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Abstrakt:

Cyklická  voltametrie  je  elektrochemická  analytická  metoda,  která  umožňuje 

kvantitativní  a  kvalitativní  měření  látek  rozpustných  ve  vodě  i  v  organických 

rozpouštědlech, které podléhají redukčně-oxidačním změnám. Je sledována proudová 

odezva při potenciálu, který se cyklicky pohybuje mezi dvěma krajními hodnotami  a 

který  je  vkládán  mezi  polarizovatelnou  pracovní  a  nepolarizovatelnou  referentní 

elektrodu, 

V této práci  bylo  provedeno několik  experimentů s  cyklickou voltametrií  polyfenolů, 

které  byly  zaměřeny  především  na  ověření  platnosti  Randles-Ševčíkovy  rovnice  a 

proměření  oxidačních  změn  ve  vybraných  polyfenolech,.  Experimenty  vyúsťují  v 

diskuzi o možnostech této metody, jejím uplatnění ve výzkumu oxidačních procesů ve 

vínech,  monitorování  některých látek v  biomatricích,  sledování  redukčně-oxidačních 

procesů  v  anorganické  chemi,  zakončenou  krátkým  přehledem  moderních 

tandemových metod spojených s cyklickou voltametrií.

Abstract:

Cyclic voltammetry is an electrochemical analytical method that allows for quantitative 

and qualitative measurements of substances soluble in water and in organic solvents, 

substances under the influence of reduction-oxidation changes. The current response 

is observed with potential that varies cyclically between two extreme values inserted 

between the polarizable working and unpolarizable reference electrodes. 

This  work  describes  several  experiments  performed  with  cyclic  voltammetry  of 

polyphenols, that focused primarily on validation of the Randles-Ševčík equation and 

on measurements of oxidative changes in selected polyphenols. Experiments lead to a 

discussion about possibilities of this method and its application in research of oxidative 

processes in wines, monitoring of certain substances in the biomatrix and observing of 

reduction-oxidation  processes  in  inorganic  chemistry.  Discussion  concludes  with  a 

short overview of tandem methods associated with cyclic voltammetry. 

Klíčová slova:       cyklická voltametrie, antioxidanty, polyfenoly, elektrochemie

Keywords:             cyclic voltammetry, antioxidants, polyphenols, electrochemistry
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Úvodem + poděkování

       Tato bakalářská práce vznikla v návaznosti na pracovní stáž, kterou jsem 

absolvovala  v  rámci  Erasmu  od  března  do  července  2012  na  Oenologické 

katedře Farmaceutické fakulty 1. Univerzity v Montpellier, Francie.  Vedoucím 

stáže byl  dr.Francois Garcia.  Zde jsem se seznámila  se základními  principy 

cyklické  voltametrie  během  zprovozňování  univerzálního  elektrochemického 

přístroje  Autolab  (firma  Metrohm).  Měla  jsem  také  možnost  nahlédnout  do 

chodu  výzkumné  instituce  INRA  (Institut  National  de  la  Recherche 

Agronomique).

INRA Montpellier je špičkové pracoviště zaměřené na výzkum v oboru vinařství 

a je rozděleno na sekci Mikrobiologie a sekci Polyfenoly. Právě pro tuto druhou 

sekci byl přístroj zprovozňován, protože především měření cyklické voltametrie 

červených vín by mělo sloužit v budoucnu jako součást výzkumu procesu jejich 

stárnutí a oxidačních změn.

      Chtěla bych poděkovat celému týmu polyfenolické sekce INRA za přátelské 

přijetí  a  moje  zvláštní  poděkování  patří  výjimečné  ženě  dr.Véronique 

Cheynierové, která je ředitelkou tohoto výzkumného pracoviště, za vstřícnost a 

ochotu.

Některé věci jsem si uvědomila a utřídila až v průběhu dalšího studia, a proto 

také velice děkuji docentu Janu Hrbáčovi z Katedry fyzikální chemie Univerzity 

Palackého  v Olomouci  za  ochotu  a  čas,  který  mi  věnoval  při  dodatečném 

měření na jeho pracovišti.

      V neposlední řadě děkuji  mé rodině – manželovi  a Víťánkovi,  kteří už 

několik let trpělivě snášejí moje zanícení pro studium a vědu. Jsem jim vděčná 

za to,  že chápou,  jak je tato  část  života pro mne důležitá.  Nechala jsem je 

během mé stáže několik měsíců samotné, odjela jsem si do Francie plnit své 

sny, ale oni si i beze mne doma skvěle poradili. Děkuji jim, že jsou stále mojí 

oporou a že mi poskytují zázemí, lásku a sílu.

22. prosince 2013
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         A. Teoretická část

1. Základní elektrochemické pojmy

Elektrochemie  je  nauka,  která  se  zabývá  studiem  vzájemných  vztahů 

chemické  a  elektrické  energie,  studuje  děje  v soustavách,  které  obsahují 

elektricky nabité částice.

Elektrický potenciál je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje potenciální 

energii  jednotkového  el.náboje  v neměnném elektrickém poli,  tedy  množství 

práce potřebné k přenosu jednotkového el.náboje ze vztažného bodu s nulovým 

potenciálem do daného místa.

Elektrické  napětí je  rozdíl  elektrických  potenciálů  mezi  2  body  v prostoru. 

Jednotkou je 1 volt  [V = m2 kg s-3 A-1].

Elektrický  proud je  skalární  fyzikální  veličina,  která  vyjadřuje  množství 

el.náboje prošlého průřezem vodiče za jednotku času. Jednotkou je 1 ampér 

[A].

Elektrický  náboj je  fyzikální  veličina,  která  vyjadřuje  velikost  schopnosti 

působit elektrickou silou. El.náboj může mít kladnou nebo zápornou hodnotu a 

je  ho  přítomnost  je  nutná  pro  vznik  elektrického  nebo  magnetického  pole. 

Jednotkou  je  1  coulomb  [C]  =  náboj  přenesený  proudem  1  ampéru  za  1 

sekundu. 1 coulomb = 6,241 * 1018 elektronů.

Elektroanalytické metody jsou založeny na sledování transportních procesů 

v heterogenních systémech a reakcích přenosu elektrického náboje na rozhraní 

dvou fází. Základem těchto systémů je tzv.  elektrochemický článek, který se 

skládá ze dvou poločlánků (elektrod) – anody a katody.  

Elektroda je elektrický vodič 1.  řádu (kov),  který je ponořený do elektrolytu. 

Elektrolyty  jsou tzv.  vodiče  2.  řádu.  Na rozdíl  od  kovů  (vodiče  1.  řádu),  ve 

kterých  dochází  pouze  k přesunu  elektronů  a  samotné  vodiče  se  chemicky 

nemění, jsou v elektrolytech nositelem el.proudu ionty – elektricky nabité části 

molekuly, které se celé pohybují elektrolytem směrem k elektrodám a dochází u 

nich k chemické změně.
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Na elektrodách probíhají výměny nábojů, tzv. redox děje: kladně nabitá anoda 

přitahuje  záporně  nabité  částice  (anionty)  a  probíhá  na  ní  oxidace  aniontů 

(odevzdávají elektrony), záporně nabitá katoda přitahuje kladně nabité částice 

(kationty), které jsou na katodě redukovány (přijímají elektrony).

Pokud je napětí na elektrody vkládáno, aby na něm mohly probíhat redox děje, 

vzniká elektrochemický článek elektrolytický. Pokud zapojením elektrod napětí 

vzniká,  děje  zde  probíhají  samovolně  a  soustava  vyrábí  elektrickou  energii, 

jedná  se  o  elektrochemický  článek  galvanický.  Celkové  napětí  vzniklého 

článku je dáno rozdílem potenciálů obou elektrod. Potenciál elektrody vyjadřuje 

tzv. Nernstova rovnice (1)

                                                       (1)

       E ....  potenciál elektrody
        Eo…. standardní redukční potenciál
        R  ….univerzální plynová konstanta [J mol-1 K-1]
        T …. termodynamická teplota [K]
        z ….  počet vyměňovaných elektronů
        F …. Faradayova konstanta (96 485 C mol-1)
               …. podíl aktivit redukované a oxidované formy (při nízkých                
                     koncentracích lze nahradit hodnotou koncentrace)

Potenciál  jednotlivých  elektrod  je  určen  konvenčně  vztažením  k vodíkové 

elektrodě, jejíž standardní potenciál při všech teplotách je považován za nulový. 

Vodíková elektroda je tvořena platinovým plíškem pokrytým platinovou černí, 

která je ponořena do roztoku syceného vodíkem pod tlakem 101,325 kPa, který 

má  jednotkovou  aktivitu  vodíkových  iontů.  Takto  byla  vytvořena  tzv. 

Beketovova  řada  napětí  kovů,  ve  které  mají  kovy  vlevo  od  vodíku 

(„neušlechtilé  kovy“)  záporný potenciál  a  kovy vpravo  od vodíku  („ušlechtilé 

kovy“) potenciál vůči vodíku kladný. Každý kov v této řadě vytěsňuje z roztoku 

kovy ležící vpravo od něj:
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Li, Rb, K, Na, Ba, Sr, Ca, Mg, Al, Be, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb.

H,  Sb, Bi, As, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

2. Druhy elektrod

Elektrody  1.  druhu jsou  elektrody,  na  nichž  probíhá  jen  jedna  chemická 

reakce.  Jsou tvořeny prvkem ponořeným do roztoku svých iontů.  Patří  sem 

např. již výše zmíněná vodíková elektroda, která je elektrodou kationovou.

Na  elektrodách 2.  druhu probíhají  dvě chemické reakce,  jejichž  kombinací 

vzniká  výsledný  potenciál  elektrody.  Jsou  tvořeny  kovem,  který  pokrývá 

vrstvička málo rozpustné soli tohoto kovu (kationt kovu) a který je ponořen do 

roztoku  aniontů  své  soli.  Patří  sem  např.  argentochloridová  elektroda  (Ag 

pokryté  AgCl,  ponořeno  do  roztoku  KCl)  nebo  kalomelová  elektroda  (Hg  + 

kalomel Hg2Cl2, ponořeno do roztoku KCl).

