/l. 

Koncentrace u mírné hyperhomocysteinémie se pohybují v rozmezí od 16,0 do  

30,0 μmol/l, u středně těžké 30,0–100,0 μmol/l a těžká forma nemoci má koncen-

trace homocysteinu nad 100,0 μmol/l. Zvýšená koncentrace homocysteinu má také 

vztah k některým nekardiovaskulárním onemocněním, kterými mohou být 

Alzheimerova choroba, demence a poruchy kognitivních funkcí. Mateřská 

hyperhomocysteinémie je příčinou rozštěpových vad páteře, defektů uzavírání 

nervové trubice i poruch morfogeneze srdce a obličeje. 

 Homocystinurie je dědičná metabolická porucha vylučování homocystinu močí. 

Toto velice vážné onemocnění je provázeno kromě zvýšení koncentrace homo-

cysteinu a methioninu nad 100 µmol/l v krvi také poruchou pojivových tkání, na 

kterou umírají neléčení pacienti do 30. roku života. V batolecím nebo předškolním 

věku se mohou objevit poruchy duševního vývoje, deformace postavy, atrofie 

zrakového nervu a další symptomy. Choroba se dá úspěšně léčit od narození 

podávanou stravou se sníženým obsahem methioninu a nebo vysokými dávkami 

pyridoxinu.2 
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Obr. 2.2 Struktura (a) cysteinu, (b) cystinu 
 

2.1.2 CYSTEIN 

 

Cystein je aminokyselina obsahující jednu thiolovou skupinu (obr. 2.2a). Je to látka 

endogenní, účastní se druhé fáze biotransformace tak, že reaguje s xenobiotikem a 

tím zvýší polaritu látky a usnadní její odchod z organismu.  

 Cystin je látka složená ze dvou molekul cysteinu spojených sulfidovým můstkem 

(obr. 2.2b) v molekulách proteinů vytváří kovalentní spojení, která se podílejí na 

stabilizaci prostorového uspořádání. 

 Cystinurie je převážně dědičná metabolická porucha, která se projevuje vylučo-

váním cystinu v krystalické formě ledvinami. Při cystinurii dochází k poruše 

zpětného vstřebávání cysteinu v oblasti proximálního tubulu, kde dochází k zahuš-

ťování primární moči a k resorpci malých molekul, jako je glukóza, některé ionty a 

v neposlední řadě aminokyseliny, mezi něž patří i cystein. V případě cystinurie se 

spolu s cysteinem do moče vylučují ještě další aminokyseliny: lysin, arginin a 

ornitin. Ty však nevytvářejí krystaly. Rozpustný cystein se při vysoké koncentraci, 

zvláště v kyselých močích (pH < 5,5), mění na nerozpustný cystin. Krystaly cystinu 

v moči mají podobu plochých, pravidelných, šestibokých destiček. Lze je pozorovat 

pod mikroskopem v močovém sedimentu. Při vysoké koncentraci nerozpustných 

krystalků mohou vznikat ledvinové a močové kameny. Cystinové kameny jsou 

obvykle rentgenově nekontrastní, ale jsou viditelné při ultrasonografii.3, 4  

 Cystinóza je vrozená porucha metabolismu cystinu. Volný cystin se hromadí 

v lysozomech buněk celého organismu, zejména v retikuloendotelovém systému, 

kostech, ledvinách a v sítnici. To má za následek tubulární atrofie ledvin a různě 

rozsáhlé postižení kostí. Infantilní cystinóza je těžká forma nemoci vedoucí 

k trpasličímu vzrůstu a k postižení ledvin. Juvenilní cystinóza má za následek 
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postižení ledvin, kdy dochází k jejich postupnému selhání. Postižené děti umírají na 

selhání organismu obvykle v 6–12 letech.5 

 Rozdíl mezi cystinurií a cystinózou spočívá v deficitu dvou rozdílných 

transportních systémech pro cystin. U cystinurie jde o deficit transportního proteinu 

specifického pro diaminokyseliny, který se vyskytuje v proximálním tubulu a sliznci 

střevní. Naproti tomu u cystinózy je postižen transportní protein umožňující přenos 

cystinu přes lysozomální membránu lysozomových váčků do cytosolu. Cystin se tak 

v lysozomech hromadí, poškozuje buňky, tvoří krystaly v některých tkáních a 

porušuje jejich funkci.6 

 

 

2.2 ANALYTICKÉ METODY PRO STANOVENÍ LÁTEK 

  S THIOLOVOU SKUPINOU 

 

2.2.1 Stanovení homocysteinu 

 

V praxi se homocystein stanovuje z krevní plazmy na lačno nebo po methioninovém 

zátěžovém testu7, 8, 9. Při odběru na lačno musí být krev zchlazena na 4 až 6 °C a 

krevní plazma oddělena do jedné hodiny po odběru10. Potom se plazma ihned 

analyzuje pomocí níže zmíněných metod. 

 Pro stanovení homocysteinu v moči se nejčastěji používá chromatografie, zatímco 

při stanovení homocysteinu v krvi je používáno mnoho časově a technicky 

náročných postupů založených na derivatizaci kombinované se separačními 

metodami (např. GC-MS metoda s redukčním činidlem 2-merkaptoethanolem11). 

Další možností stanovení je porušení disulfidových vazeb homocysteinu a následné 

použití radioenzymatických metod12. Jednou z možností stanovení je redukce jeho 

oxidované formy pomocí hydroboritanu sodného, označení thiolové skupiny 

fluorescenčním činidlem a následné stanovení homocysteinu HPLC s fluorescenční 

detekcí13, 14, 15. Dalšími metodami může být iontově výměnná chromatografie16, 

HPLC s elektrochemickou detekcí i imunochemické metody.  
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2.2.2 Stanovení cysteinu 

 

Pro stanovení cysteinu lze využít širokou škálu metod od spektrofotometrických17 po 

elektrochemické. Mezi často používané patří spektrofluorimetrické stanovení 

založené na inhibici s hemoglobinem18, či stanovení metodou injekční průtokové 

analýzy19, kde je možné použít chemiluminiscenční detektor20. Z elektrochemických 

metod lze použít voltametrii na uhlíkové pastové elektrodě21, na uhlíkové elektrodě 

modifikované uhlíkovými vlákny22 či stanovení na diamantové elektrodě23. 

 Stanovení cysteinu či cystinu v moči se provádí jak HPLC metodou24 tak 

elektrochemickými metodami25.  

