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ABSTRAKT

Práca sa zaoberá štúdiom elektrochemickej oxidácie dvoch hlavných metabolitov 

katecholamínov, kyseliny vanilmandľovej a kyseliny homovanilovej, na anodicky 

oxidovanej bórom dopovanej diamantovej elektróde pomocou voltametrických techník. 

Správanie oboch látok výrazne závisí na pH hodnotách vodného prostredia, najvyššie 

voltametrické signály poskytujú v kyslom prostredí, kedy sa vyskytujú vo svojej 

neionizovanej podobe. Ako základný elektrolyt pre ich analýzu bol zvolený 

0,1 mol∙l−1 fosfátový pufor o pH 3,0 a boli optimalizované podmienky ich stanovenia. 

Kalibračné závislosti oboch skúmaných látok sú lineárne v rozsahu koncentrácií 

4 až 100 μmol∙l−1. Metódou diferenčnej pulznej voltametrie sa podarilo dosiahnuť 

najnižšie medze detekcie pre kyselinu homovanilovú (LOD = 0,57 μmol∙l−1)

i vanilmandľovú kyselinu (LOD = 0,41 μmol∙l−1). Taktiež bola overená možnosť ich 

súčasného stanovenia v zmesi na bórom dopovanom diamante. Mechanizmus oxidácií 

homovanilovej a vanilmandľovej kyseliny na bórom dopovanej diamantovej elektróde

bol študovaný použitím techniky cyklickej voltametrie, v prípade oboch kyselín, ide 

o dej riadený difúziou. 
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ABSTRACT

This thesis investigates electrochemical oxidation of two main catecholamine 

metabolites vanillylmandelic and homovanillic acid at anodically oxidized boron-doped 

diamond electrode using voltammetric techniques. Their behavior in aqueous media 

depends on its pH value significantly; the highest and best developed voltammetric 

signals are provided in an acidic medium when both organic compounds occur in their 

non-ionized form. The phosphate buffer pH 3.0 was chosen as supporting electrolyte for 

analysis of these two substances and the conditions of determination were optimized. 

Calibration dependences are linear for both studied compounds in the concentration 

range from 4 to 100 μmol∙l−1. Using differential pulse voltammetry limits of detection 

for homovanillic acid (LOD = 0.57 μmol∙l−1) and for vanillylmandelic acid

(LOD = 0.41 μmol∙l−1) were achieved. The possibility of their simultaneous 

determination at boron-doped diamond was also verified. The oxidation mechanisms of 

homovanillic acid and vanillylmandelic acid at boron-doped diamond electrode were 

studied by cyclic voltammetry and in both cases it is diffusion-controlled reaction.
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ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV

λ vlnová dĺžka

A. U. jednotka absorbancie 

AD ampérometrický detektor

BDD bórom dopovaný diamant

BR Brittonov ‒ Robinsonov pufor

c molárna koncentrácia

CAS Chemical Abstracts Service 

CD coulometrický detektor

CDE uhlíková disková elektróda

CE kapilárna elektroforéza

CFMBE mikrodisková elektróda zo zväzku uhlíkových vláken 

ChA chronoampérometria

CNT-SPE uhlíková tlačená elektróda modifikovaná uhlíkovými 

nanotrubičkami

CPE uhlíková pastová elektróda

CV cyklická voltametria

CZE kapilárna zónová elektroforéza

DCV „direct-current“ voltametria

DPV diferenčná pulzná voltametria

Eakt potenciál aktivácie

Ep potenciál píku

Evertex potenciál obratu 

ED elektrochemický detektor

EPPGE „edge-plane“ pyrolitická grafitová elektróda

GC plynová chromatografia

GCE elektróda zo skleného uhlíka

HPLC vysokoúčinná kvapalinová chromatografia

HVA kyselina homovanilová

IA anodický prúd

IK katodický prúd 
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Ip prúd píku 

ITP izotachoforéza

IUPAC medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu

L1,2 interval spoľahlivosti 

LC kvapalinová chromatografia

LOD limit detekcie

LOQ limit kvantifikácie 

MEKC micelárna elektrokinetická chromatografia

MIP molekulárne vtlačený polymér 

MWNT-COOH CME elektróda zo skleného uhlíka chemicky modifikovaná 

viacstenovými nanotrubičkami ukončenými –COOH skupinami

p-AMTa elektropolymérny film 3-amino-5-merkapto-1,2,4-triazolu

PEA fosfatidyletanolamín

pH záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových katiónov

pKa záporný dekadický logaritmus kyslej disociačnej konštanty

poly-ARS poly-Alizarin Red S

R korelačný koeficient

sr relatívna smerodajná odchýlka 

SPE extrakcia na tuhej fáze 

SWV „square-wave“ voltametria 

UV ultrafialové žiarenie 

v rýchlosť polarizácie elektródy 

VMA kyselina vanilmandľová 
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1 TEORETICKÁ ČASŤ

1.1 Cieľ práce

Hlavným predmetom záujmu predkladanej bakalárskej práce je elektrochemické 

štúdium dvoch významných diagnostických markerov a zároveň elektroaktívnych 

metabolitov, kyseliny vanilmandľovej a kyseliny homovanilovej, na bórom dopovanej 

diamantovej elektróde. Cieľom bolo nájdenie čo najvhodnejších podmienok pre ich 

jednoduchú a spoľahlivú kvantifikáciu, a taktiež overenie možnosti ich súčasného 

stanovenia, využitím voltametrických metód. 

1.2 Študované látky

Kyselina vanilmandľová (VMA) a kyselina homovanilová (HVA) sú hlavné 

konečné produkty metabolizmu katecholamínov1. Katecholamíny patria medzi dôležité 

prírodné molekuly obsahujúce katecholový kruh, ktorý môže v organizme zaujať rolu 

nervového prenášača alebo hormónu. Hlavné endogénne katecholamíny, produkované 

a uvoľňované v dreni nadobličiek, sympatickom nervovom systéme a v mozgu, sú 

epinefrín, norepinefrín, ktoré sa prevažne metabolizujú na vanilmandľovú kyselinu, 

a dopamín, ktorého majoritný metabolit je kyselina homovanilová.  

Oba metabolity sú štruktúrne veľmi blízke látky (Obr. 1.1), jediný rozdiel medzi 

nimi spočíva v prítomnosti hydroxylovej skupiny v polohe alfa vzhľadom 

ku karboxylovej funkčnej skupine v štruktúre VMA, v molekule HVA je hydroxyl 

nahradený atómom vodíka. Taktiež pomery náboja ku veľkosti sú pre obe zlúčeniny 

veľmi podobné2.    

Ide o produkty už zmieneného katecholamínového metabolizmu, takže sú to látky 

polárne, ktoré sú dobre rozpustné vo vodných roztokoch. Majú kyslý charakter, 

i napriek značne obdobnej štruktúre sa líšia svojimi disociačnými konštantami pKa. 

Základné fyzikálno-chemické vlastnosti týchto dvoch organických kyselín sú prehľadne 

zhrnuté v tabuľke (Tab 1.1).
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Obr. 1.1 Chemická štruktúra kyseliny vanilmandľovej a kyseliny homovanilovej.

Tab. 1.1 Prehľad fyzikálno-chemických vlastností VMA a HVA3, 4.