Specielní použití mají tzv. ISE - iontově selektivní elektrody (kapalné či pevné 

–  skleněné,  membránové,  krystalické),  které  využívají  vzniku  potenciálu  na 

membráně  s různou  propustností  pro  různé  ionty  k měření  koncentrace 

určitého typu iontů. Příkladem je elektroda pro selektivní měření koncentrace 

draslíku a sodíku (určujícím faktorem je tzv. koeficient selektivity daného iontu), 

případně vysoce selektivní draslíková ISE s imobilizovaným valinomycinem na 

membráně.  Dalším  typem  ISE  je  elektroda  pro  měření  pH,  jejíž  skleněná 

membrána  je  vysoce  selektivní  pro  prostup  H+ iontů,  jejichž  koncentrace 

indikuje různé pH prostředí, případně v kombinaci se zabudovanou referentní 

argentochloridovou nebo kalomelovou elektrodou.

V oblasti elektrochemické analýzy se elektrody dále dělí na měrné (indikační, 

pracovní, working) a srovnávací (referentní, reference).

Elektrochemický  potenciál  srovnávací  elektrody nezávisí  na  koncentraci 

analytu, nejčastěji se používá elektroda argentochloridová nebo kalomelová.
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Naproti  tomu  elektrochemický  potenciál  měrné  elektrody je  závislý  na 

koncentraci stanovovaného analytu. Příkladem je elektroda platinová, stříbrná 

nebo elektroda ze skelného uhlíku (skelný grafit, glassy carbon).

Skelný uhlík má vysokou hustotu, nízkou pórovitost a velmi vysokou chemickou 

a  mechanickou  odolnost.  Vyrábí  se  řízenou  pyrolýzou  organických  látek  na 

povrchu  normálního grafitu.  Na elektrodě  ze  skelného  uhlíku  lze  dosáhnout 

vysokého kladného potenciálu,  aniž by docházelo k jejímu rozpuštění jako u 

normálních  kovových  elektrod,  proto  je  i  přes  poměrně vysokou cenu velmi 

oblíbeným materiálem pro elektrochemické analýzy a procesy.

V tříelektrodovém zapojení ve voltametrických analýzách, kde se předpokládá 

tok  elektrického  proudu,  se  používá  ještě  doplňková  pomocná  elektroda 
(auxiliary).  Pokud pracovní elektroda funguje jako anoda, pomocná elektroda 

plní funkci katody a naopak. Potenciál pomocné elektrody se zpravidla neměří a 

je upraven tak, aby vyrovnával reakce probíhající na pracovní elektrodě. Tato 

konfigurace  umožňuje  měření  potenciálu  pracovní  elektrody  vzhledem 

k referentní  elektrodě  tak,  aby  průchod  elektrického  proudu  neohrožoval 

stabilitu referentní elektrody. Pokud probíhá měření ve vodném roztoku a na 

měrné elektrodě probíhá redukce, může se na pomocné elektrodě vyvíjet kyslík, 

proto je vhodné oddělit pomocnou elektrodu pomocí skleněné frity. Pomocná 

elektroda bývá vyrobena z elektrochemicky inertního materiálu (např.  platina, 

zlato nebo uhlík).

3. Elektrochemické analytické techniky

Elektrochemické analytické techniky mají  různá provedení  –  elektrochemický 

článek může být v rovnovážném stavu (potenciometrie) nebo naopak článkem 

protéká  elektrický  proud  a  analyzovaná  látka  se  částečně  či  zanedbatelně 

přeměňuje (voltametrie, polarografie, ampérometrie) nebo se látka v důsledku 

procházejícího  proudu  kvantitativně  zcela  přeměňuje  (coulometrie, 

elektrogravimetrie).

Potenciometrie je  metoda  založená  na  měření  rovnovážného 

(elektromotorického)  napětí  článku  složeného  ze  srovnávací  elektrody  (její 
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potenciál  je  konstantní)  a  z měrné  elektrody,  jejíž  potenciál  závisí  na 

koncentraci  stanovované  látky.  Míra  koncentrace  analytu  je  tedy  rozdílem 

těchto dvou potenciálů.

Principem  polarografie je  vyhodnocování  závislosti  elektrického  proudu  na 

napětí  na  dvojici  elektrod,  které  jsou  ponořeny  do  roztoku  analytu,  v němž 

probíhá elektrolýza. Pracovní elektrodu tvoří rtuťová kapající elektroda. Tímto 

způsobem  se  získají  kvantitativní  (limitní  proud,  který  je  přímo  úměrný 

koncentraci analytu) i kvalitativní informace (půlvlnový potenciál charakterizuje 

různé látky) o analytech, které roztok obsahuje.

Na  tomto  místě  je  vhodné  připomenout  osobnost 

profesora  Jaroslava  Heyrovského  (1890-1967), 

(obr. 1), který byl oceněn v r. 1959 Nobelovou cenu 

za  chemii  za  objev  a  rozpracování  analytické 

metody  polarografie.  Ve  spolupráci  s japonským 

vědcem  Masuzó  Šikatou  zkonstruoval 

elektrochemický  analytický  přístroj  –  polarograf. 

Tento  přístroj  byl  významný  tím,  že  přinesl  do 

polarografie  automatizované  měření  a  záznam 

křivek,  jejichž  ruční  konstrukce  dříve  znamenala 

velmi zdlouhavý proces pro každé měření.

Klasická stacionární polarografie a voltametrie se dnes v praktické analýze již 

používají velmi málo, ale tvoří velmi důležitý teoretický základ pro analytickou 

aplikaci pulzních metod.

Ampérometrie je metoda měření změn elektrického proudu v elektrochemické 

cele, který vzniká v důsledku koncentračních změn v analyzovaném roztoku při 

konstantním vloženém napětí  mezi polarizovanou měrnou a nepolarizovanou 

referentní  elektrodou.  Praktickým využitím  této  metody jsou  ampérometrické 

titrace nebo biosenzory (např. glukometr založený na měření změn koncentrace 

kyslíku v krvi – zde k D-glukóze vysoce specifický enzym glukooxidáza oxiduje 

glukózu na glukonolakton za spotřeby kyslíku a vzniku peroxidu vodíku jako 

vedlejšího produktu, pokles koncentrace kyslíku je ampérometricky indikován).
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Profesor J. Heyrovský 
[cs.wikipedia.org]



Coulometrie zahrnuje  řadu elektroanalytických metod,  které  určují  množství 

přeměněné látky během elektrolýzy z množství  uvolněné nebo spotřebované 

elektrické energie vyjádřené v coulombech. 

Elektrogravimetrie je metoda principem podobná galvanickému pokovování. 

Ionty kovu z elektrolytu jsou řízeným potenciálem elektrochemicky redukovány 

na  katodě  a  rozdíl  hmotnosti  katody  před  a  po  reakci  kvantifikuje  jejich 

množství.

3.1. Voltametrie

Voltametrie je  elektroanalytická instrumentální  metoda,  při  které se používá 

elektrochemický  článek  tvořený  pracovní  polarizovatelnou  elektrodou  a 

referentní  nepolarizovanou  elektrodou.  Na  pracovní  elektrodu  je  vkládán 

potenciál  a  při  jeho  změnách  se  sledují  změny  v procházejícím  proudu 

(proudová  odezva).  Voltametrie  se  používá  ke  studiu  a  stanovení  látek 

rozpuštěných  ve  vodných  roztocích  i  organických  rozpouštědlech,  ke 

kvantitativní  i  kvalitativní  analýze  a  především  ke  sledování  redukčně-

oxidačních vlastností organických i anorganických látek. Podrobným rozborem 

získaných  dat  je  možné  zjišťovat  např.  počet  přenesených  elektronů, 

reverzibilitu  elektrodových  reakcí,  stabilitu  vzniklých  meziproduktů,  kinetiku 

jednotlivých reakčních kroků, adsorpci na elektrodě a desorpci látek z elektrody, 

analyticky  monitorovat  průběh  různých  elektrochemických  procesů  nebo 

zjišťovat  údaje  o  elektrodách  (např.  pracovní  plocha  pomocné  platinové 

elektrody).

Existuje celá řada voltametrických metod, které se liší svým uspořádáním. 

Při  tzv.  stacionární  DC  (“direct  current”)  voltametrii se  potenciál,  který  je 

vkládán  na  pracovní  elektrodu,  mění  lineárně  s  časem  (roste  nebo  klesá). 

Rychlost  změny  potenciálu  je  dostatečně  malá  ve  srovnání  s  rychlostí 

ustavování rovnováhy elektrody, takže lze metodu považovat za stacionární při 

konstantním potenciálu. 
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Diferenční  pulzní  voltametrie (DPV)  je  metoda,  při  které  je  na  pracovní 

elektrodu vkládá napěťový pulz o amplitudě několik desítek milivoltů a době 

trvání desítek milisekund. Registrován je rozdíl proudů změřených těsně před 

vložením  pulzu  a  těsně  před  jeho  koncem.  Takto  je  eliminován  vliv  tzv. 

kapacitního  proudu,  který  vzniká  v důsledku  nabíjení  elektrody  a  vznikem 

elektrické dvojvrstvy na jejím povrchu a který je příčinou nižší detekční meze 

analytu v elektrolytu.  V době,  kdy je vypnuto napětí,  dochází  totiž  k nestejně 

rychlému poklesu obou složek proudu-  kapacitního  („nefaradaický  proud“)  a 

elektrolytického  („faradaický  proud“).  Kapacitní  proud  klesá rychleji,  a  tak  je 

k měření vlastně využit jen časový úsek, kdy kapacitní proud již klesl k nule, ale 

elektrolytický  proud  je  stále  ještě  dostatečný  pro  měření.  Touto  metodou  je 

možné zvýšit  detekční  mez analytů až o 3 řády (detekční  mez koncentrace 

analytů běžné voltametrie je asi 10-5 mol/litr, pro DPV je to až 10-8 mol/litr). 

                                                                                                                           [1]

Rozpouštěcí  voltametrie umožňuje  tuto  detekční  mez  posunout  až  na 

koncentraci  10-12 mol/litr,  jedná  se  o  tzv.  metodu  stopové  analýzy,  protože 

využívá  v prvním  kroku  tzv.  elektrochemické  zakoncentrování  analytu  na 

elektrodě nebo v elektrolytu do málo rozpustné formy, která je následně opět 

elektrochemicky rozpouštěna a teprve při tomto zpětném ději detekována.