 Cystein v krevní plazmě se stanovuje především metodou HPLC se 

spektrometrickou26, 27 nebo elektrochemickou detekcí28. Pro stanovení cysteinu 

v krvi se používá spektrofotometrické metody založené na jeho reakci 

s ninhydrinem; metoda je vysoce citlivá a bylo zjištěno, že homocystein, glutathion, 

prolin ani ornitin podobnou reakci neposkytují.29 Další možností stanovení cysteinu 

v krevní plazmě je kapalinová chromatografie s detekcí využívající chemicky 

modifikovanou elektrodu obsahující deriváty ftalocyaninu, nalezený limit detekce 

byl 4 pmol (cit. 30). Při elektrochemickém stanovení cysteinu a cystinu v biologické 

matrici lze použít Brdičkovu reakci s kobaltnatými solemi.31 Ukázalo se, že tato 

metoda není vhodná pro stanovení v moči, protože by bylo nutné vzorek nejprve 

složitě zbavovat matrice.32  

 K diagnóze cystinurie se používá nitroprussidový test nebo iontově výměnná 

chromatografie, tenkovrstvá chromatografie či spektrometrie.33 

 

 

2.3 FTALOCYANINY 

 

2.3.1 Struktura, vlastnosti a použití 

 

Ftalocyaniny jsou makrocyklické sloučeniny, mající na prstencové struktuře střídavě 

atomy dusíku a uhlíku (obr. 2.3a, na str. 14). Svou strukturou se podobají přirozeně 

se vyskytujícím porfyrinům (obr. 2.3b), jako je například chlorofyl, hemin nebo 
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vitamín B12. Ve středu dusíkatého skeletu mohou mít navázán kovový atom, kterým 

může být kobalt, měď, železo a další. Jejich název je odvozen z řeckého naphtha, 

neboli ropa, a cyanine, modrý. Ftalocyaniny byly náhodně objeveny roku 1907 jako 

vedlejší produkt syntézy o-kyanobenzaminu, jejich struktura byla vyřešena v roce 

1933 R. Linsteadem34. 
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Obr. 2.3 Struktura (a) ftalocyaninu s navázaným centrálním kovovým kationtem, (b) porfyrinu 

 

 Ftalocyaniny mají červenavě modrou až žlutozelenou barvu. Jsou to stabilní, ve 

vodě (a polárních rozpouštědlech) velmi špatně rozpustné sloučeniny. Mají kata-

lytické vlastnosti, vynikající termostabilitu, světlostálost, odolnost vůči chemikáliím 

a dobrou elektrickou vodivost. Ve srovnání s porfyriny se snáze oxidují. Elektro-

nový přechod kovu vázaného ve ftalocyaninu závisí na redoxních vlastnostech a 

elektronové struktuře celé látky.35, 36, 37, 38 

 Vlastnosti ftalocyaninu mohou být ovlivňovány změnou centrálního iontu a adicí 

atomů nebo skupin atomů, které změní elektronegativitu sloučeniny a tím i její 

ionizační energii. Ze struktury na obrázku 2.3a je patrné, že se ftalocyaniny skládají 

ze čtyř identických částí. Jejich syntéza probíhá v několika krocích z molekul, které 

strukturně odpovídají částem ftalocyaninu. Takovými molekulami jsou deriváty 

ftalových kyselin, např. ftalonitril, o-cyanobenzamid, ftalanhydrid, ftalimid a další. 39 

 Ftalocyaniny mají velice široké využití. Velice dobře se uplatňují jako pigmenty a 

barviva, jelikož jejich deriváty vykazují vysokou stabilitu vůči světlu, jsou vysoce 
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tónovací a jejich barevná škála sahá od červenavých modří po žlutavé zeleně.40 

Z tohoto důvodu nacházejí uplatnění v různých odvětvích textilního či papírenského 

průmyslu41, používají se jako povrchové vrstvy datových médií42. Dále se uplatňují 

jako chemické senzory43. Našly využití také ve farmacii, jako chelatační činidla pro 

cílený transport při diagnostice a léčbě nádorových onemocnění.44 

 

2.3.2 Elektrochemie kobaltnatých porfyrinů a ftalocyaninů 

 

Porfyriny a ftalocyaniny s kobaltem jsou hojně využívány pro konstrukci 

chemických senzorů. Z hlediska elektrochemického se u nich uplatňují hlavně reakce 

přenosu náboje do nichž je zapojen kov navázaný ve středu molekuly. Nejběžnější 

reakce zahrnují přechody CoII → CoIII a CoII → CoI, které jsou lépe pozorovatelné v 

nevodných elektrochemických rozpouštědlech.  

 Většina studií kobaltnatých porfyrinů se věnuje především tetrafenylporfyrinu 

s navázaným kobaltem v aprotickém prostředí45, 46, nejběžněji používaným 

prostředím je pyridin či substituovaný pyridin47, butyronitril48 nebo benzonitril49. 

Hodnota oxidačního potenciálu přechodu CoII → CoIII porfyrinů je velmi závislá na 

rozpouštědlech a na základním elektrolytu. Elektronové přechody jsou více 

komplikované ve smíšených rozpouštědlech a také v přítomnosti silně 

komplexotvorných dusíkatých bazí. Mechanismus elektrooxidace a elektroredukce 

kobaltnatých porfyrinů je ve velké míře závislý také na uspořádání ligandových 

vazeb.  

 Podobné chování bylo zjištěno u kobaltnatých ftalocyaninů, kde jsou navíc 

elektrodové reakce ovlivňovány přítomností různých malých molekul jako 

kyslíku50, 51, oxidu uhelnatého52 a oxidu dusnatého53, 54. Velmi slibné se ukazuje 

použití kobaltnatých ftalocyaninů pro detekci thiolových skupin55, která je založena 

na kaskádě následných reakcí:  

 

CoIIPc → CoIIIPc + e– (2.1)

CoIIIPc + R–SH → CoIIPc + R–S+• + H+ (2.2)

2 R–S+• → R–S–S–R  (2.3)
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Odevzdáním elektronu vzniká z kobaltnatého ftalocyaninu ftalocyanin kobaltitý, 

který reaguje s thiolovou skupinou. Reakce je doprovázena barevným přechodem 

z modré barvy roztoku na tmavě zelenou. Studiu využití této reakce pro stanovení 

sulfidů, disulfidů a aminokyselin obsahujících thiolovou skupinu s použitím uhlíkové 

elektrody modifikované kobaltnatým ftalocyaninem se věnovala řada prací. Pro 

stanovení sirovodíku, methanthiolu, ethanthiolu a dimethylsulfidu byla použita 

miniaturizovaná uhlíková tištěná elektroda modifikovaná kobaltnatým ftalo-

cyaninem; měření probíhalo v prostředí fosfátového pufru. 56 Jinou modifikací je 

použití parafínem impregnované grafitové elektrody, na jejímž povrchu bylo 

zachyceno stopové množství kobaltnatého ftalocyaninu, pro stanovení sulfidových 

iontů v roztoku dusičnanu draselného při pH = 9,22 (cit. 57). Jako elektrody bylo 

použito rovněž uhlíkové pastové elektrody s příměsí kobaltnatého ftalocyaninu pro 

stanovení cysteinu, homocysteinu, N-acetylcysteinu a glutathionu.58 Pro stanovení 

cysteinu bylo použito elektrody ze skelného uhlíku s adsrobovanou vrstvou 

kobaltnatého ftalocyaninu v prostředí dimethylformamidu se základním elektrolytem 

tetrabutylamonium hexafluorofosfátem.59 Adsorpce byla provedena umístěním 

několika kapek kobaltnatého ftalocyaninu rozpuštěného v dimethylformamidu na 

povrch skleného uhlíku a odpařením při 80 °C po dobu 30 minut. Pro stanovení 

thiolů (glutathionu) byla použita elektroda z pyrolytického grafitu modifikovaná 

ftalocyaninem kobaltnatým; stanovení bylo použitelné i pro biologické matrice.60  

 