VMA HVA

IUPAC názov 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-

metoxyfenyl)etánová kyselina

2-(4-hydroxy-3-

metoxyfenyl)etánová kyselina

CAS číslo 55-10-7 306-08-1

Sumárny vzorec C9H10O5 C9H10O4

Molekulová 

hmotnosť

198,17 g∙mol−1 182,17 g∙mol−1

Bod topenia 133 – 134°C 142 – 145°C

pKa1; pKa2 3,44; 9,93 4,35; 10,34

Rozpustnosť vo 

vode

16,22 g∙l−1 9,11 g∙l−1
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1.2.1 Prítomnosť VMA a HVA v biologických matriciach a ich 

využitie pre diagnostiku

Kvantifikácia katecholamínov a ich metabolitov vo fyziologických tekutinách je 

dôležitá predovšetkým v klinickej chémii, keďže tieto zlúčeniny slúžia ako diagnostické 

markery pre rôznorodé metabolické5 a neurologické poruchy6, 7. Ich monitorovanie 

predstavuje užitočný nástroj pre vyšetrovanie pôvodu a príčiny najmä 

neuroendokrinných porúch, a zapojenia dopamínergickej a adrenergickej aktivity 

pod vplyvom rôznych fyziologických i patologických podmienok8. Často je ako 

diagnostický marker jednotlivých ochorení využívaný i pomer VMA:HVA9, napríklad 

aj ako nástroj screeningu pre včasnú detekciu Menkesovej choroby5, poruchy, ktorá 

ovplyvňuje hladinu medi v organizme a vedie k jej nedostatku. 

Obe kyseliny, vanilmandľová i homovanilová, sa vyskytujú v rozličných 

biologických matriciach, pričom najčastejšie sú stanovované v moči2, 10-20, krvnej 

plazme8, 21 či sére22, cerebrospinálnej tekutine23, 24 a mozgovom tkanive25. 

Nefyziologicky vysoké hodnoty týchto látok v krvnej plazme i v moči môžu 

indikovať väčší počet ochorení. Niekoľko porúch je sprevádzaných abnormálne 

vysokou aktivitou katecholamínového metabolizmu, vrátane nádorov drene nadobličiek, 

neuroblastomy6, 22, 26 a feochromocytomy7, 27. 

Kyselina vanilmandľová a kyselina homovanilová reprezentujú dva zásadné 

biologické markery neuroblastomy, tretieho najčastejšie sa vyskytujúceho typu rakoviny 

u detí do veku piatich rokov19. U dospelých jedincov je najzávažnejší neuroendokrinný 

tumor zahŕňajúci nadprodukciu VMA a HVA feochromocytoma, ktorej výskyt je 

najviac rozšírený medzi 40. – 50. rokom života. 

Tumory v sympatickom nervovom systéme zapríčiňujú nadmernú produkciu 

katecholamínov, čo zase vedie k zvýšenému uvoľňovaniu odpovedajúcich metabolitov 

do krvi a ich následnému vylučovaniu do moču2, 19. Renálna exkrécia VMA i HVA 

sa zväčšuje, a práve z tohto dôvodu sú testované v moči predovšetkým pre diagnózu 

zmienených nádorov, pre monitorovanie odpovede organizmu na liečbu a určovanie 

prognózy, koncentračné hladiny oboch látok môžu byť v korelácii so štádiom 

príslušného ochorenia. 

Prevedenými experimentálnymi štúdiami bolo zistené, že zvýšená koncentrácia 

HVA v cerebrospinálnej tekutine24 súvisí s pokusmi o samovraždu, s post traumatickou 
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stresovou poruchou28 a s Parkinsonovou chorobou23. Vyššia hladina HVA v krvnej 

plazme sa vyskytuje u pacientov s chronickou schizofréniou a je taktiež spájaná 

do súvislosti s poruchou príjmu potravy – bulímiou. Nedávne výskumy taktiež odhalili, 

že HVA je neuroendokrinný marker behaviorálnych porúch a náchylnosti k rozvinutiu 

drogovej závislosti8.

1.2.1.1 Referenčné koncentračné rozsahy vo vybraných fyziologických 

tekutinách

Referenčné rozmedzia koncentrácií oboch látok v dvoch najprístupnejších 

biologických matriciach, v krvnej plazme a v moči, spoločne s metódou, pokiaľ je 

známa, použitou pre ich určenie, sú uvedené v tabuľke (Tab. 1.2). 

Čo sa týka meraní v moči, rozsahy v tabuľke sú stanovené na základe jeho 

celodenného zberu, avšak 24-hodinové odbery moču nemôžu byť vždy vykonané 

spoľahlivo, a to najmä u novonarodených a pediatrických pacientov. Z tohto dôvodu 

hodnoty stanovené v náhodných časovo nemeraných vzorkách moču vyžadujú korekciu 

na množstvo vylučovaného kreatinínu29. Exkrécia VMA a HVA do moču je potom 

vyjadrená ako pomer ich koncentrácii ku koncentrácii kreatinínu.

Referenčné hodnoty látok  v „špeciálnych tekutinách“, medzi ktoré patrí 

aj cerebrospinálna tekutina, je náročné ustanoviť30, keďže zvyčajne sú vzorky týchto 

matríc odoberané pre analýzu u pacientov, u ktorých je závažné podozrenie 

na ochorenie. 

Tab. 1.2 Referenčné intervaly pre VMA a HVA v krvnej plazme a v moči.

Biologická

matrica 

Metóda VMA

(μmol∙l−1)

HVA

(μmol∙l−1)

Cit.

krvná plazma HPLC-ED (2,7 – 7,1)∙10−2 (2,8 – 5,5)∙10−2 21

HPLC-FD (2,2 – 7,4)∙10−2 (3,7 – 5,8)∙10−2 31

moč HPLC-ED 11,6 – 28,7 8,2 – 41,0 12

- 6,6 – 38,4 7,1 – 41,7 11
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1.3 Metódy stanovenia

Hlavný analytický problém v stanovení VMA a HVA sú ich obdobné štruktúry 

(Obr. 1.1) a nízke koncentrácie v biologických matriciach (Tab. 1.2), čo vyžaduje 

použitie citlivých analytických techník. 

Bolo vyvinutých množstvo tradičných analytických postupov pre ich separáciu 

a detekciu, vrátane vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)4, plynovej 

chromatografie (GC), micelárnej elektrokinetickej chromatografie (MEKC), 

izotachoforézy (ITP) a kapilárnej elektroforézy (CE) v kombináciách s rôznymi druhmi 

detekčných metód (Tab. 1.3), či tenkovrstvovej chromatografie18, 32 a imunometód33-35.

Tab. 1.3 Prehľad separačných metód s uvedenými typmi detektorov používaných 

pre stanovenie VMA a HVA.

Separačná metóda Detektor Cit.

HPLC elektrochemický 8, 15, 16, 21, 23, 25, 36-38

fluorescenčný 14, 32, 39

chemiluminiscenčný 40

hmotnostný spektrometer 22, 41

GC hmotnostný spektrometer 20

CE UV detektor 11, 12

elektrochemický 2, 13, 17

hmotnostný spektrometer 42

MEKC UV detektor 10

ITP vodivostný 19

Porovnanie jednotlivých detekčných techník využívaných pre analýzu 

metabolitov katecholamínov, spolu s ich uvedenými výhodami a nevýhodami, 

prehľadne zhrnul Tsunoda43.
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1.3.1 Elektrochemické metódy 

VMA a HVA sú elektroaktívne látky, a preto použitie elektroanalytických metód 

sa javí ako veľmi vhodné pre ich detekciu a kvantifikáciu. Obe kyseliny môžu byť 

ľahko elektrochemicky oxidované pri relatívne miernych potenciáloch17.

Záujem o ich rutinnú analýzu sa zvyšuje, rovnako ako aj požiadavky pre masový 

screening neuroblastomy v rannom detstve9. A práve rýchle, lacné, selektívne a citlivé 

elektrochemické metódy môžu poskytnúť ich jednoduchú a finančne nenáročnú 

analýzu, v porovnaní s technikami založenými na chromatografii, ktoré vyžadujú drahé 

zariadenia a zahŕňajú zdĺhavé postupy prípravy vzoriek pre samotné meranie.

Pre stanovenie VMA a HVA sa využívajú elektródy na báze uhlíka, či už 

pyrolytický grafit9 alebo sklený uhlík44, veľmi častá je aj modifikácia elektródového 

povrchu chemickými látkami, ktorá môže zvýšiť selektivitu a citlivosť metódy. Taktiež 

boli pripravené voltametrické senzory založené na elektróde zo skleného uhlíku pokryté 

vrstvou molekulárne vtlačeného polyméru pre VMA45 a HVA44.