Voltametrie  s rotující  diskovou  elektrodou je  hydrodynamická 

elektrochemická metoda, při kterém pracovní elektroda rotuje vysokou rychlostí 

a tím je zajištěn definovaný tok roztoku k disku elektrody. Molekuly analyzované 

látky jsou nejprve unášeny k elektrodě vírem kolmým k elektrodě (konvekce), 

následně  ji  rotace  elektrody  odhodí  na  stranu.  Poslední  část  pohybu 

analyzované  látky  směrem  k elektrodě  probíhá  difúzí  skrz  tenkou  vstvičku 

elektrolytu na elektrodě, která se rotací pohybuje spolu s elektrodou a je tak 

vůči elektrodě relativně nepohyblivá. Rychlostí otáček lze ovlivnit tlouštku této 

vrstvy a tím i difúzní dráhu molekul analytu, takže při vyšších otáčkách je tato 

pseudostacionární vrstvička tenčí, molekula analytu dosáhne rychleji  povrchu 

elektrody  a  jsou  zaznamenány  vyšší  hodnoty  proudu.  Lze  tak  od  určitého 

14



potenciálu  dosáhnout  tzv.  limitního  proudu,  který  je  určen  pouze  rychlostí 

transportu analytu k elektrodě.                                                                           [1]

Polagrografie a voltametrie na rotující diskové elektrodě patří k voltametrickým 

metodám s pomalým nárůstem potenciálu,  kdy se na elektrodě stačí  ustavit 

rovnováha odpovídající okamžitému potenciálu.

Na druhé straně, základní dynamickou voltametrickou metodou, kdy díky rychlé, 

lineární  změně  potenciálu  hraje  významnou  roli  i  čas,  je  tzv.  cyklická 
voltametrie.

4. Cyklická voltametrie (CV)

Při cyklické voltametrii je mezi pracovní 

a referentní elektrodu vkládán potenciál 

rostoucí  od  počáteční  hodnoty  E1 do 

koncové  hodnoty  E2 a  následně  je 

potenciál opět snižován až k počáteční 

hodnotě E1 (tzv.  trojúhelníkový průběh, 

obr.  2).  Oproti  klasické  polarografii  je 

celá  proudonapěťová  křivka 

registrována  na  témže  povrchu 

elektrody.

4.1. Cyklický voltamogram

Měřicí  cyklus  lze  libovolně 

opakovat  a  záznamem  je 

cyklický voltamogram (obr. 3). 

Elektrolýza  probíhá  jen  v úzké 

vrstvě kolem pracovní elektrody, 
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Obr. 2: Průběh potenciálu u CV
 [vlastní]

Obr. 3: Cyklický voltamogram
[vlastní]



proto  je  možné  získat  z jednoho  roztoku  prakticky  neomezený  počet 

voltametrických záznamů.

Cyklický voltamogram obsahuje uzavřenou křivku závislosti proudu na měnícím 

se  napětí,  kterou  tvoří  záznam  dopředného  a  zpětného  skenu.  Pokud  je 

technika omezena jen na polovinu cyklu, hovoříme o tzv. LSV metodě (linear 

sweep voltammetry).

Základními charakteristikami cyklovoltamogramu jsou:

Epa, Ipa …. charakteristiky anodického píku (anodický potenciál a proud), které 

odpovídají oxidaci redukované formy analytu

Epc, Ipc ….. charakteristiky katodického píku (katodický potenciál a proud), které 

charakterizují redukci oxidované formy analytu

Hodnoty Epa a Epc se odečítají na ose x po spuštění kolmic z vrcholu píků, Ipa a 

Ipc se odečítají na ose y, ovšem nulovou hodnotou (baseline) není osa x, nýbrž 

tečna k části křivky odpovídající hodnotám kapacitního proudu.

Potenciál maxima píků (Epa, Epc) je charakteristický pro danou látku (kvalitativní 

veličina). Proud píku v maximu (Ipa, Ipc) je úměrný koncentraci látky v roztoku 

(kvantitativní veličina).                                                                                       [2]

V amerických elektrochemických časopisech se používá opačná orientace os 
voltamogramu,  která vychází  historicky z polarografických křivek.  Ty pracují 

v oblasti  záporných  katodických  potenciálů,  které  však  byly  kresleny  zleva 

doprava. Anodický proud je zde tedy záporný a katodický kladný. V této práci se 

však přidržuji  konvence doporučené  IUPAC – Mezinárodní unie pro čistou a 

užitou  chemii  (International  Union of  Pure  and Applied  Chemistry), ve  které 

potenciálová osa směřuje zleva doprava (= kladný anodický potenciál je vpravo) 

a anodický proud směřuje nahoru.

Základním rysem cyklické voltametrie je možnost při zpětném skenu reoxidovat 

nebo zpětně redukovat látky zredukované či zoxidované při skenu dopředném. 

Z tvarů  a  výšek voltametrických píků  a  jejich  změn v závislosti  na  změnách 

skenovací rychlosti lze získat různé informace o kinetice přenosu náboje a o 

reakcích  s tímto  přenosem spojených.  Elektrodový  děj  se  na  voltamogramu 
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projeví nesymetrickým píkem, který vzniká součtem esovité křivky rovnovážné 

závislosti  proudu  na  potenciálu  a  poklesem  proudu,  který  je  způsoben 

vyčerpáváním roztoku v těsné blízkosti elektrody.

V případě  reverzibilního  elektrodového  procesu  dostáváme  cyklický 

voltamogram  s dobře  vyvinutým  katodickým  i  anodickým  píkem  (např.  Cd+2 

ionty  v roztoku  KCl  nebo  elektrochemický  standardní  systém 

hexakyanoželezitan /  hexakyanoželeznatan draselný na metalické elektrodě),

[4], naproti tomu u jiných analytů může probíhat jen kvazireverzibilní reakce a 

katodický  pík  je  pak  pouze  naznačen  (např.  kyselina  gallová  v acetátovém 

pufru).

U  reverzibilních  voltamogramů  je  proud  v píku  dán  Randles  -  Ševčíkovou 
rovnicí (2), případně její zjednodušenou formou pro teplotu 25 oC (3):            [2]

                                                                                                      (2)

                                                                                (3)

a pro ireverzibilní děje byla odvozena Berzins - Delahayova rovnice (4):      [3]

                                                                                (4)

   
 Ipa, Ipc….   píkové proudy [A]
    A….         plocha elektrody [cm2]
     n….         počet vyměňovaných elektronů
    D….        difúzní koeficient  [cm2 s-1]
     c….         koncentrace analytu [mol cm-3]
     v….         skenovací rychlost [V s-1]
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     R….        univerzální plynová konstanta [J mol-1 K-1]
     T….        termodynamická teplota [K]
     F….         Faradayova konstanta (96 485 C mol-1)

Z rovnic (2) a (4) vyplývá, že hodnota el. proudu v cyklovoltametrické křivce 
je  u  vratných  i  nevratných  elektrochemických  reakcí  přímo  úměrná 
koncentraci analytu a 2. odmocnině rychlosti skenování a nepřímo úměrná 

teplotě.

U reverzibilního voltamogramu nezáleží poloha Epa a Epc na rychlosti skenování 

a  rozdíl  Epa a  Epc je  59  mV,  i  když  v praxi  jsou  považovány za  reverzibilní 

voltamogramy do rozdílu potenciálů 70 mV.                                                      [4]

Významnou odlišností ireverzibilního děje od reverzibilního je fakt, že i potenciál  

píku je funkcí rychlosti  skenování (rychlosti  posuvu potenciálu),  konkrétně je 

přímo úměrný rovněž jeho druhé odmocnině. V praxi pak existuje řada systémů, 

které leží mezi těmito dvěma krajními případy.

Jelikož el.náboj je definován jako množství proudu prošlého průřezem vodiče za 

čas (5), znamená to, že i proud ve voltamogramu je přímo úměrný náboji, tedy 

že proudový pík poroste s množstvím vyměňovaných elektronů.

                                                                            

                                                                                           (5)

         

           Q ... el.náboj [C]
           I .....el.proud [A]
           t .... čas [s]

Slovenský  fyzik,  akademik  Dionýz  Ilkovič nalezl  v polarografii  vztah  mezi 

limitním difuzním proudem a koncentrací analytu. Totiž: pokud napětí vložené 

mezi  polarizovatelnou  a  nepolarizovatelnou  elektrodu  nepřesahuje  tzv. 

rozkladné  napětí  stanovované  látky,  na  elektrodách  nemohou  probíhat 

elektrochemické reakce a roztokem neprochází el.proud. Pokud vložené napětí 

toto  rozkladné  napětí  převýší,  pak  s růstem  vkládaného  napětí  roste  proud 

protékající  obvodem,  ovšem  tento  proud  je  omezen  nejpomalejším 
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elektrodovým dějem – difúzí částic z roztoku k povrchu elektrody, kde teprve 

přijímají nebo odevzdávají elektrony. Po překročení určitých hodnot napětí již 

dále proud neroste, protože difúze částic dosáhla maximální rychlosti, která je 

přímo úměrná koncentraci analytu v roztoku. Tento maximální proud se nazývá 

limitní difúzní proud a tuto závislost vyjadřuje Ilkovičova rovnice (6):          [5]

                                                                          (6)

         Id ….         limitní difúzní proud [A]
          n ….        počet vyměňovaných elektronů
          D ….       difúzní koeficient  [cm2 s-1]
          m ….        hmotnost kapky [mg]
          t ….         doba nárůstu kapky od vzniku až po odpadnutí [s]
          c ….         koncentrace analytu [mol cm-3]

Rychlost  změny  oxidačního  stavu  elektroaktivní  látky  (tj.  rychlost  přenosu 

náboje)  charakterizuje  elektrický  (faradaický)  proud,  který  vyjadřuje  změnu 

oxidačního stavu 1 molu částic o jednotkový náboj, s nímž je spojen přenos 1 

Faradayova náboje, tj. 96487 C  (7):

                                                                                                     (7)

Pokud výměna nábojů probíhá mezi povrchem elektrody a vrstvičkou elektrolytu 

při  jejím  povrchu,  je  rychlostní  konstanta  redox  procesu  tzv.  standardní 
heterogenní  rychlostní  konstantou  k0 [cm.s-1],  která  je  funkcí  potenciálu. 