 

2.4 CHEMICKÉ SENZORY 

 

V moderní elektroanalytické chemii je neustálá snaha o miniaturizaci měřícího 

systému, zvýšení citlivosti a selektivity měření. Těmto požadavkům vyhovují 

zejména chemické senzory, tedy zařízení, která převádí vstupní proměnnou veličinu 

na signál vhodný k měření. Chemický senzor se skládá z diskriminátoru, složky 

schopné molekulového rozlišení sledované látky (analytu) a z přenašeče signálu, 

který zpracovává primární analytický signál diskriminátoru do měřitelné formy. 

Chemické či biochemické rozlišení analytu umožňují komplexotvorné nebo jiné 

vazbové látky, katalyzátory a enzymy, imunochemické protilátky, kyselina 

deoxyribonukleová, oligosacharidy, proteiny, neuroreceptory a další. Chemický 
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senzor tedy reaguje na některou z chemických vlastností svého okolí. Zjednodušeně 

můžeme říci, že senzor je element, který snímá určitou informaci a převádí ji na 

číslo.  

 Elektrochemické senzory můžeme rozdělit do tří skupin na potenciometrické 

senzory (měřenou veličinou je potenciál), ampérometrické senzory (měřenou veli-

činou je proud) a na konduktometrické senzory (měřenou veličinou je konduk-

tivita).61, 62 Srdcem elektrochemických potenciometrických či ampérometrických 

senzorů  může být chemicky modifikovaná elektroda, tedy elektroda jejíž povrch je 

cíleně upraven tenkou vrstvou nebo kompozitní příměsí chemického modifikátoru, 

který selektivně reaguje s analytem. 

 Ftalocyaniny jsou k výrobě chemických senzorů vhodné látky díky svým výše 

uvedeným fyzikálním a chemickým vlastnostem. Mohou být používány pro různé 

druhy senzorů: elektrochemické senzory, hmotnostní senzor (například využívající 

mikrováhy s křemennými krystaly), plošné akustické vlnové senzory či senzory 

optické. V plynových senzorech jsou ftalocyaniny schopné pracovat jako chemické 

citlivé filmy specificky používané k detekci halogenů, oxidů dusíku či organických 

molekul. 43 

 

 

2.5 STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH REAKCÍ 

  POMOCÍ CYKLICKÉ VOLTAMETRIE 

 

Voltametrie je elektroanalytická metoda, při níž se používají elektrochemické články 

tvořené pracovní polarizovatelnou elektrodou a referentní nepolarizovatelnou 

elektrodou. Při voltametrické analýze se měří závislost elektrického proudu, 

tekoucího elektrochemickým článkem, na potenciálu pracovní elektrody, který se 

s časem mění. Pokud v roztoku není látka, která by se oxidovala nebo redukovala, je 

pracovní elektroda zpolarizovaná a proud jí neprotéká. Je-li v roztoku látka schopná 

oxidace nebo redukce, dojde k depolarizaci elektrody a protéká jí proud. Velikost 

elektrického proudu v přítomnosti analytu je funkcí jeho koncentrace. Voltametrie se 

používá ke stanovení anorganických a organických látek, které lze oxidovat či 

redukovat. Mezi takové organické látky patří např. nitrolátky, halogeny, fenoly, 

aminy, ale i nukleové kyseliny a další biomolekuly. Používá se především ke 
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stanovení koncentrací až do stopových množství analytu. Uplatnění nachází také při 

studiu rovnováh reakcí, jejich kinetiky a různých mechanizmů v roztoku. Využívá se 

ke studiu reverzibility systému. Pokud je elektrodová reakce reverzibilní, získáme 

stejně vysoký katodický i anodický pík. Se vzrůstající ireverzibilitou děje se od sebe 

píky vzdalují, až jeden zcela vymizí. Ze vzdálenosti katodického a anodického píku 

je možné určit rychlostní konstantu elektrodového děje. 

 Při cyklické voltametrii je ve zkoumaném roztoku potenciál lineárně zvyšován od 

počátečního ke zlomovému potenciálu, zaznamenává se tzv. dopředný scan, a poté je 

potenciál lineárně snižován ke konečnému potenciálu, zaznamenává se tzv. zpětný 

scan. Počáteční a konečný potenciál se zpravidla shodují. Dopředný a zpětný scan 

pak tvoří jeden cyklus. Rychlost, s jakou je potenciál měněn, určuje délku 

experimentu a rozlišení píků. Tato metoda většinou využívá tříelektrodového 

zapojení. Je možné, že se nějaká látka adsorbuje na povrch elektrody. Pokud je látka 

zapojena do sekvence elektrodových reakcí, voltamogram se značně komplikuje. 

Takovou látku můžeme rozeznat, protože potenciál píku odpovídající oxidaci 

adsorbované látky je stejný jako potenciál píku odpovídající její redukci. Proto je 

voltamogram adsorbované látky symetrický podle osy. 

 Výsledkem cyklické voltametrie je katodicko-anodická křivka, tzv. voltamogram 

(obr. 2.4). Je to závislost proudu protékajícího soustavou na vloženém napětí. Pozice 

 

 
 
Obr. 2.4 Základní parametry cyklického voltamogramu reversibilního systému (převzato z 63)
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píku charakterizuje látku kvalitativně, zatím co výška píku ji charakterizuje 

kvantitativně. Ze separace píků, z jejich tvarů, z poměrů výšek a ze změn těchto 

parametrů při změně rychnosti scanu lze získat rozmanité informace o kinetice děje, 

existenci následných či bočných reakcí.64 Z jednoho roztoku je možné získat 

prakticky neomezený počet voltamogramů, protože elektrolýza probíhá pouze v malé 

vrstvičce roztoku v okolí elektrody. Každý pík je charakterizován několika 

základními údaji, mezi než patří potenciál (Ep), proud (Ip) píku a půlvlnový potenciál 

(E1/2), což je hodnota potenciálu odpovídající Ip/2.  

 

 

2.6 VÝCHODISKA K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vývoj elektroanalytického senzoru pro 

stanovení biologicky aktivních sloučenin obsahujících thiolovou skupinu.  