V tabuľke (Tab. 1.5) je uvedený prehľad elektroanalytických, prevažne 

voltametrických, techník použitých pre stanovenie oboch metabolitov.

Tab. 1.5 Prehľad elektrochemických metód vyvinutých pre stanovenie VMA a HVA, 

spolu s použitou pracovnou elektródou, lineárnym rozsahom a limitom detekcie.

Analyt Metóda Pracovná elektróda

/modifikácia

Lineárny rozsah

(μmol∙l−1)

LOD

(μmol∙l−1)

Cit.

VMA DPV EPPGE 2,0 - 50,0   1,7 9

DPV CNT-SPE 2,0 – 12,0 1,0 9

DPV GCE/MIP 96 – 1766 - 45

HVA ChAa GCE/p-AMTa 0,01 – 100 9,4∙10−5 28

SWV GCE/Cu - 1,0∙10−2 46

CV CPE/PEA - 3,0 47

DPV GCE/poly-ARS 0,09 – 0,16 1,7∙10−2 48

DPV GCE 0,5 – 200 0,3 44

DPV GCE/MIP 0,05 – 10 7,0∙10−3 44

a hydrodynamická chronoampérometria
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1.3.2 Separačné metódy s elektrochemickou detekciou

Vzhľadom k obdobnej štruktúre a relatívne blízkym oxidačným potenciálom 

oboch kyselín, sú VMA a HVA najčastejšie stanovované separačnými metódami 

s použitím elektrochemickej detekcie (ED), ako to aj jasne vplýva z tabuľky (Tab. 1.3), 

a to hlavne vďaka ich schopnosti reverzibilne sa oxidovať na uhlíkových elektródach21. 

Medzi výhody ED patrí jej selektivita a schopnosť dosiahnuť vysokú citlivosť 

aj bez derivatizácie, ktorá je vyžadovaná v prípade fluorescenčnej detekcie. 

Jej nevýhodami sú  však väčšia náchylnosť k fluktuáciám, ktoré vedú k zvýšenému 

pomeru signál/šum a nutnosť použitia vodivej mobilnej fázy, čo obmedzuje výber jej 

jednotlivých zložiek49. 

Obe kyseliny sú často analyzované použitím už spomínaných separačných metód 

ako je HPLC či CE, v kombinácii s ampérometrickou (AD) alebo coulometrickou 

detekciou (CD). Analytické postupy pre oba študované metabolity využívajúce ED 

v prietoku sú uvedené v tabuľke (Tab. 1.4).

Najobľúbenejšia separačná metóda používaná v kombinácii s ED je jednoznačne 

HPLC, využívaná rutinne pre stanovenie oboch analytov po ich predchádzajúcej 

extrakcii na tuhej fáze (SPE)19. Kapilárna elektroforéza s elektrochemickou detekciou 

je tiež bežne používanou technikou, jej nevýhodou je oddelenie detekčných elektród 

od separačného poľa, ktoré je vyžadované z dôvodu vysokého separačného napätia43. 

Dochádza k rozmývaniu píkov, rozdelených zón analytov pri ich prechode priestorom 

medzi separačným poľom a elektrochemickým detektorom, kde nepôsobí žiadne 

elektrické pole, čo ma za následok, že citlivosť je u CE-ED menšia v porovnaní 

s citlivosťou dosahovanou pomocou HPLC-ED. 



Tab. 1.4 Prehľad analytických separačných metód v kombinácii s elektrochemickou detekciou vyvinutých pre stanovenie VMA a HVA, 

spolu s použitou pracovnou elektródou, biologickou matricou, na ktorú bola príslušná metóda aplikovaná, lineárnym rozsahom 

a detekčným limitom.

Analyt Matrica
(Predúprava)

Metóda
Pracovná elektróda

Lineárny rozsah

(μmol∙l−1)

LOD

(μmol∙l−1)
Cit.

VMA krvná plazma (SPE) HPLC-CD porézny grafit 5,1∙10−5 – 5,1∙10−2 2,52∙10−4 21

moč HPLC-CD porézny uhlík 1,26∙10−2 – 25,23 1,21∙10−2 15

moč CZE-AD CDE 5,05∙10−2 – 25,23 2,52∙10−2 17

moč CZE-AD CFMBE 5,0 – 500 0,79 2

moč CZE-AD BDD 1,25 - 50 0,40 13

HVA krvná plazma (SPE) HPLC-CD porézny grafit 5,5∙10−5 – 5,5∙10−2 1,10∙10−4 21

krvná plazma (SPE) HPLC-CD porézny grafit 0,20 – 25,0 5,49∙10−4 8

moč HPLC-CD porézny uhlík 1,37∙10−2 – 27,45 9,33∙10−3 15

mozgové tkanivo HPLC-CD porézny grafit 3,29∙10−3 – 82,34 4,67∙10−3 25

moč HPLC-AD GCE 0,01 - 100 7,00∙10−4 16

cerebrospinálna tekutina (mikrodialýza) LC-AD MWNT-COOH CME 2,50∙10−3 – 30,00 1,25∙10−3 23

moč CZE-AD CDE 5,49∙10−2 – 109,8 1,65∙10−2 17

moč CZE-AD CFMBE 5,00 – 500 1,30 2

moč CZE-AD BDD 1,25 – 50 0,40 13
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1.3.3 Mechanizmus oxidácií VMA a HVA

Bolo zistené, že mechanizmus oxidácie oboch látok závisí na pH prostredí9, 50, 

vzhľadom k ich kyslému charakteru a príslušným pKa hodnotám (Tab. 1.1). Pri nižšom 

pH sa nachádzajú vo svojej neutrálnej podobe a na uhlíkovej pastovej elektróde 

chemicky modifikovanej katiónovým surfaktantom je oxidácia prevedená „−2e−, −2H+“ 

mechanizmom, v prostredí o neutrálnych, prípadne bázických pH hodnotách, kedy 

kyseliny strácajú protón a vyskytujú sa v podobe aniónu, oxidačný mechanizmus 

prebieha schémou „−2e−, −H+“. Obidva oxidačné procesy vedú k vzniku karbokatiónu, 

ktorý je napadaný molekulou vody vystupujúcou ako nukleofil, dochádza k strate 

metoxy skupiny, resp. uvoľneniu metanolu, za vzniku odpovedajúcich o-chinónov

(Obr. 1.2), ktoré sú pomerne reaktívne a môžu viesť k ďalším reakciám51, 52. Taktiež 

môže dochádzať  k stabilizácii radikálu reakciou s „rodičovskou“ zlúčeninou za vzniku 

C-C a/alebo C-O-C diméru či polyméru v polohe orto vzhľadom k fenolovej skupine. 

Obr. 1.2 Mechanizmus oxidácie substituovaných metoxyfenolov. Schéma prebraté od 

Blanco-Lopéz et al.50



19

Pre štúdium priebehu oxidačného procesu HVA na modifikovaných elektródach 

na báze uhlíka, konkrétne na CPE/PEA a GCE/poly-ARS, bola použitá aj cyklická 

voltametria47, 48, pomocou ktorej bolo zistené, že produkt elektrochemickej oxidácie 

HVA – 4-aceto-o-chinón – je možné pri spätnom katodickom scane reverzibilne 

redukovať na 3,4-dihydroxyfenyloctovú kyselinu (DOPAC). 