Součin k0.v1/2 potom vyjadřuje elektrochemickou reverzibilitu elektrodového děje 

při běžných skenovacích rychlostech (10 – 100 mV/s):

pro k0  > 10-1 …..    elektrochemicky vratná reakce

pro k0  < 10-5 …..    elektrochemicky nevratná reakce
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pro k0 mezi těmito hodnotami …. kvazireverzibilní elektrochemická reakce      [6]

Výraz          v Nernstově rovnici (1) lze chápat jako rovnovážnou konstantu 

redox  děje.  Z  Nernstovy  rovnice  vyplývá  i  závislost  standardního  redox 

potenciálu na pH, proto lze změnou kyselosti elektrolytu s analytem ovlivnit i 

hodnotu potenciálu v anodickém (oxidačním) či katodickém (redukčním) píku (s 

rostoucím pH se stává standardní redox potenciál negativnější, cca -60 mV/pH  

                                                                                                                           [7]

4.2. Podmínky pro měření CV

Pro  skenování  látek  metodou  cyklické  voltametrie  musí  být  splněno  několik 

základních podmínek. 

Studovaný  analyt  musí  být  rozpustný  a  musí  být  schopen  se  oxidovat  či 

redukovat v oblasti potenciálů dostupných při použití dané elektrody a daného 

rozpouštědla. Rozsah koncentrací měřeného analytu se musí pohybovat mezi 

10-5 až 10-3 mol/litr, což je dáno jednak mezí citlivosti měření této metody a dále 

hodnotou, kdy vysoké koncentrace již vyvolávají na elektrodě nežádoucí efekty. 

Roztok s rozpuštěným analytem musí být dostatečně vodivý a současně musí 

mít vlastnosti potlačující vliv migrace studované látky. Proto se do něj přidává 

sůl  základního  a  indiferentního  elektrolytu  v nadbytku,  a  to  o  koncentraci 

alespoň  50x  vyšší  než  je  koncentrace  studované  látky.  Úlohu  základního 

elektrolytu splňují velmi dobře anorganické soli pro vodné prostředí (halogenidy, 

chloristany či dusičnany alkalických kovů a samozřejmě složky běžných pufrů, 

tedy  kyseliny,  hydroxidy,  fosforečnany,  octany,  boritany  aj.),  pro  organická 

rozpouštědla  se  nejčastěji  používají  chloristany,  tetrafluoroboritany  a 

hexafluorofosforečnany.                                                                                     [8]

Koncentrace  pomocného  elektrolytu  by  měla  být  taková,  aby  iontová  síla 
(suma všech el.nabitých částic přítomných v roztoku) zkoumaného analytu (= 

látka  ve  vzorku,  která  je  analyticky  stanovována)  tvořila  maximálně  3% 

z celkové iontové síly roztoku.                                                                           [4]
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4.3.    Technické provedení CV

Schéma zapojení přístroje pro cyklickou voltametrii je na obr. 4.

Jednodušší  dvouelektrodové  zapojení  obsahuje  pracovní  (w)  a  referentní 

elektrodu (r), moderní tříelektrodové zapojení obsahuje navíc ještě pomocnou 

elektrodu (a). 

Jako pracovní elektroda slouží nejčastěji elektroda ze skelného uhlíku (glassy 

carbon), uhlíková pasta, uhlíkové vlákno, platina, zlato nebo rtuť.

Jako  srovnávací  (referentní)  elektrodu  lze  použít  kalomelovou  elektrodu, 

merkurosulfátovou, vodíkovou nebo argentochloridovou.                                 [9]

Pomocnou elektrodu tvoří nejčastěji platinový drát nebo plíšek. Přístroj, kterým 

se měří cyklická voltametrie, se nazývá potenciostat. Ten nutí procházet mezi 

pracovní a srovnávací elektrodou takový proud, aby mezi pracovní a referentní 

elektrodou byl dodržen určitý potenciálový program.                                         [4]

        Obr. 4: Dvou- a tříelektrodové zapojení článku pro cyklickou voltametrii 
[vlastní]

4.4.  Čištění pracovní elektrody

Obecným  problémem  u  mnoha  analytů  je  to,  že  se  vyoxidovávají  či 

vyredukovávají  na  pracovní  elektrodě.  To  je  typicky  problém  skenování 

polyfenolických látek - tím s dalším skenem dochází ke snížení signálu (obr.5). 

Redoxní přeměny látek adsorbovaných na povrchu elektrody totiž probíhají za 

jiných  potenciálů  než  redoxní  přeměny  analytů  volně  přítomných  v roztoku, 
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proto  je  nutné  před  každým  dalším  skenem  pracovní  elektrodu  důkladně 

vyleštit.  Používá se k tomu dostatečně jemné abrazivum jako je  diamantová 

pasta nebo alumina, což je chemicky připravený oxid hlinitý.

Alumina  se  používá  např.  k  čištění  elektrody  ze  skelného  uhlíku,  kovovou 

elektrodu  lze  čistit  diamantovou  pastou,  která  by  povrch  skelné  elektrody 

poškodila.  V některých  případech  lze  elektrodu  čistit  elektrochemicky,  kdy 

vložením dostatečně vysokého potenciálu dojde k desorpci nečistot z povrchu 

elektrody redukcí či oxidací povrchové vrstvy. 

Tzv.  čisticí protokol, který jsem používala pro čištění elektrody ze skelného 

uhlíku při stáži v Montpellier, zahrnoval přípravu pasty z nanoaluminia, potom 

se  v kolmé  poloze  za  mírného  přítlaku  na  textilní  podložce  s touto  pastou 

opisovaly  v různých  směrech  osmičky  po  dobu  1  minuty,  následoval  oplach 

destilovanou vodou,  2  minuty v ultrazvukové lázni  k odstranění  zbytků  čisticí 

pasty,  opět důkladný oplach a teprve potom byla elektroda znovu připravena 

k dalšímu měření. 
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Obr.5: Pokles odezvy při opakovaném skenu CV
vlivem adsorpce analytu na pracovní elektrodu 

 [vlastní]



5. Polyfenoly

Polyfenoly  jsou  rostlinné  látky,  které  představují  chemicky  velmi  různorodé 

sloučeniny,  jejichž  společným  pojítkem  je  obsah  hydroxylových  skupin 

vázaných na aromatickém jádře. Jsou to snadno oxidovatelné látky s nízkým 

redox potenciálem, které jsou schopné redukovat některé radikály s oxidačními 

účinky. 

Zahrnují několik tisíc látek, které se dělí do 4 velkých skupin: fenolové kyseliny 
(např.  kyselina  chlorogenová,  ferulová,  kávová,  gallová),  flavonoidy (tato 

skupina zahrnuje mj. flavanony –např. hesperidin, chalkony – to jsou mj. i žluté 

rozkladné produkty antokyanidinů, flavonoly – např. kvercetin,  flavanoly – sem 

patří deriváty flavan-3-olu, např. monomerní katechin, oligomerní prokyanidiny a 

polymerní  kondenzované  taniny,  a  v neposlední  řadě  i  antokyanidiny – 

aglykonické  součásti  antokyanů,  které  jsou  známé  rozmanitostí  barevných 

odstínů od žluté, oranžové, růžové, přes různé odstíny červené a fialové a které 

mění svou barvu v závislosti na pH – např. malvidin, peonidin, kyanidin a další), 

a  dále  stilbeny (např.  resveratrol)  a  lignany (např.  secoisolariciresinol  ve 

lněném  semínku  nebo  pinoresinol  obsažený  v  sezamových  semínkách  a 

obilných otrubách).                                                                                           [10]

Mnoho z těchto látek tvoří důležitou složku naší potravy, a to v podobě zeleniny, 

ovoce, obilovin, luštěnin, brambor, čokolády, semen, ořechů, koření a nápojů 

rostlinného  původu  (čaje,  káva,  pivo,  víno,  džusy).  Jako  silné  antioxidanty 

výrazně přispívají k ochraně organismu a pomáhají chránit naše buňky před 

oxidačním poškozením.

5.1. Taniny

Taniny (třísloviny)  jsou oligomerní  a polymerní  polyfenoly,  které vznikají  jako 

sekundární metabolity v rostlinách, tedy látky, které se přímo neúčastní růstu, 

vývoje nebo rozmnožování rostlin, ale dlouhodobě slouží k ochraně rostlin před 

škůdci, parazity a nepříznivými podmínkami. Jsou obsaženy především v listech 

a kůře stromů, ale i v semenech, v bylinných natích, v čaji, duběnkách, ovoci, 
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zelenině  a  vínu  (především  v  červeném)  a  specifickou  skupinu  tvoří  tzv. 

florotaniny obsažené v hnědých mořských řasách.

Taniny jsou látky se širokým spektrem biogenních účinků. Často se jedná o 

hořké látky a adstringencia, což jsou léčiva se svíravým účinkem, která tlumí 

žlázové sekrece, působí lokální zúžení cév, mají protiprůjmový účinek apod.

Prostřednictvím svých hydroxylových a karboxylových skupin tvoří komplexy s 

různými látkami - především s proteiny (koagulace bílkovin, na které je založen 

např. proces vyčiňování kůží tříslovinami), s ionty kovů, s polysacharidy a tuky.

Dělí se na dvě základní skupiny:

5.1.1.  Hydrolyzovatelné taniny

Jejich základní monomerní jednotkou je kyselina gallová nebo ellagová, které 

se v různém počtu molekul váží esterovou vazbou na cukerný základ, nejčastěji 

glukózu.  Podle  převažujícího  monomerního  základu  jsou  tyto  taniny 

rozdělovány  na  gallotaniny  a  ellagitaniny.  Tyto  látky  hydrolyzují  působením 

tepla,  slabých  kyselin  nebo  slabých  bází.  Jsou  také  snadněji  rozložitelné 

trávicími enzymy savců.

Jejich molekulová hmotnost se pohybuje od 500 do 3000. Jsou dobře rozpustné 

ve vodě a proto i dobře přístupné reakcím s dalšími látkami. Jsou soustředěny 

především v buněčných stěnách.