 Pro výše uvedené vlastnosti byl jako látka pro chemickou modifikaci vybrán nově 

syntetizovaný tetraneopentoxy ftalocyanin kobaltnatý. Selektivita chemicky 

modifikované elektrody se dá mimo jiné ovlivnit změnou kovového iontu 

navázaného uprostřed prstence ftalocyaninu, elektrokatalytická aktivita ftalocyaninu 

s kovem klesá v závislosti na počtu d orbitalů, tzn. v řadě Mn > Fe > Co > Cu > Ni 

(cit. 65, 66, 67). Kobaltnatý kationt byl zvolen, protože pro detekci thiolových skupin je 

potřeba dvouelektronová reakce. Substituenty na ftalocyaninu ovlivňují především 

jeho stálost a rozpustnost, ale mohou také měnit elektronovou hustotu okolo 

kovového centra a tím posouvat celkový potenciál.  

 Jako elektrodový materiál byla zvolena elektroda z vysoce orientovaného 

pyrolytického grafitu (HOPG), která má řadu výhod, zejména velmi repro-

dukovatelné čištění68.  

 Díky malé rozpustnosti ftalocyaninů ve vodě i v jiných polárních rozpouštědlech 

se pro studium jejich elektrochemického chování používají organická rozpouštědla, 

přičemž mechanismus reakce závisí jak na použitém rozpouštědle, tak na základním 
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elektrolytu. Například ftalocyanin kobaltnatý (CoPc) vykazuje v prostředí 

o-dichlorbenzenu a chloristanu tetrabuthylamonného přechod 

 

CoIIPc–II → CoIIPc–I → CoIIIPc–I (2.4)

 

zatímco pri použití stejného základního elektrolytu v prostředí dimethylformamidu  

byl zjištěn mechanismus69 

 

CoIIPc–II → CoIIIPc–II → CoIIIPc–I (2.5)

 

Jako prostředí pro elektroanalytické měření byl v této práci zvolen o-dichlorbenzen, 

který je oproti mnoha jiným organickým rozpouštědlům málo reaktivní a nereaguje 

s ftalocyaninem. Vzhledem k rozpustnosti analytů byl zvolen dvoufázový systém 

vodná fáze/organická fáze. Jako základní elektrolyt pro vodnou fázi byl zvolen 

chloristan lithný nebo fosfátový pufr, přenos iontů přes fázové rozhraní mezi vodnou 

fází a organickou fází (tedy studovaným ftalocyaninem v o-dichlorbenzenu na 

HOPG) byl zprostředkován pomocí chloristanu tetrabutylamonného nebo 

hexafluorofosfátu tetrabutylamonného. Obě fáze tak vždy obsahovaly stejný aniont a 

byl umožněn fázový přechod.70, 71 
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3  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 
3.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE 

 

Studovaný tetraneopentoxy ftalocyanin kobaltnatý (CoTNPc), struktura uvedena na 

obr. 3.1., byl připraven dle postupu72 v laboratoři Univerzity Tohoku v Japonsku 

skupinou Prof. Kobayashiho. 

  

N N

N

NN

NN

N

Co

OCH2C(CH3)3

OCH2C(CH3)3

(H3C)3CH2CO

(H3C)3CH2CO  
 

Obr. 3.1 Struktura tetraneopentoxy ftalocyaninu kobaltnatého 

 

 Jako prostředí pro elektrochemická měření byl použit o-dichlorbenzen (99% + 

Spec., Sigma Aldrich). Základními elektrolyty byly chloristan tetrabutylamonný 

(>98%, Fluka), hexafluorofosfát tetrabutylamonný (>99% electrochemical grade, 

Fluka), chloristan lithný (p.a., Penta) nebo fosfátový pufr. Dalšími použitými 

chemikáliemi byly: argon (99,99%, Linde) dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát 

(p.a., Lach-Ner), ferrocen (98%, Sigma Aldrich), homocystein hydrochlorid (p.a., 

Lachema) hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát (p.a., Lach-Ner), hydroxid 
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sodný (p.a., Penta), kyselina chloristá (70% p.a., Merck), L-cystein hydrochlorid 

(p.a., Lachema). 

 Zásobní roztoky byly připravovány v deionizované vodě (MiliQ, Milipore) nebo 

o-dichlorbenzenu. Vodné fosfátové pufry byly připraveny mísením roztoku 

dihydrogenfosforečnanu sodného o koncentraci 0,066 mol dm–3 s roztokem 

hydrogenfosforečnanu disodného o koncentraci 0,066 mol dm–3  podle tabulky 3.1, 

s kontrolou výsledného pH pomocí pH metru. 
 

Tab. 3.1  

Potřebné objemy roztoků dihydrogenfosforečnanu sodného (o koncentraci 0,066 mol dm–3) a hydro-

genfosforečnanu disodného (o koncentraci 0,066 mol dm–3) na přípravu fosfátového pufru 

o požadovaném pH 

 

pH pufru V(Na2HPO4·10H2O) 

[ml] 

V(NaH2PO4·2H2O) 

[ml] 

6,0 12,1 87,9 

6,5 31,3 68,7 

7,0 61,2 38,8 

7,5 85,2 14,8 

8,0 96,6  3,4 

 

 

3.2 POUŽITÉ METODY MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT 

 

3.2.1 Cyklická voltametrie 

 

Elektrochemická měření byla prováděna na přístroji Eco-Tribo Polarograf (Eco- 

-Trend Plus, ČR) se sběrem dat softwarem Polar Pro v. 5.0 (PolarSensors, ČR). Jako 

pracovní elektroda byla použita elektroda z vysoce orientovaného pyrolytického 

uhlíku (HOPG), 10×10×2 mm, ZYB grade, firmy Momentive Performance Materials 

Quartz, USA. Jako referentní elektroda byla použita kalomelová nebo 

merkurosulátová elektroda připravená v laboratoři. Pomocnou elektrodou byl 

platinový drátek. Elektrody byly po každém měření oplachovány acetonem a 

redestilovanou vodou a osušeny. Elektroda HOPG se obnovovala sloupnutím 

grafitové vrstvy pomocí lepící pásky.  
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 Schéma použité elektrochemické cely je znázorněno na obr. 3.2. Elektroda HOPG 

byla překryta teflonovým těsněním Viton s kruhovým otvorem o ploše 28 mm2. Na 

něj byla umístěna skleněná trubička s maximálním objemem 1 ml, na které byl 

teflonový uzávěr se třemi otvory pro přívod argonu, referentní a pomocnou 

elektrodu. Vše bylo upevněno v kovové konstrukci – svěráku, který se utahoval 

pomocí otočných šroubů. Na svěrák byl napájený drátek s konektorem, který 

zajišťoval vodivé spojení pracovní elektrody. 