Zaujímavé rozdiely v oxidáciách VMA a HVA boli zistené pri práci s EPPGE 

za použitia cyklickej voltametrie9. Na tomto type elektródového povrchu poskytuje 

HVA len jeden oxidačný pík pri potenciáli +0,375 V (verzus nasýtená kalomelová 

elektróda), na rozdiel od VMA, ktorá sa oxiduje v dvoch krokoch, čo sa aj prejaví 

vznikom dvoch píkov pri hodnotách potenciálu +0,434 V a +0,563 V (verzus nasýtená 

kalomelová elektróda). Tento rozdiel vo voltametrických odozvách je podľa autorov 

spôsobený prítomnosťou hydroxylovej skupiny v polohe alfa v štruktúre VMA, vďaka 

ktorej je umožnená rearomatizácia molekuly skrz tautomerizáciu po prvom oxidačnom 

kroku „−2e−, −1H+ (−2H+)“. Bolo odhalené, že mechanizmus oxidácie VMA na tejto 

elektróde pokračuje cez jej dekarboxyláciu k tvorbe vanilínu, ktorý je takisto následne 

oxidovaný, čoho výsledkom je práve vznik druhého píku. Pri absencii alkoholovej 

skupiny v polohe alfa, ako je to aj v prípade HVA, je rearomatizačný krok oveľa 

pomalší, a vyžaduje ďalšiu molekulu vody pre tvorbu vanilínu. A je pravdepodobné, 

že práve kvôli nízkej rýchlosti tohto druhého oxidačného kroku nie sú pozorované 

pri oxidácii HVA žiadne ďalšie píky.  

1.4 Bórom dopovaná diamantová elektróda

Diamant je materiál s unikátnymi vlastnosťami ako sú extrémna tvrdosť, 

neobyčajná chemická inertnosť a stabilita, vysoká tepelná vodivosti, vysoká elektrónová 

pohyblivosť a optická priehľadnosť53, 54. Ide o jeden z najlepších prírodných izolátorov, 

takže nie je možné ho použiť ako elektródový materiál, môže mu byť však dodaná 

vodivosť prostredníctvom dopovania určitými prvkami, pričom vo väčšine prípadov 

výroby vodivého diamantu sa ako dopovací prvok využíva bór, ale je možné použiť 

aj dusík, fosfor či síru. Ak je diamant dopovaný bórom (BDD), tak získava elektrické 

vlastnosti polovodiča, čo je veľmi užitočné pre elektroanalytické merania, pričom 

vodivosť takýchto elektród závisí na úrovni dopovania.
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Vodivý bórom vysoko dopovaný diamantový film je ešte pomerne novým 

elektródovým materiálom, ktorý získal obrovskú pozornosť vďaka tomu, že oplýva 

niekoľkými významnými charakteristikami, ktoré ho odlišujú od konvenčných elektród. 

Tieto dôležité vlastnosti  zahŕňajú chemickú a mechanickú stabilitu, extrémne široké 

potenciálové okno vo vodných i nevodných elektrolytoch, v prípade vysokokvalitného 

diamantu vývoj vodíka začína pri potenciáli −1,25 V (verzus štandardná vodíková 

elektróda) a vývoj kyslíka pri +2,3 V (verzus štandardná vodíková elektróda), takže 

potenciálové okno môže presiahnuť 3 V, stabilitu voči korózii vo veľmi agresívnych 

prostrediach, inertný povrch s malými adsorpčnými schopnosťami a silnou tendenciou 

odolávať deaktivácii, a veľmi nízku kapacitu dvojvrstvy a nízky zvyškový prúd53, 55. 

Vďaka týmto vlastnostiam sa vodivý diamant javí ako sľubný a perspektívny 

elektródový materiál, a bol a aj stále je študovaný s cieľom vývoja aplikácií 

v rozmanitých oblastiach ako je elektrosyntéza, úprava vody, fotoelektrochémia 

či technológia senzorov53, 55, obrovské uplatnenie našiel v organickej analýze 

pri stanovovaní rozmanitých skupín látok56-59. 
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2 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

2.1 Reagencie a príprava roztokov 

Všetky chemikálie boli kvality p.a. a boli použité bez akéhokoľvek ďalšieho 

čistenia: kyselina vanilmandľová (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), kyselina 

homovanilová (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), chlorid draselný (Lachema, Brno, ČR), 

trihydrát hexakyanoželeznatanu draselného (Lachema, Brno, ČR), hydroxid sodný 

(Penta, Chrudim, ČR), hydroxid draselný (Penta, Chrudim, ČR), kyselina sírová (Penta, 

Chrudim, ČR), kyselina dusičná (65%, Penta, Chrudim, ČR), kyselina boritá (Lach-Ner, 

Neratovice, ČR), kyselina trihydrogénfosforečná (85%, Penta, Chrudim, ČR), kyselina 

octová (99%, Lachema, Brno, ČR), bezvodá kyselina citrónová (Lach-Ner, Neratovice, 

ČR), oxid hlinitý (Elektrochemické detektory, Turnov, ČR).    

Zásobné roztoky VMA a HVA o koncentráciách c = 1 mmol∙l−1 boli pripravené 

odvážením vypočítaného množstva na analytických váhach (Sartorious, Sartalex, Ústí 

nad Labem, ČR) a kvantitatívnym prenesením do 100ml odmerných bánk, ktoré boli 

následne doplnené deionizovanou vodou po rysku. Uchovávali sa v tme a v chlade 

pri teplote 4 - 8°C. Ďalšie roztoky týchto dvoch kyselín o nižších koncentráciách boli 

pripravované presným riedením zásobného roztoku deionizovanou vodou či pufrom.

Roztoky ostatných potrebných látok boli pripravené obdobne, vždy presným 

odmeraním, prípadne odvážením požadovaného množstva danej chemikálie, 

jej kvantitatívnym prenesením do odmernej banky a doplnením deionizovanou vodou, 

prípadne roztokom KCl.  

Brittonov ‒ Robinsonov pufor bol pripravovaný zmiešaním jeho kyslej a zásaditej 

zložky vo vhodnom pomere na dosiahnutie vyžadovaného pH. Kyslá zložka bola 

tvorená troma kyselinami, bóritou, fosforečnou a octovou, každá o koncentrácii 

0,04 mol∙l−1, zásaditá zložka obsahovala 0,2 mol∙l−1 hydroxid sodný. Príprava 

fosfátového i citrátového pufru o potrebných koncentráciách a pH prebiehala 

nariedením ich presne odmeranej kyslej zložky deionizovanou vodou, dotitrovaním 

koncentrovaným roztokom silnej zásady, hydroxidom sodným alebo hydroxidom 

draselným, na požadované pH, kvantitatívnym prenesením do odmernej banky 

a doplnením deionizovanou vodou po rysku. 
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Všetky vodné roztoky boli pripravené za použitia deionizovanej vody (Millipore 

Mili plus Q systém, Billerica, USA), ktorej odpor nebol menší než 18,2 MΩ. 

2.2 Prístrojové vybavenie 

Pre všetky voltametrické merania bol použitý prístroj Eco-Tribo Polarograf 

(Eco-Trend Plus, Praha, ČR), ktorý bol ovládaný programom PolarPro 5.1 (Eco-Trend 

Plus, Praha, ČR), pričom tento software pracoval v operačnom systéme Windows XP. 

Bolo využívané konvenčné trojelektródové usporiadanie s pomocnou platinovou 

elektródou (Elektrochemické detektory, Turnov, ČR), referenčnou argentchloridovou 

elektródou (3 mol∙l−1 KCl, Elektrochemické detektory, Turnov, ČR), a ako pracovná 

elektróda bola použitá bórom dopovaná diamantová elektróda o priemere 3 mm

a ploche 7,1 mm2 (Windsor Scientific, Slough Berkshire, UK). 

Merania pH hodnôt boli prevádzané na digitálnom pH-metri s kombinovanou 

sklenenou elektródou (Jenway, Essen, UK). 

K zisťovaniu absorpčných spektier látok bol použitý spektrofotometer Agilent 

Technologies 8453 (Agilent Technologies, Santa Clara, USA) a kremenné kyvety 

s dĺžkou absorpčnej vrstvy 1 mm. K ovládaniu prístroja slúžil softwar UV-Visible 

ChemStation 9.01. 