Příkladem je kyselina tříslová (obr.6), látka, která je součástí různých lékopisů 

od první poloviny minulého století. Jedná se o mírně kyselý hydrolyzovatelný 

oligomer  složený  z  2-12  jednotek  kyseliny  gallové  (obr.7),  konvenčního 

chemického vzorce C76H52O46. 

Bývá extrahována např. z listů sicilské škumpy (Rhus coriara), z plodů a kůry 

subtropického  dubu  Quercus  infectoria nebo  z  lusků  jihoamerické  tary 

(Caesalpinia spinosa). Někdy jsou nesprávně za kyselinu tříslovou označovány 

výtažky  z  jiných  dubů  nebo  kaštanu  (Castanea  sativa),  v  němž  jsou  také 

přítomny  hydrolyzovatelné  taniny.  Kyselina  tříslová  je  používána  např.  v 
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textilním barvířství  jako mořidlo při 

barvení  celulózových  vláken,  dále 

ve  farmaceutickém  průmyslu  jako 

látka  s  protiprůjmovým  účinkem, 

dříve  byla  používána  jako 

antidotum  při  otravě  houbami  a 

dokonce  i  při  otravě  strychninem, 

během 1.  a  2.  světové války jako 

prostředek k léčbě popálenin.

Účinek  kyseliny  tříslové  na  hojení 

ran  a minimalizaci  vzniku  jizev  se 

opět  dostává  do  popředí  zájmu 

současného lékařského výzkumu.    [11]

Obr. 7: Kyselina gallová, flavan-3-ol a katechin 
[commons.wikimedia.org]

5.1.2.  Kondenzované taniny

Kondenzované taniny (proanthokyanidiny)  tvoří  oligomery a polymery,  jejichž 

základní  jednotkou  je  flavan-3-ol  (obr.7).  Velká  rozmanitost  kondenzovaných 

taninů je dána nejen různým stupněm polymerace s molekulovou hmotností i 

nad 20 000, ale i obsahem různých podjednotek, které mohou být do polymerů 

konjugovány. Kondenzované taniny obsahují pevné vazby mezi uhlíky, a proto 

nejsou tak snadno hydrolyzovatelné a v trávicím traktu savců jsou velmi těžko 
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Obr. 6: Kyselina tříslová 
[en.wiki.org]



rozložitelné. Flavanolové monomery se spojují nejčastěji v pozicích 4 a 8 nebo 

4 a 6. Příkladem kondenzovaných taninů je prokyanidin nebo prodelfinidin.

Kondenzované taniny se hromadí hlavně ve vakuolách a dále v epidermální a 

subepidermální vrstvě listí a ovoce. Jejich nejbohatším zdrojem je kůra různých 

stromů, především velmi tvrdé jihoamerické dřevo kebračo (rody Schinopsis a 

Aspidosperma) nebo dřevo z akácie.

Vyšší obsah kondenzovaných taninů ve tmavém ovoci, zelenině a semenech 

(červené fazole, kakaové boby, modrá réva) souvisí s obsahem antokyanů, což 

jsou  také  látky  flavonoidní  povahy  a  jejich  syntéza  probíhá  podobnými 

metabolickými  cestami.  Kondenzované  taniny  jsou  přítomny  také  v  kůře 

skořicovníku  nebo  v  plodech  arekovitých  palem.  Taniny  nacházíme  i 

v semenech, kde jsou spolu s flavonoidy zabudovány do komplexního polymeru 

v osemeníku, který chrání zárodek rostliny před vysušením.                          [12]

5.1.3. Katechiny

Přechodnou skupinu mezi  hydrolyzovatelnými a kondenzovanými taniny tvoří 

katechiny (katechin  -  obr.7,  epikatechin  gallát,  epigallokatechin  gallát),  které 

kombinují vlastnosti a složení obou.

Jsou obsaženy především v  čajových lístcích  a  kakaových bobech a  je  jim 

připisován nespočet léčivých a blahodárných účinků na lidský organismus.

5.1.4. Francouzský paradox 

Relativně  vysoký  příjem  tuků  v  potravě  Francouzů  (třikrát  vyšší  příjem 

nasycených  tuků  než  v  USA)  a  zároveň  třikrát  nižší  úmrtnost  na 

kardiovaskulární nemoci ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je připisována 

právě protektivnímu účinku polyfenolů, které jsou ve zvýšené míře přítomné v 

červeném víně, jehož spotřeba je ve Francii tradičně vysoká.                        [13]

Různé  studie  o  blahodárném  vlivu  červeného  vína  na  náš  organizmus 

prokázaly,  že  polyfenoly  příznivě  ovlivňují  vznik  aterosklerotických  změn  v 
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cévách přes řadu mechanismů- působií např. na snížení agregace trombocytů 

(zhášením kyslíkového radikálu polyfenoly potlačuji jeho eliminaci NO. , což je 

těkavý volný radikál oxidu dusnatého s krátkým biologickým poločasem. Oxid 

dusnatý vzniká v endotelu cév a vyvolává mj. vazodilataci a sniženou adhezi 

trombocytů). Polyfenoly dále působi na zvýšení HDL cholesterolu a jeho hlavní 

proteinové složky, maji pozitivní vliv na tvorbu lipoproteinů (např. chelatací iontů 

kovů  polyfenoly  blokují  jejich  účast  v  iniciační  a  propagační  fázi  oxidace 

nenasycených  mastných  kyselin)  a  také  působí  na  tvorbu  ikosanoidů. 

(Polyfenoly ovlivňují enzymatickou oxidaci kyseliny arachidonové na ikosanoidy, 

tj. biologicky aktivní látky typu tromboxanů a prostaglandinů, které mají význam 

při regulaci krevniho tlaku, srážení krve a při zánětech).                                 [14]

6.  Reaktivní sloučeniny kyslíku

Reaktivní  sloučeniny  kyslíku  (reactive  oxygen  species,  ROS)  jsou  molekuly 

obsahující chemicky reaktivní kyslík. ROS zahrnují vedle radikálů i ionty kyslíku 

a  peroxidy,  a  dále neradikálové sloučeniny jako jsou peroxid  vodíku  (H 2O2), 

ozón (O3), kyselina chlorná (HClO), dále alkyl hydroperoxidy, alkoxyskupiny a 

alkylperoxyradikály (ROO •).

ROS vznikají  přirozeně v  buňkách jako vedlejší  produkt  běžného aerobního 

metabolismu, ale k jejich dramatickému zvýšení dochází i  vlivem chemicky a 

fyzikálně znečištěného prostředí.

Lidský  organismus  je  během  života  vystaven  mnoha  zátěžovým  vlivům, 

součástí naší existence je fyzický i psychický stres, znečištěné životní prostředí, 

chemické látky (především aromatické uhlovodíky a ozón), a dále různé typy 

záření.  Všechny  tyto  faktory  neustále  generují  množství  volných  radikálů  a 

reaktivních  sloučenin,  které atakují  buněčné struktury na molekulární  úrovni. 

Následkem jsou změny a poškození buněčných membrán, úseků DNA, tvorba 

abnormálních  bílkovin,  předčasné  stárnutí  a  zánik  buněk  s  celkovými 

patologickými důsledky.
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ROS vznikají přirozeně v těle jako produkty oxidačního metabolismu, kdy je 

přijatý  kyslík  v  průběhu  mnohostupňového  metabolického  děje  buněčného 

dýchání postupně přeměněn na radikálový superoxidový aniont, peroxid vodíku, 

hydroxidový  radikál  a  na  konci  řetězce  vyloučen  ve  formě  vody.  Tento 

enzymatický děj však vykazuje i nerovnováhu, a tak se až 10% ROS dostává 

volně do buněčných struktur.

Přidáme-li extrémní zátěž z exogenně indukovaných ROS, dochází k selhávání 

přirozených  ochranných  mechanismů  a  vzniká  tzv.  oxidační  stres.  Ten  je 

příčinou poškození buněk a zvýšeného výskytu degenerativních a nádorových 

onemocnění.

Volné  kyslíkové  radikály  však  nejsou  jen  škodlivé  vedlejší  produkty 

enzymatických reakcí dýchacího řetězce: v organismu plní  i  důležité imunitní 

funkce - např. leukocyty je aktivně tvoří v boji s mikroorganismy a ROS jsou 

také důležité při syntéze mediátorů zánětů, jako jsou leukotrieny, prostaglandiny 

nebo tromboxany.                                                                                             [15]

7.  Antioxidanty

Antioxidanty fungují buď jako  reduktanty (sekundární antioxidanty): samy se 

oxidují,  což  znamená,  že  předávají  elektron  jiné  látce,  kterou  redukují  (ale 

v širším  smyslu  je  oxidací  také  dehydrogenace  =  odštěpení  vodíku)  nebo 

snižují aktivitu kyslíkových radikálů (primární antioxidanty): poskytnou volný 

elektron, čímž eliminují „agresívní“ radikál, přičemž se samy změní nejčastěji na 

„méně nebezpečný“ radikál). 

Mezi biologické ochranné mechanismy před nebezpečnými ROS, kterými buňky 

disponují, patří různé  antioxidační enzymy (např.superoxid bismutáza, která 

přeměňuje superoxidový radikál na méně toxický peroxid vodíku nebo kataláza, 

která přeměňuje peroxid vodíku na vodu a kyslík).

Exogenními  ochrannými  látkami,  které  v  buňkách  pomáhají  likvidovat 

nebezpečné  kyslíkové  radikály  a  další  agresívní  molekuly,  jsou  především 

antioxidační  vitamíny  (A,  C  a  E)  a  antioxidační  minerály (zinek,  selen). 
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Význam těchto  exogenních  antioxidantů  roste  se  zvyšující  se  chemickou  a 

fyzikální  zátěží,  protože  reparační  mechanismy  buněk  jsou  pochopitelně 

omezené.