 Po sestavení cely byla na HOPG pomocí kapilární pipety nanesena jedna až dvě 

kapky roztoku CoTNPc v o-dichlorbenzenu o koncentraci 1×10–3 mol dm–3, dále 

jedna až dvě kapky roztoku základního elektrolytu v o-dichlorbenzenu o koncentraci 

0,1 mol dm–3. Na tuto organickou vrstvu se naneslo 0,5 ml roztoku základního 

elektrolytu ve vodě o koncentraci 0,1 mol dm–3. Před měřením byla vodná fáze 

probublána 5 minut argonem.  

 

 
Obr. 3.2 Schématické znázornění použité elektrochemické cely (podle73) 

 

 

 
 

Obrázek 3.3 Detail jednotlivých částí použité elektrochemické cely (podle 73) 
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3.2.2 Molekulová absorpční spektrofotometrie v UV/VIS oblasti 

 

Molekulová absorpční spektra studovaných roztoků byla měřena ve viditelné a 

ultrafialové oblasti na spektrofotometru HP 8453 (Hewlett Packard) s diodovým 

polem a zpracována softwarem UV-Visible Chemstation, ver. A.09 (Hewlett 

Packard). Roztoky byly měřeny v křemenných kyvetách o měrné tloušťce 1 cm. 

 

3.2.3 Metody zpracování dat 

 

Naměřená data byla zpracována běžnými statistickými postupy74. Výsledky měření 

jsou mediány z nejméně tří měření (testovaných na odlehlost).  

 Lineární závislosti dvou proměnných byly zpracovány metodou lineární regrese 

s vyhodnocením příslušných odchylek a korelačních koeficientů. Statistický limit 

detekce (LOD) byl vypočítán podle vztahu (3.1), statistický limit stanovitelnosti 

(LOQ) byl vypočten ze vztahu (3.2): 

 

x/y3=
s

LOD
a

 (3.1)

x/y10=
s

LOQ
a

 (3.2)

 

 

kde sx/y je směrodatná odchylka lineární regrese a a je směrnice lineární regrese. 

Výpočty byly realizovány pomocí softwarových programů Microsoft Excel XP 

(Microsoft Corporation) a Origin 6.0 Professional (Microcal). 
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4  VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

 
4.1 STUDIUM ELEKTROCHEMICKÉHO CHOVÁNÍ CoTNPc 

 

Studium elektrochemického chování CoTNPc bylo prováděno ve dvoufázovém 

systému o-dichlorbenzen/voda. Byl studován vliv různých základních elektrolytů a 

pH na elektrochemické charakteristiky CoTNPc. 

 

4.1.1 Voltametrická studie v prostředí chloristanových iontů 

 

Prvním základním elektrolytem byly roztoky chloristanových iontů. Ve vodné fázi 

byl použit chloristan lithný, ve fázi organické chloristan tetrabutylamonný. Na 

obr. 4.1 je uveden cyklický voltamogram základního elektrolytu, z nějž je patrné, že 

potenciálové okno HOPG elektrody v tomto systému je od –600 mV do +1300 mV. 
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Obr. 4.1 Cyklický voltamogram základního elektrolytu ve dvoufázovém systému o-dichlor-

benzen/voda (organická fáze: 0,1 mol dm–3 Bu4NClO4; vodná fáze: 0,1 mol dm–3 LiClO4; HOPG vs. 

SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1). 
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Obr. 4.2 Cyklické voltamogramy CoTNPc (scan 8–10) ve dvoufázovém systému o-dichlor-

benzen/voda (c(CoTNPc) = 1×10–3 mol dm–3; organická fáze: 0,1 mol dm–3 Bu4NClO4; vodná fáze: 

0,1 mol dm–3 LiClO4; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1). Identifikace píků A–D v textu. 

 

Cyklický voltamogram HOPG elektrody s naneseným CoTNPc ve dvoufázovém 

prostředí o-dichlorbenzen/voda s chloristanovými ionty jako základním elektrolytem 

je uveden na obr. 4.2. Pro identifikaci hlavních píků byl použit jako interní standard 

ferrocen. Porovnáním s literaturou69 byly jednotlivé píky identifikovány takto: 

• pík A, Ep = 1395 mV, přechod CoIII(TNPc0) → CoIII(TNPc–1), 

• pík B, Ep = 870 mV, přechod CoII(TNPc–1) → CoII(TNPc–2), 

• pík C, Ep = 200 mV, přechod CoIII(TNPc–1) → CoII(TNPc–1), 

• pík D, Ep = –970 mV, přechod CoII(TNPc–2) → CoI(TNPc–2), 

Pro stanovení thiolových skupin je tedy podstatný pík C, jak bylo ukázáno  

v kapitole 2.3.2. 
 

 

4.1.2 Voltametrická studie v prostředí fosfátových iontů 

 

Prostředí fosfátových iontů bylo zvoleno z hlediska možnosti studia vlivu pH na 

elektrochemické chování studovaného CoTNPc. Vodnou fázi tvořil fosfátový pufr 

z Na2HPO4 a NaH2PO4, jako základní elektrolyt v organické fázi byl použit 

hexafluorofosfát tetrabutylamonný. 
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 Na obr. 4.3 je uveden cyklický voltamogram samotného základního elektrolytu 

s pH vodné složky rovno 6,0. Křivka základního elektrolytu se v použitém rozsahu 

pH od 6,0 do 8,0 neměnila. 
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Obr. 4.3 Cyklický voltamogram základního elektrolytu ve dvoufázovém systému o-dichlor-

benzen/voda (organická fáze: 0,1 mol dm–3 Bu4NPF6; vodná fáze – fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG 

vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1). 

 

 Byl studován vliv pH v rozsahu 6,0 až 8,0 na elektrochemické charakteristiky 

píku C studovaného CoTNPc (obr. 4.4). Vliv pH vodné fáze na elektrochemické 

charakteristiky píku C a jeho katodického protipíku studovaného CoTNPc je 

tabelována v tab. 4.1. Z naměřených hodnot je patrné, že hodnota pH nemá podstatný 

vliv na potenciál píku. Hodnota proudu píku se s pH mění, ale nebylo možné najít 

žádný trend. 
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Obr. 4.4 Cyklický voltamogram CoTNPc ve dvoufázovém systému o-dichlorbenzen/voda 

(c(CoTNPc) = 1×10–3 mol dm–3; organická fáze: 0,1 mol dm–3 Bu4NPF6; vodná fáze – fosfátový pufr; 

HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1).  

 

Tabulka 4.1 Elektrochemické parametry píku C a jeho katodického protipíku studovaného CoTNPc 

pro různá pH při cyklické voltametrii ve dvoufázovém systému o-dichlorbenzen/voda (c(CoTNPc) = 

= 1×10–3 mol dm–3; organická fáze: 0,1 mol dm–3 Bu4NPF6; vodná fáze – fosfátový pufr; HOPG vs. 