2.3 Pracovné postupy 

2.3.1 Postup merania voltamogramov a parametre pracovných programov

Na začiatku každého meracieho dňa bol povrch BDD elektródy leštený 

na alumine, a bol metódou cyklickej voltametrie (CV) premeriavaný roztok 

1 mmol∙l−1 [Fe(CN)6]
3−/4− v 1 mol∙l−1 KCl, tento proces sa opakoval až po dosiahnutie 

rozdielu potenciálov anodického a katodického píku ΔEp pohybujúceho sa v rozmedzí 

100 – 170 mV. Následne bol meraný základný elektrolyt do ustálenia voltametrickej 

krivky príslušnou metódou od hodnoty 0 V po únik základného elektrolytu v anodickej 

oblasti. V rovnakom rozsahu potenciálov a za tých istých podmienok boli premeriavané 

roztoky oboch kyselín. Medzi jednotlivými scanmi bol na BDD elektródu v miešanom 
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roztoku vkladaný vysoký kladný potenciál +2400 mV po dobu 30 sekúnd, pokiaľ nie je 

uvedené inak. Všetky merania boli vykonané za laboratórnej teploty. 

Cyklické voltamogramy boli vždy merané od nižších hodnôt potenciálu k vyšším, 

a späť. Využívané rýchlosti scanu sú uvedené v tretej kapitole Výsledky a diskusia

u jednotlivých meraní. U metódy „direct-current“ voltametrie (DCV) bola vo všetkých 

prípadoch meraní použitá rýchlosť polarizácie elektródy 50 mV.s−1. Pomalšia rýchlosť 

scanu, konkrétne 20 mV.s−1, bola zvolená u techniky diferenčnej pulznej voltametrie 

(DPV), a parametre vkladaného pulzu nadobúdali hodnôt +50 mV pre výšku a 80 ms 

pre šírku pulzu. 

2.3.2 Spôsoby vyhodnotenia voltametrických kriviek

Spracovanie všetkých nameraných voltametrických kriviek prebiehalo v programe 

PolarPro 5.1 (Eco-Trend Plus, Praha, ČR). Odčítanie potenciálov a výšky prúdov píkov 

získaných technikami CV a DCV sa vykonávalo pomocou predĺženia základnej línie 

(Obr. 2.1).
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Obr. 2.1 Spôsob vyhodnocovania voltametrických píkov nameraných metódami (a) CV 

a (b) DCV.

Píky, ktoré boli získané použitím techniky DPV, mali postup vyhodnocovania 

odlišný, namiesto predlžovania základnej línie boli spájané spojnice miním daného píku 

na jeho oboch stranách (Obr. 2.2). 
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Obr. 2.2 Spôsob vyhodnocovania voltametrických píkov nameraných metódou DPV.

2.3.3 Štatistické vyhodnotenie nameraných dát

Spôsob spracovania výsledkov sa mierne líšil na základe počtu získaných dát 

z daného merania. Pri počte opakovaných meraní menej ako sedem bol určený medián 

x͂, pre výpočet smerodajnej odchýlky bolo použité rozpätie R (R = xmax – xmin)

a príslušný tabelovaný koeficient kn (n = počet meraní), interval spoľahlivosti L1,2 sa 

určil vynásobením smerodajnej odchýlky s a tabelovaným koeficientom Kn. V prípade 

počtu opakovaných meraní rovných sedem a viac, bol vypočítaný aritmetický priemer x̅, 

smerodajná odchýlka s a interval spoľahlivosti L1,2 sa získali použitím rovníc 1 a 2:  

� = �
∑(��	�	�)̅

�	

���
	          (1)

��,� =
�∙�

√�
    (2)

Hodnoty pomeru členu 
�

√�
v rovnici 2 sú opäť tabelované pre daný počet vykonaných 

meraní60. Neistoty všetkých meraní sú vyjadrené ako intervaly spoľahlivosti na hladine 

pravdepodobnosti α = 0,05. 
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Hodnoty medze detekcie (LOD) boli vypočítané ako trojnásobok 

a hodnoty medze stanoviteľnosti (LOQ) ako desaťnásobok smerodajnej odchýlky prúdu 

pre najnižšiu nameranú koncentráciu vydelené smernicou príslušnej lineárnej závislosti.

2.4 Stálosť pripravených zásobných roztokov HVA  a VMA

Pripravené zásobné roztoky oboch študovaných látok o koncentrácii

c = 1 mmol∙l−1 v deionizovanej vode boli premeriavané spektrofotometricky pre zistenie 

ich stability. Prvé spektrum bolo zmerané v deň ich prípravy, ďalšie po uplynutí dvoch, 

dvadsiatich, štyridsiatich dní a posledné na konci všetkých analýz, teda po šiestich 

mesiacoch. 

V spektre VMA sa vyskytujú dva absorpčné maximá pri vlnových dĺžkach 

λ1 = 231 nm a λ2 = 279 nm. HVA má absorpčné maximum pri vlnovej dĺžke 

λ = 279 nm. V uvedenom časovom rozmedzí nebol u žiadneho z roztokov kyselín 

pozorovaný kontinuálny nárast či pokles absorbancie pri sledovaných vlnových dĺžkach 

absorpčných maxím. Vypočítané relatívne smerodajné odchýlky absorbancie sú u VMA 

sr1 = 2,36 % a sr2 = 3,82 %, v prípade HVA je táto hodnota sr = 3,50 %. 

Na základe týchto údajov spektrofotometrických meraní je možné vyvodiť záver, 

že roztoky VMA a HVA, pripravené v deionizovanej vode a uchovávané v tme 

a v chlade pri teplote 4 - 8°C, sú dostatočne stále po dobu minimálne šiestich mesiacov.
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Obr. 2.3 Absorpčné spektrum (a) VMA (c = 1 mmol∙l−1) a (b) HVA (c = 1 mmol∙l−1) 

merané oproti deionizovanej vode v kremennej kyvete o šírke 1 mm.
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3 VÝSLEDKY A DISKUSIA

3.1 Elektrochemická charakterizácia BDD elektródy

Metóda CV bola použitá na skúmanie chovania sa novej, ešte žiadnym spôsobom 

nezaktivovanej BDD elektródy, a následne aj jej správanie po zaktivovaní v kyslom 

prostredí (Obr. 3.1). Pre štúdium jej vlastností bol využitý 1 mmol∙l−1 [Fe(CN)6]
3−/4−

v 1 mol∙l−1 KCl. Ide o redoxný systém vymieňajúci jeden elektrón a v elektroanalytickej 

chémii veľmi často používaný, vďaka jeho pomerne veľkej citlivosti k stavu povrchu 

elektródy. Práve v závislosti na jej kondícii a kvalite môže byť pozorovaný reverzibilný 

či quasi-reverzibilný prenos elektrónu. Pre reverzibilné elektrochemické deje platí, že 

rozdiel potenciálov ΔEp anodického a katodického píku nadobúda hodnotu 59 mV, čo je 

však v prípade pevných elektród len málokedy splnené, a pomer výšok píkov IA/IK je 

rovný jednej. 

Zmeny v menovaných charakteristikách BDD elektródy, rozdiel potenciálov ΔEp

anodického a katodického píku a pomer ich výšok IA/IK, v závislosti na rýchlosti 

polarizácie v pred a po aktivácii jej povrchu sú zhrnuté v tabuľke (Tab. 3.1) a graficky 

znázornené na obrázku (Obr. 3.1). Po aktivácii BDD elektródy v roztoku 

0,1 mol∙l−1 H2SO4, kedy bol na elektródu po dobu 20 minút vkladaný vysoký kladný

potenciál o hodnote +2400 mV, sa zväčšil rozdiel vyššie zmienených skúmaných 

parametrov, t.j. chovanie redoxného systému [Fe(CN)6]
3−/4− sa vzdialilo od reverzibility.

Závislosť prúdu píkov Ip na druhej odmocnine rýchlosti polarizácie v1/2 (Obr. 3.1) 

je však pred i po zaktivovaní elektródy lineárna, čo svedčí o tom, že ide o dej 

kontrolovaný difúziou, a táto závislosť je charakterizovaná nižšie uvedenými rovnicami

3 – 6.

Pred aktiváciou:

Ip (nA) = (1048 ± 33)∙v1/2 (mV∙s−1)1/2 + (2303 ± 462)    (R = 0,9980) (3)

pre anodickú oxidáciu.