Významnou  skupinou  antioxidantů  jsou  i  rostlinné  polyfenoly,  které  jsou 

přirozenou  součástí  lidské  potravy  a  jejichž  konzumace  zvyšuje  schopnost 

obrany organismu proti oxidačnímu stresu. Rostlinné polyfenoly se při redukci 

jiných  látek  samy  oxidují  (dehydrogenací)  na  chinony  a  různé  chinoidní 

struktury, což často znamená zapojení dalších dvojných vazeb (ketoskupin) do 

konjugovaného  systému  a  tím  i  zvýšení  absorbance  při  detekci  UV 

spektrometrií.                                                                                                   [16]

Vitamín  C  (H2A,  kyselina  askorbová),  je  velmi  silným  antioxidantem.  Může 

reagovat  s  hydroxylovým  radikálem,  superoxidovým  radikálem  nebo 

singletovým  kyslíkem  za  vzniku  askorbylradikálu  (HA•)  ,  který  se  následně 

rozpadá na kyselinu askorbovou a dehydroaskorbovou (obr. 8) podle reakcí (8) 

až(10):                                                                                                              [17]

Obr. 8: Oxidace kyseliny askorbové na dehydroaskorbovou
[vlastní]

H2A + HO•          HA•   +   H2O                          (8)

H2A + ROO•                 HA•   +  ROOH                      (9)

H2A + O2•  + H+     HA•   +  H2O2                     (10)

Mechanismus  antioxidačního  působení  provitamínu  A (β-karoten)  se  liší  od 

jiných antioxidantů. ROS jsou zachyceny konjugovaným systémem β-karotenu 
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za vzniku rezonancí stabilizovaného systému, následně dojde k rozštěpení a 

vzniku epoxidů, ketonů a neaktivních izomerů β-karotenu. β-karoten vykazuje 

podobně  jako  kyselina  askorbová  synergismus  s tokoferoly,  které  ve  směsi 

chrání před oxidací.                                                                                         [17]

Vitamíny  E  (tokoferoly)  reagují  s radikály  za  vzniku  radikálů  tokoferolů  a 

následně  se  nevratně  stabilizují  reakcí  s jinými  radikály  v systému.  Se 

singletovým kyslíkem reagují za vzniku různých oxidačních produktů nebo jej 

zhášejí podobně jako β-karoten.                                                                      [18]
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B. Experimentální část

Experiment č. 1:

Ověření lineární závislosti proudového píku cyklického voltamogramu na 
rychlosti skenování

Zapojení:

skelný uhlík (pracovní elektroda)

argentochloridová elektroda (referentní elektroda)

platinová elektroda (pomocná elektroda)

Hardware:

Potenciostat / Galvanostat Autolab 12/30/302 (Metrohm)  (obr.9)

Software:

GPES  (General  Purpose  Electrochemical  System  for  Windows  –  version 

4.9.007)

Analyt: 

kyselina gallová (0.5 mM)

Elektrolyt:

syntetické  víno  (12% etanol  v/v,  kyselina  vinná  0.033  M,  pH  3.6  upraveno 

přídavkem 1M NaOH)

Skenovací rychlosti:     20, 50, 100 a 200 mV/s 

Rozsah potenciálů:  0 – 1.2 – 0 V
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Obr.9: Potenciostat Autolab [vlastní]



Výsledek:         

Graf 1: CV 0,5 mM kyseliny gallové při různých skenovacích rychlostech

Závěr:

Měřením byla ověřena platnost Randles-Ševčíkovy rovnice (2), podle které je 

hodnota proudového píku (zde 1. oxidační anodický pík kyseliny gallové) přímo 

úměrná 2. odmocnině skenovací rychlosti.
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Graf 2: Lineární závislost píkového proudu na 2. odmocnině 
skenovací rychlosti



Experiment č. 2:
Proměření různých koncentrací kyseliny gallové a askorbové metodou CV

Zapojení, HW, SW, elektrolyt i rozsah potenciálů:

Viz experiment č.1

Skenovací rychlost:  100 mV/s

Analyty:  Kyselina gallová, kyselina askorbová (obě v koncentracích 0.01, 0.05 

a 0.5 mM) 
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Graf 3: CV kyseliny gallové (konc. 0.01 – 0.05 – 0.5 mM)

Graf 4: CV kyseliny askorbové (konc. 0.01 , 0.05 a 0.5 mM)



Závěr:

Nepřesnosti  v měření  jsou  nejčastěji  způsobeny  nedokonale  vyleštěnou 

elektrodou, která následně indikuje nižší hodnoty procházejícího proudu.

Z voltametrických křivek je patrné, že při koncentraci 0.01 mM je již proudová 

odezva velmi slabá a oxidační anodické píky jsou jen velmi nepatrně naznačeny 

–  to  koreluje  s běžně  uváděnou  detekční  mezí  koncentrace  analytů  této  i 

dalších voltametrických metod (mimo pulzní a rozpouštěcí voltametrie), která je 

se pohybuje kolem  10-5 M/litr.

Lineární závislost proudové odezvy na koncentraci analytu ve smyslu Randles-

Ševčíkovy rovnice (2) nelze bohužel z těchto 3 měření spolehlivě prokázat, data 

dalších koncentrací analytů chybí.
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Graf 5: Závislost proudového píku na koncentraci analytu 

(AA- kyselina askorbová, AG - kyselina gallová)



Experiment č. 3:

Proměření samotného elektrolytu (background) cyklickou voltametrií, vliv 
použití destilované a osmotizované vody v elektrolytu

Zapojení, HW, SW, rozsah potenciálů:

Viz experiment č.1

Skenovací rychlost:   100 mV/s

Analyt:  Základní elektrolyt (syntetické víno, složení viz experiment č.1), jeden 

s použitím destilované vody, druhý s použitím „osmotizované vody“, tedy vody 

přečištěné na membráně metodou reverzní  osmózy,  která  tak  byla  zbavena 

všech zbytkových nečistot a iontů.

Výsledek:   viz graf 6

Závěr:

Z voltamogramů  vyplývá,  že  použitím  destilované  vody  v elektrolytu  se 

skutečně o trochu zvýší „šum pozadí“, ale tento rozdíl oproti vodě s vysokou 

čistotou nebyl v rozsahu měřených potenciálů (0 až 1,2 V) příliš velký a nevnáší 

do měření analytů příliš velkou chybu (v celém rozsahu voltamogramu se jedná 

o rozdíl přibližně 1 mikroampéru).
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Graf 6:   CV syntetického vína s použitím destil.vody (vlevo nahoře),CV syntetického vína 
s použitím „osmotizované“ vody (vpravo nahoře), rozdíl obou křivek (dole).



Experiment č. 4:

Získání  „čistých“  cyklovoltamogramů  polyfenolů  odečtením  křivky 
elektrolytu

Zapojení, HW, SW, rozsah potenciálů, rychlost skenování:

Viz experiment č.1

Analyty:

Kyselina tříslová, kyselina gallová (obě v koncentracích 0.01 , 0.05 a 0.5 mM)

Výsledek:  

viz graf 7 a 8

Graf 7: "Čisté" voltamogramy kyseliny gallové 

(konc. 0.01 , 0.05 a 0.5 mM)
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Závěr:

Odečtením „backgroundu“  (voltamogramu elektrolytu,  ve  kterém byly  analyty 

proměřovány) získáme „čisté“ voltamogramy analytů. Zvýraznily se tak mj. píky 

naměřené u limitních koncentrací analytů (0.01 mM).

37

Graf 8: "Čisté" voltamogramy kyseliny tříslové 

(konc. 0.01 , 0.05 a 0.5 mM)



Experiment č. 5:
Porovnání cyklovoltamogramů červeného a bílého vína

Zapojení, HW, SW, rozsah potenciálů, rychlost skenování:

Viz experiment č.2

Elektrolyt:

Syntetické víno

Analyty:

Červené víno Cȏte de Nuits, ročník 2011 a Mas Pellier Campalazard, ročník 

2010 (ředění 10, 100, 200, 400 a 800x) (graf 9 a 10)

Bílé víno Les Chais de Bacchus ročník 2008 (ředění 10x a 40x)  (graf 11)

Výsledek:

Graf 9:  CV červeného vína Cȏte de Nuits, ročník 2011
(ředění 10x až 800x)

Pozn.: 

Červené  víno  Cȏte  de  Nuits  pochází  z  Burgundska,  departement  Côte-

d'Or (Zlaté pobřeží), z vinic v okolí obce Nuits-Saint-Georges.
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Pozn.: 

Červené  víno  Mas  Pellier  Campalazard  je  tvořeno  směsí  odrůd  Cabernet 

Sauvignon  a  Merlot,  pochází  z regionu  Languedoc-Roussillon,  departement 

Gard, z vinic v okolí městečka Blauzac.
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Graf 10:  CV červeného vína Mas Pellier, ročník 2010

 (ředění 10x až 800x) 

Graf 11: CV bílého vína Les Chais de Bacchus, ročník 2008

 (ředění 10x a 40x) 



Pozn.:

Bílé víno Les Chais de Bacchus je stolní víno z regionu Languedoc-Roussillon, 

departement Gard, z okolí města Nimes.

Závěr:

Již  na  první  pohled  je  zřejmé,  že  obsah  polyfenolů  v červených  vínech  je 

mnohem  větší  než  v bílém  víně,  porovnáním  voltamogramů  a  vzhledem  k 

ředění  vzorků  lze  konstatovat,  že  červená  vína  obsahují  zhruba  5x  více 

oxidovatelných substancí,  především antokyanů a taninů.  (Obsah polyfenolů 

v červených vínech se pohybuje kolem 2-3 g/litr vína, v bílých vínech pod 0,5 g 

polyfenolů/litr vína).                                                                                          [19]

Vzhledem k tomu, že se jedná o směs velkého množství polyfenolických látek, 

není  na  voltamogramu  pochopitelně  možné  rozeznat  jednotlivé  látky.  Píky 

různých elektrochemicky oxidovaných substancí se tak schovávají pod širokou 

vlnou, kde jsou 2 až 3 oxidační anodické píky pouze naznačeny, u červených 

vín především v oblasti kolem 0,7 voltu, což může odpovídat vysokému obsahu 

kondenzovaných taninů, které jsou obsaženy hlavně v révových jadérkách (viz 

dále experiment č.6).