Fc/Fc+; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1).  
 

pH dopředný scan  zpětný scan ΔE, mV E1/2, mV 

 Ep, mV Ip, nA  Ep, mV Ip, nA   

6,0 136 1073  199 1270 63 167,5 

6,5 142 704  217 389 75 179,5 

7,0 111 684  189 655 78 150,0 

7,5 91 684  214 347 123 152,5 

8,0 112 641  210 713 98 161,0 
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 Byl studován vliv rychlosti polarizace elektrody na hodnotu potenciálu píku C 

studovaného CoTNPc v prostředí fosfátového pufru o pH v rozsahu 6,0 až 8,0. 

Graficky je vliv znázorněn na obr. 4.5. Z naměřených hodnot je patrné, že hodnota 

potenciálu píku C roste s rychlostí polarizace elektrody. 
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Obr. 4.5 Závislost potenciálu píku C studovaného CoTNPc na rychlosti polarizace elektrody a pH 

vodné fáze při cyklické voltametrii ve dvoufázovém systému o-dichlorbenzen/voda (c(CoTNPc) = 

= 1×10–3 mol dm–3; organická fáze: 0,1 mol dm–3 Bu4NPF6; vodná fáze – fosfátový pufr; HOPG vs. 

SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1).  
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4.2 STUDIUM MOŽNOSTI STANOVENÍ THIOLOVÝCH SKUPIN 

  V SYSTÉMU VODNÁ FÁZE/ORGANICKÁ FÁZE 

 

Vhledem k zjištěné skutečnosti, že hodnota pH fosfátového pufru v rozsahu 6,0 až 

8,0 nemá na elektrochemické parametry píku C studovaného CoTNPc podstatný vliv, 

byl pro další měření zvolen jako vodná fáze fosfátový pufr o pH = 6,0. 

 V systému vodná fáze/organická fáze byl do vodné fáze přidáván roztok cystein 

hydrochloridu a sledována odezva elektrody s naneseným CoTNPc. Odezva 

v roztoku bez cysteinu a s cysteinem byla téměř totožná (obr. 4.6). 
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Obr. 4.6 Cyklický voltamogram CoTNPc ve dvoufázovém systému o-dichlorbenzen/voda (plná linie) 

a v přítomnosti cystein hydrochloridu ve vodné fázi (tečkovaná linie) (c(CoTNPc) = 1×10–3 mol dm–3; 

c(cystein.HCl) = 1×10–3 mol dm–3; organická fáze: 0,1 mol dm–3 Bu4NPF6; vodná fáze – fosfátový 

pufr pH = 6; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1). Šipkou označen pík C. 
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 Změna systému, kdy vodnou fázi tvořil roztok chloristanu lithného a organickou 

fázi o-dichlorbenzen s chloristanem tetrabutylamonným, nevedla k získání signálu, 

tedy ke změně elektrochemického chování píku C studovaného CoTNPc v přítom-

nosti cysteinu (obr. 4.7). Měření bylo značně nereprodukovatelné. 
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Obr. 4.7 Cyklický voltamogram CoTNPc ve dvoufázovém systému o-dichlorbenzen/voda (plná linie) 

a v přítomnosti cystein hydrochloridu ve vodné fázi (tečkovaná linie) (c(CoTNPc) = 1×10–3 mol dm–3; 

c(cystein.HCl) = 1×10–3 mol dm–3; organická fáze: 0,1 mol dm–3 Bu4NClO4; vodná fáze: 0,1 mol dm–3 

LiClO4; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1). Znázorněny první dva scany. 

 

 Jedním z možných vysvětlení, proč je elektrochemické stanovení thiolových 

skupin pomocí CoTNPc ve dvoufázovém systému nereprodukovatelné, je obtížná 

difúze analytu (cystein hydrochloridu) organickou vrstvou. Díky možnosti studovat 

interakci cysteinu s CoTNPc spektrometricky, bylo provedeno kinetické měření 

změny absorbance v absorpčním maximu 485 nm (charakteristické maximum pro 

roztok CoTNPc v o-dichlorbenzenu). Jak je patrné z obr. 4.8 difúze cysteinu do 

organické vrstvy je velmi pomalá, proto jsou  odezvy elektrochemického detektoru 

na thiolové skupiny nereprodukovatelné. Podobné měření bylo provedeno i pro 

samotný cystein (obr. 4.9). 
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Obr. 4.8 Závislost absorbance absorpčního maxima studovaného CoTNPc při 485 nm na čase – 

kinetické měření difúze cystein hydrochloridu (200 µl 1×10–3 mol dm–3 roztoku CoTNPc v o-dichlor-

benzenu převrstveno 200 µl 1×10–3 mol dm–3 roztoku cystein hydrochloridu ve fosfátovém pufru  

o pH = 6, optická dráha kyvety 1 cm). 
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Obr. 4.9 Závislost absorbance absorpčního maxima studovaného CoTNPc při 485 nm na čase – 

kinetické měření difúze cysteinu (200 µl 1×10–3 mol dm–3 roztoku CoTNPc v o-dichlorbenzenu 

převrstveno 200 µl 1×10–3 mol dm–3 roztoku cysteinu ve fosfátovém pufru o pH = 6, optická dráha 

kyvety 1 cm). Tečkovaně naznačen průběh interpolované kinetické křivky. 
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4.3 STUDIUM MOŽNOSTI STANOVENÍ THIOLOVÝCH SKUPIN 

  NA ELEKTRODĚ MODIFIKOVANÉ VRSTVOU CoTNPc 

 

4.3.1 Modifikace povrchu elektrody adsorpcí 

 

Při studiu možnosti stanovení thiolových skupin pomocí CoTNPc v systému vodná 

fáze/organická fáze bylo zjištěno, že limitujícím faktorem je velká tloušťka 

organické fáze, přes kterou analyt jen obtížně a velmi pomalu difunduje k povrchu 

elektrody s CoTNPc. 

 Byla testována možnost modifikace povrchu HOPG elektrody adsorpcí. Na 

čerstvě očištěnou elektrodu, umístěnou v elektrochemické cele, byly naneseny dvě 

kapky 1×10–3 mol dm–3 roztoku CoTNPc v o-dichlorbenzenu. Organická vrstva byla 

následně odpařena ve vakuové pícce při 80 °C po dobu pěti hodin. Na takto 

modifikovanou elektrodu byl jako základní elektrolyt nanesen fosfátový pufr o pH = 

= 6,0 a přidáván roztok cystein hydrochloridu. Na získaném cyklickém 

voltamogramu (obr. 4.10) je patrný nárůst píku při 900 mV, ale při dalších 

přídavcích analytu se již pík nezvyšoval. Měření byla navíc nereprodukovatelná. 
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Obr. 4.10 Cyklický voltamogram HOPG elektrody modifikované za tepla odpařenou vrstvou CoTNPc 

v základním elektrolytu (plná linie) a v přítomnosti cystein hydrochloridu (tečkovaná linie) 

(c(cystein.HCl) = 2,5×10–4 mol dm–3; fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v =  

= 10 mV s–1).  
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 Dále byla testována modifikace HOPG elektrody nanesením směsi  

1×10–3 mol dm–3 roztoku CoTNPc v o-dichlorbenzenu s 0,1 mol dm–3 roztokem 

Bu4NPF6 v o-dichlorbenzenu v poměru 1:1. Organická vrstva byla následně odpařena 

ve vakuové pícce při 80 °C po dobu pěti hodin. Na takto modifikovanou elektrodu 

byl jako základní elektrolyt nanesen fosfátový pufr o pH = 6,0 a přidáván roztok 

cystein hydrochloridu. Na získaném cyklickém voltamogramu (obr. 4.11) je patrný 

nárůst píku při 900 mV, ale při dalších přídavcích analytu se již pík nezvyšoval. 