Ip (nA) = (−1068 ± 28)∙v1/2 (mV∙s−1)1/2 – (2444 ± 393)   (R = 0,9986) (4)

pre katodickú redukciu.
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Po aktivácii: 

Ip (nA) = (842,0 ± 15,5)∙v1/2 (mV∙s−1)1/2 + (1828 ± 244)    (R = 0,9991) (5)

pre anodickú oxidáciu.

Ip (nA) = (−463,3 ± 47,7)∙v1/2 (mV∙s−1)1/2 – (2924 ± 664)    (R = 0,9792) (6)

pre katodickú redukciu.

Tab. 3.1. Zmeny v rozdiele potenciálov anodického a katodického píku ΔEp a pomerov 

ich výšky IA/IK pre 1 mmol∙l−1 [Fe(CN)6]
3−/4− v 1 mol∙l−1 KCl v závislosti na rýchlosti 

polarizácie v pred a po aktivácii BDD elektródy v 0,1 mol∙l−1 H2SO4 pri vloženom 

potenciáli +2400 mV po dobu 20 minút. Merané metódou CV. 

v (mV∙s−1) Pred aktiváciou Po aktivácii

ΔEp (mV) |IA/IK| ΔEp (mV) |IA/IK|

20 74 1,00 243 1,22

50 81 0,99 301 1,26

100 86 0,98 340 1,29

300 108 0,98 421 1,43

500 121 0,98 469 1,62
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Obr. 3.1. Cyklické voltamogramy 1 mmol∙l−1 [Fe(CN)6]
3−/4− v 1 mol∙l−1 KCl (a) pred 

aktiváciou a (b) po aktivácii v 0,1 mol∙l−1 H2SO4 pri vloženom potenciáli +2400 mV

po dobu 20 minút, pri rôznej rýchlosti polarizácie (mV∙s−1): (1) 20, (2) 50, (3) 100, 

(4) 300, (5) 500. Na vložených grafoch je znázornená závislosť prúdu píkov Ip na druhej 

odmocnine rýchlosti polarizácie v1/2.

Metóda elektrochemickej anodickej aktivácie BDD elektródy viedla teda 

k zhoršeniu parametrov reverzibility, a pre to bola vyskúšaná mechanická aktivácia, 

ktorá spočívala v leštení povrchu elektródy po určitú dobu na alumine. Po každom 

leštení, ktoré trvalo priemerne dve minúty, bol technikou CV, rýchlosťou scanu 

100 mV∙s−1, opäť premeriavaný roztok 1 mmol∙l−1 [Fe(CN)6]
3−/4− v 1 mol∙l−1 KCl 

(Obr. 3.2), a bolo pozorované zlepšenie stavu povrchu elektródy s každým ďalším 

leštením (Tab. 3.2): zmenšil sa rozdiel potenciálov ΔEp anodického a katodického píku 

a aj pomer ich výšok IA/IK sa priblížil jednej, aj keď pôvodných hodnôt získaných na 

nezaktivovanej elektróde sa nepodarilo dosiahnuť. 
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Tab. 3.2 Zmeny v rozdiele potenciálov anodického a katodického píku ΔEp a pomerov 

ich výšky IA/IK pre 1 mmol∙l−1 [Fe(CN)6]
3−/4− v 1 mol∙l−1 KCl po leštení BDD elektródy 

na alumine. Merané metódou CV, rýchlosť scanu 100 mV∙s−1. 

Doba leštenia (min) ΔEp (mV) |IA/IK|

0 387 1,34

2 202 1,20

4 155 1,14

6 135 1,10

8 116 1,07

-400 0 400

-7000

0

7000

E, mV

I, nA
1

2

3

4

5

Obr. 3.2 Cyklické voltamogramy 1 mmol∙l−1 [Fe(CN)6]
3−/4− v 1 mol∙l−1 KCl (1) pred 

leštením a následnom leštení na alumine po dobu (2) 2 min, (3) 4 min, (4) 6 min, 

(5) 8 min. Rýchlosť scanu 100 mV∙s−1.
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3.2 Optimalizácia aktivácie BDD elektródy

Metódou DPV bol premeraný 0,1 mmol∙l−1 roztok HVA v BR pufri o pH 3,0 

sedemkrát za sebou (Obr. 3.3). Medzi meraniami jednotlivých scanov nebol použitý 

žiaden spôsob aktivácie, v dôsledku čoho dochádzalo k výraznému kontinuálnemu 

poklesu odozvy elektródy. Výška posledného siedmeho píku sa od výšky prvého líšila o

54,8 %, z čoho bolo možné usúdiť, že povrch elektródy v priebehu meraní podlieha 

nežiaducej pasivácii, ktorej príčinou je pravdepodobne adsorpcia pri oxidácii 

vzniknutých medziproduktov, dimérov či polymérov, na povrch elektródy. Priemerné 

hodnoty potenciálu a výšky píku, spoločne s intervalom spoľahlivosti a relatívnou 

smerodajnou odchýlkou sú zhrnuté v tabuľke (Tab. 3.3).

Tab. 3.3 Priemerné hodnoty potenciálu Ep a výšky píku Ip pre HVA (c = 0,1 mmol∙l−1) 

v BR pufri o pH 3,0 zmeranej sedemkrát za sebou metódou DPV, bez vloženého 

aktivačného potenciálu Eakt a miešania medzi jednotlivými scanmi.

x̅ ± L1,2 sr (%)

Ep (mV) 899 ± 9 1,12

Ip
a (nA) 503 ± 154 33,26

a kontinuálny pokles prúdu
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Obr. 3.3 DP voltamogramy HVA (c = 0,1 mmol∙l−1)  v BR pufri o pH 3,0. Označenie 

kriviek (1) – (7) v poradí, v ktorom boli namerané, bez aktivácie medzi jednotlivými 

scanmi. Bodkovane znázornený základný elektrolyt. 

Na základe uvedeného merania boli skúmané rôzne spôsoby zamedzenia 

pasivácie povrchu BDD elektródy a zaistenia čo najvyššej reprodukovateľnosti 

meraného signálu medzi jednotlivými scanmi. 

Ako prvá bola vyskúšaná mechanická aktivácia v podobe šesťdesiatsekundového

miešania analyzovaného roztoku 0,1 mmol∙l−1 HVA v BR pufri o pH 3,0 pred každým 

meraním, avšak nepriniesla uspokojivé výsledky. Pokles odozvy bol síce menej 

výrazný, ale stále kontinuálny, a rozdiel vo výške posledného a prvého píku činil 

17,19 %. 

Následne bola testovaná aj anodická a katodická elektrochemická aktivácia. 

V prípade anodickej aktivácie bol na povrch elektródy v miešanom roztoku vložený 

vysoký kladný potenciál Eakt = +2400 mV po dobu 60 sekúnd, u katodickej aktivácie 

bol na elektródu, opäť v miešanom roztoku, po dobu 120 sekúnd vkladaný vysoký 

záporný potenciál Eakt o hodnote −2400 mV. V tabuľke (Tab. 3.4) je uvedené štatistické 

spracovanie nameraných voltamogramov (Obr. 3.4).

V prípade oboch spôsobov elektrochemickej aktivácie už nedochádzalo 

ku kontinuálnemu poklesu prúdu píkov, merané signály boli reprodukovateľnejšie, 

relatívne smerodajné odchýlky sa pohybovali okolo 3 %. 
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Anodická aktivácia priniesla prijateľnejšie výsledky v porovnaní s katodickou 

aktiváciou, keďže poskytovala lepšie signály v podobe vyšších píkov, takmer o 27,3 %, 

čo súvisí aj s nárastom veľkosti prúdu pozadia pri použití katodickej aktivácie.

Pri aplikovaní aktivačného potenciálu Eakt taktiež dochádzalo k zníženiu hodnoty 

potenciálov píkov, u katodickej aktivácie o viac ako 50 mV, a v prípade anodickej 

takmer o 100 mV, oproti potenciálom píkov nameraných pri študovaní vplyvu 

mechanickej aktivácie v podobe šesťdesiatsekundového miešania.