Oligomerní  taniny a antokyany jsou přítomny především ve slupce modrých 

hroznů,  taniny  s vyšším  polymeračním  stupněm  jsou  obsaženy  hlavně 

v hroznových  jadérkách  a  v třapinách.  Rozdílný  obsah  polyfenolů  v bílých  a 

červených  vínech  je  dán  nejen  jejich  odlišným  obsahem  v bobulích,  ale  i 

odlišným způsobem jejich zpracování. Bílá vína se vyrábí kvašením vylisované 

šťávy,  kdežto  u  červených  vín  se  nechává  lisovaná  šťáva  nějakou  dobu 

macerovat a nakvášet společně s drcenými bobulemi. Během této doby do vína 

přecházejí barviva a třísloviny ze slupek, pecek a případně třapin. Červená vína 

jsou tedy z tohoto pohledu mnohem „zdravější“ než bílá, a to díky vysokému 

obsahu  polyfenolů  s antioxidačními,  protizánětlivými  i  kardioprotektivními 

vlastnostmi (katechiny, resveratrol, kvercetin, antokyany – glykosidy malvidinu, 

cyanidinu a další mono-, oligo- i polymerní flavonoidy), na druhou stranu jsou 

taniny hlavní příčinou trpké chuti červených vín.
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Zrání  červeného  vína  je  proces,  při  kterém  během  několika  měsíců  až  let 

dochází ve víně k mnoha změnám – nejkvalitněji zrají vína v dřevěných sudech 

(barriques), od nichž přejímají nejen typickou příchuť podle druhu dřeva, ale je 

zde zaručen i optimální přístup kyslíku.

Mikrooxidace  je  nutná  k přeměně  etanolu  na  acetaldehyd,  který  nastartuje 

kondenzační  reakce  antokyanů.  V průběhu  zrání  se  obsah  původních 

nízkomolekulárních  antokyanů  postupně  snižuje  a  vznikají  oligomerní 

antokyany a kondenzované taniny, které způsobí jednak změnu barevnosti vína 

(některé až k modrofialovým odstínům, jiné spíše k oranžovým), jednak změny 

chuti.  Nerozpustné  taniny  se  usazují   na  dně  ve  formě  sraženiny  a  jsou 

odfiltrovány.                                                                                                      [20]
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Experiment č. 6:

Proměření  vodného extraktu  ze  slupek  a  jadérek  vinné  révy  cyklickou 
voltametrií, porovnání s voltamogramy vína a stanovení obsahu celkových 
polyfenolů pomocí Folinova činidla

1.část: cyklická voltametrie

Zapojení, HW, SW, rozsah potenciálů, rychlost skenování, elektrolyt:

Viz experiment č. 1

Analyty:

Vodný extrakt  sušených slupek modré révy odrůdy Fratava (graf  12),  vodný 

extrakt z drcených sušených jadérek modré révy odrůdy Portugal (graf 13).

Příprava vzorků:

1 g sušených drcených jadérek modré révy odrůdy Portugal bylo po dobu 15 

minut  vyvářeno  ve  100  ml  destilované  vody  v uzavřené  nádobce,  získaný 

extrakt přefiltrován a rozředěn v syntetickém víně 10x a 100x (200x).

Pozn.:

Materiál  byl  získán z Lobkowického zámeckého vinařství  Roudnice n. Labem 

s.r.o. v době lisování moštu z hroznů (vinobraní podzim 2011), byly separovány 

jadérka a slupky a vysušeny při 60 oC do konstantní hmotnosti. Modrý Portugal 

je starobylá evropská odrůda modré vinné révy, kdysi na našem území velmi 

rozšířená a oblíbená. Má nižší obsah antokyanů.

Naproti tomu odrůda Fratava je poměrně mladá odrůda modré vinné révy, byla 

vyšlechtěna  v České  republice  jako  kříženec  odrůd  Frankovka  a 

Svatovavřinecké. Přestože byla vyšlechtěna již v 70. letech, jako samostatná 

odrůda byla uznána až v r. 2008 zápisem do Státní odrůdové knihy ČR. [21] 

Víno  má  výraznou  temně  červenou  barvu,  což  je  dáno  extrémně  vysokým 

obsahem antokyanů v této odrůdě.
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Výsledek:

Graf 12:  CV vodného extraktu ze slupek révy (Fratava)

(ředění 10x a 100x)  
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Graf 13: CV vodného extraktu z jedérek modré révy (Modrý Portugal) 

(ředění 10x a 200x)

[V]



2. část: spektrofotometrické měření (VIS)

Princip:

V zásaditém  prostředí  vzniká  redox  reakcí  fenolických  látek  s oxidem 

molybdenu  obsaženým ve  Folin-Ciocalteau  činidle  modré  zbarvení,  které  je 

dobře  měřitelné  spektrofotometricky  při  756  nm.  Výsledek  je  vztažen  na 

hmotnostní ekvivalent standardu (kyselina gallová). 

Pomůcky a materiál:

UV/VIS spektrofotometr HP 8452A s detektorem s diodovým polem (DAD)

Zkumavky, mikropipety

Folin-Ciocalteau  činidlo  (ředěno destil.vodou  1:9),  0.75  M roztok  bezvodého 

uhličitanu sodného, sada kalibračních roztoků kyseliny gallové (koncentrace 0.1 

– 0.5 mg/ml)

1 g sušených slupek a 1 g sušených drcených jadérek z modré révy

Postup:

Do  zkumavek  bylo  dávkováno  1  ml  destilované  vody,  1  ml  10x  zředěného 

Folinova činidla, 50 μl vzorků (extrakt 1 g jadérek a 0.5 g sušených slupek/ 100 

ml  destilované  vody, 

extrahováno  varem  15 

minut)  a  standardů 

(roztoky kyseliny gallové o 

konc. 0.1 - 0.5  mg/ml) a 1 

ml roztoku uhličitanu.

Po  hodinové  inkubaci 

v temnu  při  pokojové 

teplotě  byly  všechny 

roztoky  proměřeny 

spektrofotometricky  při 

vlnové délce  756 nm (  = 

maximum nepříliš ostrého 

píku  zreagovaného  Folinova  činidla,  graf  14).  Ze  sady kalibračních  roztoků 

kyseliny gallové byla sestrojena kalibrační přímková závislost a z rovnice této 
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Graf 14:  Absorpční spektrum modrého roztoku, který 
vznikne reakcí fenolů s Folin-Ciocalteau činidlem

(max.vln.délka cca 756 nm)



závislosti vypočten obsah celkových polyfenolů ve vzorcích vztažený na obsah 

kyseliny gallové. Výsledný obsah byl přepočten na hmotnost sušené drogy.

Výsledky:

Změřené absorbance vzorků:

Jadérka:  0.85 – 0.88 – 0.85 – 0.84, průměr: 0.86 konc. 4.66 g KG/litr

(~ 4.66 hm.% PF v sušených jadérkách)

Slupky:    0.24 – 0.22 – 0.25 – 0.27, průměr: 0.25 konc. 1.39 g KG/litr

(~ 1.39 hm.% PF v sušených slupkách odrůdy Fratava)

Závěr:

Oba voltamogramy (graf 12 a 13) jsou tvarově velmi podobné voltamogramům 

červených  vín  z experimentu  č.5,  což  potvrzuje,  že  hlavním  zdrojem 

antioxidantů  (tedy oxidovatelných  látek)  v červeném víně  jsou  polyfenoly  ze 

slupek  a  jadérek  (katechiny,  antokyany  a  kondenzované  taniny),  které  do 

červeného vína přecházejí macerací drcených hroznů.
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Graf 15:  Kalibrační přímka kyseliny gallové
(závislost koncentrace na absorbanci při 736 nm 

po reakci s FC činidlem)



Porovnáním  proudové  odezvy  anodických  oxidačních  vln  červených  vín  a 

extraktů, jejich ředění a se zřetelem k hmotnosti drogy, která byla extrahována, 

lze  přibližně  určit,  že  vzorky  s proudovou  odezvou  kolem  9  mikroampér 

odpovídají  koncentraci  asi  2  až  2.5  g polyfenolů  /litr,  odezva 5 mikroampér 

odpovídá koncentraci polyfenolů asi 0.5 g/litr a proudová odezva 2 mikroampéry 

odpovídá koncentraci asi  0.005 až 0.002 g polyfenolů /litr,

Tyto hodnoty korelují s obsahem celkových polyfenolů v tomto materiálu, který 

byl zjišťován a pomocí reakce s Folin-Ciocalteau činidlem.                      [22]  

Takto bylo zjištěno, že vodnou extrakcí (což je ve srovnání s extrakcemi méně 

polárními  rozpouštědly,  např.  s  metanolem  mírně  okyseleným  přídavkem 

malého množství HCl pro potlačení disociace slabě kyselých fenolických látek, 

velmi málo výtěžná extrakce) cca 5 hm.% v sušených jadérkách a 0.5 – 1.5 hm.

% (dle barevnosti odrůdy) v sušených slupkách modré révy.

Koncentrací 0.002 g/litr se již např. u kyseliny gallové (M= 170 g/mol) blížíme 

cyklickou voltametrií k limitu detekce (0.01 mM).
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Experiment č. 7:

Porovnání  cyklických  voltamogramů  a  UV  spekter  kyseliny  tříslové  a 
vitamínu C vystavených oxidační zátěži ozónem

Postup:

100 ml  0.5 M roztoků kyseliny tříslové a askorbové byly  po  dobu 20 minut 

probublávány ozónem v ozonizéru s průtokem 4 litry/min. a výkonem přibližně 3 

mg  O3/litr  vzduchu,  průběžně  byly  odebírány  vzorky  pro  elektrochemické 

měření a UV spektrofotometrickou analýzu.

Přítroje:

Generátor ozónu

Elektrochemická pracovní stanice CHI660C (Chenhua, Čína)

UV/VIS spektrofotometr UV-1600 PC (Mapada, Čína)

1.část: cyklická voltametrie
Zapojení:

skelný uhlík (pracovní elektroda)

argentochloridová elektroda (referentní elektroda)

platinová elektroda (pomocná elektroda)

Analyty: 

Kyselina askorbová (0.5 mM), kyselina tříslová (0.5 mM), 

Elektrolyt:

Acetátový pufr pH 4.55 (Penta)

Skenovací rychlosti:  

100 mV/s 

Rozsah potenciálů:  

0 – 1.2 – 0 V

Cyklickou voltametrií  byly proměřovány původní 0.5 mM roztoky a dále tytéž 

roztoky po 1 a 3 minutách ozonizace.  Ozón (O3) je tříatomová molekula kyslíku 

a velmi silné oxidační činidlo.
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Výsledek:
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Graf 16: CV 0.5 mM kyseliny askorbové vystavené působení ozónu (0, 1 a 3 min.)