Měření byla navíc nereprodukovatelná. 
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Obr. 4.11 Cyklický voltamogram HOPG elektrody modifikované za tepla odpařenou vrstvou CoTNPc  

s přídavkem Bu4NPF6 v základním elektrolytu (plná linie) a v přítomnosti cystein hydrochloridu 

(tečkovaná linie) (c(cystein.HCl) = 2,5×10–4 mol dm–3; fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 

= 28 mm2, v = 10 mV s–1).  
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 Poslední testovaný způsob modifikace elektrody spočíval v nanesení směsi  

1×10–3 mol dm–3 roztoku CoTNPc v o-dichlorbenzenu s 0,1 mol dm–3 roztokem 

Bu4NPF6 v o-dichlorbenzenu v poměru 1:1. Organická vrstva byla následně 

ponechána, aby se volně odpařila při laboratorní teplotě po dobu čtyř dnů. Na takto 

modifikovanou elektrodu byl jako základní elektrolyt nanesen fosfátový pufr o pH = 

= 6,0 a byl přidáván roztok cystein hydrochloridu. Na získaném cyklickém 

voltamogramu (obr. 4.12) je patrný nárůst píku při 900 mV, ale při dalších 

přídavcích analytu se pík opět nezvyšoval. Měření byla navíc nereprodukovatelná. 
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Obr. 4.12 Cyklický voltamogram HOPG elektrody modifikované volně odpařenou vrstvou CoTNPc  

s přídavkem Bu4NPF6 v základním elektrolytu (plná linie) a v přítomnosti cystein hydrochloridu 

(tečkovaná linie) (c(cystein.HCl) = 2,5×10–4 mol dm–3; fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 

= 28 mm2, v = 10 mV s–1).  
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4.3.2 Modifikace povrchu elektrody elektrodepozicí 

 

Jak plyne z předchozí kapitoly, modifikace HOPG elektrody pouhou adsorpcí filmu 

studovaného CoTNPc není reprodukovatelná a nevede k žádoucím výsledkům. 

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k modifikaci povrchu elektrody elektrodepozicí. 

Do elektrochemické cely bylo dávkováno 500 μl směsi 1×10–3 mol dm–3 roztoku 

CoTNPc  v o-dichlorbenzenu s 0,1 mol dm–3 roztokem Bu4NPF6 v o-dichlorbenzenu 

v poměru 1:1. Byla provedena elektrodepozice pomocí deseti cyklů cyklické 

voltametrie v potenciálovém rozsahu od –1000 mV do +1000 mV. Po ukončení 

elektrodepozice byl roztok z cely odsát, cela pomyta třikrát čistým fosfátovým 

pufrem o pH = 6,0. Takto modifikovaná elektroda byla převrstvena fosfátovým 

pufrem o pH = 6,0 jako základním elektrolytem a byla sledována její odezva na 

přídavky cystein hydrochloridu. Na získaném cyklickém voltamogramu (obr. 4.13) je 

patrný nárůst píku při 900 mV, který se při dalších přídavcích analytu zvyšoval. 
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Obr. 4.13 Cyklický voltamogram HOPG elektrody s elektrodeponovaným filmem CoTNPc  

s přídavkem Bu4NPF6: základní elektrolyt (plná linie), přídavek cystein hydrochloridu (tečkovaná 

linie) (c(cystein.HCl) = 1,5×10–4 mol dm–3; fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2,  

v = 10 mV s–1).  
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4.3.3 Optimalizace podmínek stanovení 

 

Na základně výsledků dosažených v kap. 4.3.2 byla pro modifikaci HOPG elektrody 

zvolena elektrodepozice filmu studovaného CoTNPc s přídavkem Bu4NPF6. 

 Byl studován lineární dynamický rozsah pro stanovení cystein hydrochloridu a 

bylo zjištěno, že lineární dynamický rozsah stanovení je 1×10-4–2×10-3 mol dm–3, 

(obr. 4.14). 
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Obr. 4.14 Závislost proudu píku CoTNPc na koncentraci cystein hydrochloridu pro HOPG elektrodu 

s elektrodeponovaným filmem CoTNPc s přídavkem Bu4NPF6 (fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. 

SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1).  
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 Byl studován vliv pH fosfátového pufru na směrnici (a tedy citlivost) kalibrační 

přímky pro stanovení cystein hydrochloridu na HOPG elektrodě modifikované 

filmem CoTNPc v rozmezí hodnot pH od 6,0 do 8,0. Naměřené hodnoty jsou 

tabelovány v tab. 4.2. Z obr. 4.15 je patrné, že pH nemá ve studovaném rozsahu vliv 

na směrnici kalibrační přímky. 
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Obr. 4.15 Závislost proudu píku CoTNPc na koncentraci cystein hydrochloridu pro HOPG elektrodu 

s elektrodeponovaným filmem CoTNPc s přídavkem Bu4NPF6 (fosfátový pufr; HOPG vs. SCE; A = 

= 28 mm2, v = 10 mV s–1).  

 
Tabulka 4.2 Naměřené hodnoty pro stanovení vlivu pH na závislost proudu píku CoTNPc na 

koncentraci cystein hydrochloridu pro HOPG elektrodu s elektrodeponovaným filmem CoTNPc 

s přídavkem Bu4NPF6 (fosfátový pufr; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1).  

 

c, 10–4 mol dm–3  Ip, μA  

 pH = 6,0 pH = 7,0 pH = 8,0 

1,00  9,9 11,2 10,3 

1,98 13,5 13,3 12,1 

3,88 19,4 21,6 20,2 

7,48 34,9 35,0 33,8 

10,80 44,7 42,6 43,8 

13,90 58,2 59,4 56,7 

16,80 63,9 64,5 65,5 
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  Byla studována opakovatelnost elektrodepozice CoTNPc na elektrodu. Na nově 

elektrodeponované vrstvě byla naměřena kalibrační přímka cystein hydrochloridu, 

poté byla HOPG očištěna odloupnutím dvou vrstev a elektrodepozice a měření 

kalibrační přímky opakováno (tab. 4.3). Z obr. 4.16 plyne, reprodukovatelnost 

přípravy elektrodeponované vrstvy CoTNPc je velmi dobrá. 
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Obr. 4.16 Závislost proudu píku CoTNPc na koncentraci cystein hydrochloridu pro HOPG elektrodu 

s elektrodeponovaným filmem CoTNPc s přídavkem Bu4NPF6 pro čtyři nově připravené filmy 

(fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1). 