Po sérii týchto meraní a ich vyhodnotení bola ako najvhodnejší spôsob aktivácie 

povrchu BDD elektródy medzi následnými scanmi zvolená anodická elektrochemická 

aktivácie za súčasného miešania roztoku. 

Tab. 3.4 Vplyv aktivácie medzi jednotlivými scanmi na potenciály Ep a prúdy píkov Ip

HVA (c = 0,1 mmol∙l−1) v BR pufri o pH 3,0. Merané metódou DPV, intervaly 

spoľahlivosti a relatívne smerodajné odchýlky pre sedem následných scanov. 

Podmienky aktivácie Ep (mV) sr (Ep) (%) Ip (nA) sr (Ip) (%)

Miešanie, 60 s 910 ± 10 1,16 661,8 ± 42,0 6,89a

Miešanie, Eakt = +2400 mV, 60 s 816 ± 8 1,07 718,0 ± 20,5 3,10

Miešanie, Eakt = −2400 mV, 120 s 853 ± 7 0,96 522,2 ± 13,1 2,74 

a kontinuálny pokles prúdu
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Obr. 3.4 DP voltamogramy HVA (c = 0,1 mmol∙l−1)  v BR pufri o pH 3,0 pri rôznom 

spôsobe aktivácie medzi následnými scanmi: (1) žiadna aktivácia; čiarkovane prvý scan,

plnou čiarou štvrtý scan, (2) miešanie, 60 s, (3) miešanie, potenciál aktivácie Eakt +2400 

mV, 60 s, (4) miešanie,  potenciál aktivácie Eakt −2400 mV, 120 s. Plnými čiarami 

zobrazené štvrté scany. Bodkovane je znázornený základný elektrolyt.

Po zvolení najvhodnejšieho spôsobu aktivácie, bol ešte študovaný vplyv jej 

trvania medzi následnými scanmi na reprodukovateľnosť zmeraných signálov. Pre obe 

kyseliny o koncentrácii 0,1 mmol∙l−1 v prostredí BR pufru o pH 3,0  boli skúmané tieto 

časy anodickej aktivácie (s): 60, 50, 40, 30, 20 a 10.

V prípade oboch látok  nebol pozorovaný žiaden význačný rozdiel v polohách 

či výškach píkov pri použití rôznej doby aktivácie. Relatívne smerodajné odchýlky 

(n = 5) potenciálov píkov HVA sa pohybovali v rozmedzí 0,59 – 1,02 % a výšky 

zaznamenaných píkov v rozsahu 4,16 – 6,03 %. VMA v porovnaní s HVA však 

vo všetkých testovaných časoch poskytovala lepšiu opakovateľnosť zmeraných 

signálov, relatívna smerodajná odchýlka (n = 5) pre polohy píkov VMA sa pohybovala 

v intervale 0,04 – 0,35 %, u výšok píkov bol tento rozsah 1,48 – 2,46 %.  

Vzhľadom k tomu, že nedochádzalo k výrazným zmenám, ale odozvy boli veľmi 

obdobné, viď vyššie uvedené relatívne smerodajné odchýlky potenciálov i prúdov píkov 

pre obe kyseliny, bol ako čas aktivácie medzi jednotlivými scanmi zvolený 30 sekúnd, 

s prihliadnutím aj na časovú náročnosť meraní.
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3.3 Vplyv pH na elektrochemické správanie HVA a VMA

Ďalším predmetom skúmania bol vplyv pH na elektrochemické správanie 

študovaných kyselín (každá o c = 0,1 mmol∙l−1) v prostredí BR pufru v rozsahu hodnôt 

pH 2,1 – 12,0 metódami DCV a DPV, hodnoty potenciálov a prúdov píkov pre HVA 

a VMA sú zhrnuté v tabuľkách (Tab. 3.5 – 3.8). Namerané voltametrické krivky 

sú zobrazené na obrázkoch, pre HVA (Obr. 3.5) i pre VMA (Obr. 3.7). Voltametrické 

signály (píky) sú v nasledujúcom texte číslované v poradí výskytu na potenciálovej ose 

v smere rastu potenciálov, ako je to aj znázornené na obrázku (Obr. 3.5 d).

Z tabuliek 3.5 – 3.8 i z príslušných grafických znázornení jasne vyplýva, 

že z analytického hľadiska je správanie HVA najlepšie v kyslom prostredí 

o pH 2,1 – 4,0, kedy táto látka poskytuje jediný výrazný a dobre spracovateľný 

analytický signál (signál 1). Od pH 5,0 sa získané signály zhoršujú, píky sa rozmývajú, 

vlny preťahujú, objavuje sa ďalší menší signál v oblasti pozitívnejších potenciálov 

(signál 3). Zmena správania môže súvisieť s pKa1 HVA (pKa1 = 4,35; odpovedá 

disociácii karboxylovej skupiny), keďže od tejto hodnoty pH sa kyselina vyskytuje 

prevažne vo svojej ionizovanej forme, a nie v neutrálnej podobe, ako je tomu v kyslom 

prostredí. V rozmedzí pH 10,0 – 12,0 sa objavuje ďalší signál (signál 2), k zmene 

dochádza pri hodnote pKa2 HVA (pKa2 = 10,34; odpovedá disociácii fenolovej skupiny). 
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Tab. 3.5 Potenciály a prúdy píkov HVA (c = 0,1 mmol∙l−1) v BR pufri v rozmedzí pH 

2,1 – 12,0 (pre každé pH počet meraní n = 4). Merané metódou DCV.  

pH Ep1 (mV) Ip1 (nA) Ep2 (mV) Ip2 (nA) Ep3 (mV) Ip3 (nA)

2,1a 888 ± 1 1563 ± 57 - - - -

3,0 885 ± 6 1528 ± 76 - - - -

4,0 900 ± 3 1797 ± 80 - - - -

5,0 979 ± 4 1568 ± 60 - - 1483 ± 2 177 ± 5

6,0 1070 ± 4 1439 ± 36 - - 1494 ± 1 254 ± 11

7,0 1076 ± 2 1302 ± 18 - - 1495 ± 3 238 ± 11

8,0 1067 ± 4 1356 ± 19 - - 1510 ± 3 308 ± 2

9,0 1094 ± 3 1395 ± 89 - - 1512 ± 9 383 ± 53

10,0 1081 ± 2 1388 ± 23 1344 ± 1 185 ± 13 ~ 1480 b

11,0 1076 ± 3 1368 ± 22 1333 ± 6 210 ± 43 ~ 1485 b

12,0 1072 ± 4 1346 ± 12 1317 ± 2 218 ± 16 ~ 1495 b

a len kyslá zložka BR pufru

b výška píku ťažko vyhodnotiteľná  

Tab. 3.6 Potenciály a prúdy píkov HVA (c = 0,1 mmol∙l−1)  v BR pufri v rozmedzí pH 

2,1 – 12,0 (pre každé pH počet meraní n = 4). Merané metódou DPV.  

pH Ep1 (mV) Ip1 (nA) Ep2 (mV) Ip2 (nA) Ep3 (mV) Ip3 (nA)

2,1a 821 ± 6 824 ± 34 - - - -

3,0 806 ± 4 756 ± 24 - - - -

4,0 824 ± 4 841 ± 11 - - - -

5,0 898 ± 10 595 ± 36 - - 1420 ± 12 90 ± 12

6,0 931 ± 6 336 ± 11 - - 1422 ± 6 97 ± 2

7,0 940 ± 17 252 ± 6 - - 1429 ± 9 101 ± 2

8,0 930 ± 9 250 ± 1 - - 1427 ± 1 106 ± 4

9,0 951 ± 24 223 ±12 - - 1430 ± 6 109 ± 5

10,0 992 ± 6 172 ±1 1277 ± 6 36 ± 3 1437 ± 6 49 ± 4

11,0 1006 ± 6 142 ± 10 1266 ± 4 63 ± 11 1433 ± 1 41 ± 4

12,0 1003 ± 1 77 ± 5 1243 ± 1 50 ± 1 1435 ± 3 40 ± 3

a len kyslá zložka BR pufru
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Obr. 3.5 (a, b) DC voltamogramy a (c, d) DP voltamogramy HVA (c = 0,1 mmol∙l−1)  

v BR pufri v rozmedzí pH (a, c) 2,1 – 7,0 a (b, d) 8,0 – 12,0. Zobrazený tretí scan. 