Graf 17: CV 0.5 mM kyseliny tříslové vystavené působení ozónu (0, 1 a 3 min.)



2.část: spektrofotometrické měření (UV)
Byla proměřena absorpční UV spektra roztoků 0.5 mM kyseliny askorbové a 

tříslové, které byly vystaveny působení ozónu: kyselina askorbová po dobu 0, 1, 

3, 8, 13 a 20 minut (graf 18) kyselina tříslová po dobu 0, 8, 13 a 20 minut (graf 

19).
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Graf 19: UV spektrum kyseliny tříslové po ozonizaci 0 až 20 minut
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Graf 18: UV spektrum kyseliny askorbové po ozonizaci

0 až 20 minut



Závěr:

Z  voltamogramu  i  absorpčního  UV  spektra  kyseliny  askorbové  vystavené 

silnému oxidačnímu účinku ozónu je zřejmý rychlý pokles obsahu této látky již v 

prvních 3 minutách, kdy dochází k oxidaci na kyselinu dehydroaskorbovou. 

Polymerní kyselina tříslová sice vykazuje pomalejší pokles absorbanční vlny v 

UV spektru s maximem kolem 280 nm v průběhu 20 minut ozonizace, nicméně 

na voltamogramu je zřejmé, že již v prvních 3 minutách dochází k výrazným 

změnám - druhý anodický oxidační pík v 0.8 V se ztrácí a dochází k nárůstu  v  

oblasti prvního anodického píku při 0.5 V. To může být způsobeno rozkladem 

kyseliny tříslové na monomerní jednotky (kyseliny gallové), jejichž nárůst je na 

voltamogramu indikován nižším oxidačním potenciálem.                                [23]
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Experiment č. 8:

Porovnání  cyklických  voltamogramů  kyseliny  askorbové  při  použití 
různého pH elektrolytu
Postup:

Kyselina askorbová byla proměřena cyklickou voltametrií ve dvou elektrolytech 

s rozdílným pH

Zapojení: 

Elektrochemická pracovní stanice CHI660C (Chenhua, Čína)

skelný uhlík (pracovní elektroda)

argentochloridová elektroda (referentní elektroda)

platinová elektroda (pomocná elektroda)

Elektrolyty:

Acetátový pufr pH 4.55  a fosfátový pufr pH 6.7 (Penta)

Analyt:

0.5 mM kyselina askorbová

Výsledek:

viz graf 20
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Graf 20: CV 0.5 mM kyseliny askorbové v pH 4.55 a 6.7



Závěr:

Kyselina  askorbová  se  chová  jako  slabá  jednosytná  kyselina,  proto  při  pH 

vyšším, než je její disociační konstanta (pKa= 4.0), roste stupeň její disociace a 

její  „kyselost“.  V  zásaditém  prostředí  tedy  dochází  ke  změně  poměru 

koncentrace oxidované a redukované formy (ve prospěch formy oxidované) = 

mění se i redox potenciál ve smyslu Nernstovy rovnice (1). 

V podstatě se tak stává kyselina askorbová méně stabilní a snáze oxidovatelná 

(obr.8),  což  se  na  cyklovoltamogramu  projevilo  posunem  oxidačního 

anodického píku směrem k nižšímu potenciálu.
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Experiment č.9:

Proměření moči cyklickou voltametrií

Princip:

Tělní tekutiny - krevní plazma nebo moč, jsou z fyzikálního hlediska elektrolyty s 

obsahem  různých  analytů  s  redox  a  elektrickými  vlastnostmi.  Voltametrické 

měření lze s úspěchem použít pro detekci a sledování hladiny metabolických 

produktů léčiv v biomatricích , např. v krevní plazmě a v moči.

Přestože  jsou  v  praxi  k  těmto  detekcím  používány  spíše  jiné  voltametrické 

techniky (rozpouštěcí voltametrie nebo diferenční pulzní voltametrie [24] [25], 

jejichž  detekční  limity  jsou  o  několik  řádů  citlivější  ve  srovnání  s  cyklickou 

voltametrií, koncentrace některých analytů v biomatricích dosahují dostatečné 

hladiny k  použití cyklické voltametrie. 

Zapojení, skenovací rychlost, rozsah potenciálů: viz experiment č.2

Závěr:

V tomto experimentu byla proměřena moč jako „drug free“ biomatrice (graf 21).

Poměrně silný el. signál v podobě výrazného oxidačního píku má patrně z velké 

části původ v obsahu kyseliny močové, kterě se vyloučí za den močí několik 

milimolů, ale podílí se na něm  i vylučování vitamínu C močí.
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Graf 21: Tři po sobě jsoucí CV skeny neředěné moči

[V]



Závěr

Cyklická voltametrie je velmi citlivá analytická metoda. Její výhodou je kromě 

vysoké  citlivosti  (zaznamená  koncentrace  analytu  řádově  10-5 M/litr)  i  velmi 

malá spotřeba vzorku, je to metoda relativně levná a z jednoduše měřitelných 

veličin  (el.proud,  potenciál,  náboj,  čas)  lze  velmi  rychle  získat  záznam 

obsahující celou řadu informací. To, že jsou primárně měřeny elektrické veličiny,  

také značně usnadňuje následný sběr a počítačové zpracování dat, protože již 

není třeba měřené signály na elektrické veličiny převádět.

Na druhou stranu není cyklická voltametrie příliš specifickou metodou a třebaže 

hodnoty potenciálu, při kterých dochází ke vzniku redox píků, jsou kvalitativní 

charakteristikou, není pro kvalitativní analýzu příliš vhodná, protože podobnou 

odezvu může dávat mnoho látek.  Také hodnoty měřeného elektrického proudu 

v  sobě  zahrnují  řadu  faktorů,  (tzv.  „agregátní“  charakter  proudu),  protože 

výsledný  proud  je  souhrnem  různých  typů  proudů  (kapacitní,  difúzní, 

elektrolytický...).

Na základě osobní zkušenosti s touto metodou se domnívám, že CV (alespoň v 

uspořádání,  se  kterým jsem pracovala)  není  metodou  příliš  robustní.  Právě 

proto, že je velmi citlivá, je riziko vnesení chyby do měření značné, ať již jsou to 

chyby způsobené odchylkami v některé z elektrod nebo samotnou obsluhou 

přístroje.  Značnou část  stáže jsem se potýkala  s  problémem „roztřesených“ 

křivek, které se objevovaly zcela náhodně a měly za následek znehodnocení 

velké  části  měření  (obr.10).  Příčina  byla  patrně  v  poruše  referentní 

argentochloridové elektrody, přestože byla uchovávána podle předpisů (v 3M 

roztoku KCl).

Dalším  problémem  je  neustálá  nutnost  čištění  a  leštění  povrchu  pracovní 

elektrody, na kterou se s každým skenem naadheruje vrstvička zoxidovaného 

polyfenolu a s každým dalším skenem je proudová odezva slabší. I přes stále 

stejnou metodiku čištění, po dvou měsících každodenní práce s touto metodou 

a i při dostatečné zběhlosti v této činnosti, se velmi často stávalo, že týž analyt  

nedával  stejnou  proudovou  odezvu  při  opakovaných  skenech  vlivem 
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nedostatečně  vyleštěného  povrchu  pracovní  elektrody.  Domnívám  se,  že  k 

získání této čisticí rutiny je potřeba opravdu nejméně 2 měsíců každodenních

měření  a  práce  s  přístrojem,  aby  byly  naměřené  výsledky  dobře 

reprodukovatelé a opakovatelné.

Cyklickou  voltametrii  je  vhodné  považovat  spíše  za  doplňkovou  analytickou 

metodu,  která  přináší  cenné  informace  o  elektrodových  dějích,  o  pohybu 

elektronů a redox změnách konkrétního analytu.  Je  vhodné ji  kombinovat  s 

dalšími nejlépe on-line metodami, např. s UV/VIS/IR spektroskopií, což v sobě 

ideálně spojuje obor spektroelektrochemie.

O principielně podobný přístup jsem se pokusila v experimentu č. 6 a 7, kdy 

jsem  cyklovoltamogramy  doplnila  UV  spektrometrií  k  získání  podrobnější 

informace o chování analytu. V high-tech pojetí zahrnuje spektroelektrochemie 

nejen spojení voltametrie s on-line UV/VIS spektroskopii, ale i s luminiscenčními 

metodami  (elektrochemiluminiscence), spojení s magnetickou rezonancí (EPR, 

Electron paramagnetic resonance), používá se voltametrie s proměřováním IR 

a  Ramanových  spekter  (EC-FTIR,  Fourier  transform infrared  spectroscopy), 

rychle se rozvíjející obor nanoelektrochemie představuje spojení elektrochemie 

se  skenováním  nanopovrchů  (EC-STM,  Scanning  tunneling  microscope)  a 
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Obr.10: Záhadné poruchy voltamogramu...
[vlastní]



konečně spojením cyklovoltametrie s kvadrupólem hmotnostního spektrometru 

lze  získat  množství  dalších  potenciálově  závislých  iontových  proudů 

hmotnostního  spektrometru,  a  to  ve  stejné  časové  a  potenciálové  doméně 

(DEMS, Differential electrochemical mass spectrometry, [26]).

V průběhu mé stáže jsem se s cyklickou voltametrií a elektrochemií seznámila 

skutečně jen  na elementární  úrovni,  protože pracoviště,  kde jsem pobývala, 

bylo teprve na začátku práce s touto metodou. Jak jsem již zmínila v úvodu, do 

budoucna by mělo spolupracovat s laboratořemi INRA a poskytovat informace o 

průběhu oxidace vín a tato měření by měla přispět i  k vyhodnocování jejich 

chuťových  vlastností  (hodnocení  trpkosti  červených  vín  způsobená  taniny), 

proto na možnosti analytického a výzkumného využití cyklické voltametrie mohu 

usuzovat spíše jen z publikací jiných vědeckých pracovišť. Přesto jsem vděčná 

za  tuto  zkušenost,  která  rozšířila  mé  znalosti  o  elektrochemii,  o  vínu, 

polyfenolech a Francii.
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