 
Tabulka 4.3 Naměřené hodnoty pro stanovení vlivu opakovatelnosti přípravy elektrody (příprava 

filmu A–D) na závislost proudu píku CoTNPc na koncentraci cystein hydrochloridu pro HOPG 

elektrodu s elektrodeponovaným filmem CoTNPc s přídavkem Bu4NPF6 (fosfátový pufr pH = 6,0; 

HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1).  

 

c, 10–4 mol dm–3  Ip, μA  

 film A film B film C film D 

1,00 2,4 2,0 2,5 2,5 

1,98 3,5 3,9 4,0 4,0 

3,88 6,2 7,1 7,1 6,8 

10,80 14,6 14,9 14,5 14,3 

16,08 21,7 20,3 20,6 21,1 
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  Byl studován vliv stáří elektrody na průběh kalibrační přímky analytu. Kalibrační 

přímky cystein hydrochloridu byly změřeny na elektrodě 1., 2., 3., 5. a 7. den stáří 

elektrody (tab. 4.4). Z obr. 4.17 plyne, že stáří elektrody po dobu sedmi dní nemá 

vliv na parametry kalibrační přímky. 
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Obr. 4.17 Závislost proudu píku CoTNPc na koncentraci cystein hydrochloridu pro HOPG elektrodu 

s elektrodeponovaným filmem CoTNPc s přídavkem Bu4NPF6 pro různé stáří elektrody (fosfátový 

pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1). 

 
Tabulka 4.4 Naměřené hodnoty pro stanovení vlivu stáří elektrody, závislost proudu píku CoTNPc na 

koncentraci cystein hydrochloridu pro HOPG elektrodu s elektrodeponovaným filmem CoTNPc 

s přídavkem Bu4NPF6 (fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1).  

 

c, 10–4 mol dm–3   Ip, μA   

 1. den 2. dny 3. dny 5 dní 7. dní 

1,00 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 

1,98 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6 

3,88 6,2 5,7 6,1 5,8 6,4 

10,80 14,6 14,2 14,0 14,2 14,7 

16,80 21,7 21,4 21,1 22,0 21,5 
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4.3.4 Kalibrační přímky pro cystein hydrochlorid a homocystein 

 

Na HOPG elektrodě modifikované filmem CoTNPc byla proměřena závislost proudu 

píku C na koncentraci cystein hydrochloridu v dynamickém rozsahu od  

1×10–4 mol dm–3 do 2×10–3 mol dm–3 (tab. 4.5). Z naměřených dat byla metodou 

lineární regrese vypočítána kalibrační přímka pro stanovení cystein hydrochloridu na 

této elektrodě: 

 

I [A] = 6,16×10–3 c [mol dm–3] + 0,12×10–5 

LOQ = 1,3×10–4 mol dm–3 

(4.1)

 

Kalibrační přímka je znázorněna na obr. 4.18. 
 

Tabulka 4.5 Naměřené hodnoty závislosti proudu píku C na koncentraci pro kalibrační přímku 

stanovení cystein hydrochloridu na HOPG elektrodě s elektrodeponovaným filmem CoTNPc 

s přídavkem Bu4NPF6 (fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v =  

= 10 mV s–1). 

 

c, 10–4 mol dm–3 Ip, μA 

1,00 1,90 

1,98 2,38 

3,88 3,69 

7,48 5,76 

10,80 7,76 

13,90 9,82 

16,80 11,63 
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Obr. 4.18 Kalibrační přímka pro stanovení cystein hydrochloridu na HOPG elektrodě s elektro-

deponovaným filmem CoTNPc s přídavkem Bu4NPF6 (fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 

= 28 mm2, v = 10 mV s–1). 

 

 Na HOPG elektrodě modifikované filmem CoTNPc byla proměřena závislost 

proudu píku C na koncentraci homocysteinu v dynamickém rozsahu od  

5×10–6 mol dm–3 do 3×10–5 mol dm–3 (tab. 4.6). Z naměřených dat byla metodou 

lineární regrese vypočítána kalibrační přímka pro stanovení homocysteinu na této 

elektrodě: 

 

I [A] = 7,59 c [mol dm–3] + 1,9×10–5 

LOQ = 5,1×10–6 mol dm–3 

(4.2)

 

Kalibrační přímka je znázorněna na obr. 4.19. 
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Tabulka 4.6 Naměřené hodnoty závislosti proudu píku C na koncentraci pro kalibrační přímku 

stanovení homocysteinu na HOPG elektrodě s elektrodeponovaným filmem CoTNPc s přídavkem 

Bu4NPF6 (fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 10 mV s–1). 

 

c, 10–5 mol dm–3 Ip, μA 

0,55 66,1 

1,00 90,8 

1,36 120,9 

1,67 142,9 

2,14 178,5 

2,50 212,2 

2,78 231,3 
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Obr. 4.19 Kalibrační přímka pro stanovení homocysteinu na HOPG elektrodě s elektrodeponovaným 

filmem CoTNPc s přídavkem Bu4NPF6 (fosfátový pufr pH = 6,0; HOPG vs. SCE; A = 28 mm2, v = 

= 10 mV s–1). 
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5  ZÁVĚR 

 

 
Bylo prostudováno elektrochemické chování tetraneopentoxyftalocyaninu kobalt-

natého v systému vodná fáze/organická fáze. Byly identifikovány jednotlivé píky na 

cyklickém voltamogramu a zjištěno, že základní elektrochemické charakteristiky 

látky nejsou ovlivněny pH v rozsahu od 6,0 do 8,0. 

 Byla studována možnost stanovení thiolových skupin pomocí CoTNPc v systému 

vodná fáze/organická fáze. Bylo zjištěno, že difúze analytu k elektrodě je pomalá a 

měření proto nejsou reprodukovatelná. 

 Byly studovány různé metody modifikace povrchu HOPG elektrody adsorpcí a 

elektrodepozicí CoTNPc. Jako vhodný senzor pro stanovení thiolových skupin se 

ukázala elektroda modifikovaná elektrodepozicí CoTNPc s přídavkem Bu4NPF6. 

Byla studována opakovatelnost přípravy elektrody a její dlouhodobá stabilita. Byly 

naměřeny kalibrační přímky pro modelové analyty cystein hydrochlorid a 

homocystein. 
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