Čiarkovane je znázornený základný elektrolyt.

Závislosti potenciálov píkov Ep i prúdov píkov Ip HVA na pH zistené metódami 

DCV a DPV sú znázornené na grafoch (Obr. 3.6). Z nich vyplýva, že závislosť Ep

na pH nevykazuje pre prvý pík, objavujúci sa v každom prostredí, linearitu v celom 

meranom rozsahu pH, ale môžeme ju pozorovať v rozmedzí pH 4,0 – 6,0, kedy je

pre DCV možné, túto závislosť popísať rovnicou 7:

Ep (mV) = (85 ± 4)∙pH + (558 ± 18)    (R = 0,9983)     (7)

Pre pík, označený na Obr. 3.5 d ako signál č. 3, a ktorý sa prvýkrát objavuje 

v nameraných voltamogramoch v BR pufri o pH 5,0, a pretrváva až do prostredia 

o pH 12,0, platí, že sa jeho hodnoty potenciálov líšia veľmi málo v závislosti na pH 

prostredí. V rozsahu pH 10,0 – 12,0 sa objavuje ďalší minoritný pík, označený 

ako signál č. 2, keďže nasleduje po prvom a predchádza signál č. 3, a vykazuje mierny 

posun potenciálu Ep k menším hodnotám s rastúcim pH. Čo sa týka výšky píkov Ip, 
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tak výška prvého majoritného píku je najvyššia v kyslom pH a s jeho nárastom klesá. 

Následné signály č. 2 a 3 sú nevýrazné v celej oblasti pH svojho výskytu a nemá zmysel 

ich z analytického hľadiska použiť. 
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Obr. 3.6 Závislosti (a, c) potenciálov píkov Ep na pH a (b, d) výšky prúdov píkov Ip

HVA (c = 0,1 mmol∙l−1) na pH zmerané metódami (a, b) DCV a (c, d) DPV. Legenda: 

(■) 1. signál, (●) 2. signál, (▲) 3. signál.

VMA vykazuje obdobné správanie sa v kyslom prostredí, kedy v pufri o pH 

hodnotách 2,1 a 3,0 poskytuje najvyhovujúcejšie analytické signály. S rastúcim pH sú 

získané voltametrické krivky čoraz horšieho charakteru, ich vyhodnotenie sa stáva 

ťažšie, čo sa môže spojiť do súvislosti s pKa1 VMA (pKa1 = 3,44; odpovedá disociácii 

karboxylovej skupiny), avšak nestretávame sa s objavovaním ďalších signálov, 

ako je tomu v prípade HVA. Len metódou DPV sa zaznamenali nepatrné, ťažko 

kvantifikovateľné druhé píky v rozmedzí pH 10,0 – 12,0, čo je pravdepodobne znova 

v spojitosti s jej pKa2 hodnotou (pKa2 = 9,93; odpovedá disociácii fenolovej skupiny). 
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Tab. 3.7 Potenciály a prúdy píkov VMA (c = 0,1 mmol∙l−1) v BR pufri v rozmedzí pH 

2,1 – 12,0 (pre každé pH počet meraní n = 4). Merané metódou DCV.  

pH Ep1 (mV) Ip1 (nA)

2,1a 1103 ± 0 1850 ± 37

3,0 1124 ± 6 1958 ± 66

4,0 1191 ± 13 1812 ± 73

5,0 1274 ± 9 1914 ± 35

6,0 1284 ± 6 2082 ± 55

7,0 1292 ± 6 2343 ± 118

8,0 1269 ± 9 2343 ± 54

9,0 1266 ± 9 2338 ± 149

10,0 1255 ± 6 2391 ± 42

11,0 1032 ± 4 1311 ± 55

12,0 1015 ± 4 1455 ± 40

a len kyslá zložka BR pufru

Tab. 3.8 Potenciály a prúdy píkov VMA (c = 0,1 mmol∙l−1)  v BR pufri v rozmedzí pH 

2,1 – 12,0 (pre každé pH počet meraní n = 4). Merané metódou DPV.  

pH Ep1 (mV) Ip1 (nA) Ep2 (mV) Ip2 (nA)

2,1a 1022 ± 4 660 ± 61 - -

3,0 1030 ± 2 662 ± 15 - -

4,0 1067 ± 11 376 ± 36 - -

5,0 1114 ± 6 261 ± 7 - -

6,0 1117 ± 0 235 ± 18 - -

7,0 1119 ± 6 218 ± 40 - -

8,0 1107 ± 6 165 ± 56 - -

9,0 1103 ± 9 62 ± 49 - -

10,0 1082 ± 5 55 ± 39 ~ 1090 b

11,0 891 ± 3 82 ± 6 ~ 1250 b

12,0 870 ± 3 108 ± 5 ~ 1245 b

a len kyslá zložka BR pufru
b výška píku ťažko vyhodnotiteľná  
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Obr. 3.7 (a, b) DC voltamogramy a (c, d) DP voltamogramy VMA (c = 0,1 mmol∙l−1)  

v BR pufri v rozmedzí pH (a, c) 2,1 – 7,0 a (b, d) 8,0 – 12,0. Zobrazený tretí scan. 

Čiarkovane je znázornený základný elektrolyt.

Grafické znázornenie závislostí potenciálov píkov Ep i prúdov píkov Ip VMA 

na pH je na obrázku (Obr. 3.8), na základe ktorého je možné konštatovať, že v prípade

prvého majoritného píku VMA nie je pozorovaná linearita u závislosti Ep na pH

v celom študovanom rozsahu pH hodnôt, ale v rozpätí pH 3,0 – 5,0, pre metódu DCV 

platí rovnica 8:

Ep (mV) = (75 ± 5)∙pH + (896 ± 19)    (R = 0,9962)          (8)

S lineárnou závislosťou Ep na pH sa nestretávame ani v prípade druhého píku, 

zaznamenaného len metódou DPV a objavujúceho sa v rozmedzí pH 10,0 – 12,0. Výšky 

píkov druhého minoritného signálu boli veľmi ťažko kvantifikovateľné, prvý pík je 

v zhode s HVA, najvýraznejší je v kyslých prostrediach.



40

3 6 9 12

980

1120

1260

pH

E
p
, mV (a)

3 6 9 12

200

400

600

pH

I
p
, nA

(d)

3 6 9 12

1350

1800

2250

pH

I
p
, nA (b)

3 6 9 12

900

1050

1200

E
p1

E
p2

pH

E
p
, mV (c)

Obr. 3.8 Závislosti (a, c) potenciálov píkov Ep na pH a (b, d) výšky prúdov píkov Ip

VMA (c = 0,1 mmol∙l−1) na pH zmerané metódami (a, b) DCV a (c, d) DPV. Legenda: 

(■) pík č. 1, (●) pík č. 2. 

Pri experimentálnej štúdii, ktorej predmetom skúmania bola oxidácia VMA 

a HVA na EPPGE9, bolo odhalené, že na tomto type elektródového povrchu poskytuje 

VMA dva oxidačné píky a HVA len jeden. Čo sa odlišuje od meraní na BDD elektróde, 

na ktorej VMA vykazuje jeden hlavný pík a minoritný, ťažko kvantifikovateľný, druhý 

pík v zásaditej oblasti pH 10,0 – 12,0. Pri oxidácii HVA na BDD elektróde dochádza

pri pH 5,0 k vzniku dvoch píkov, ktoré pretrvávajú až do konca meraného rozsahu pH, 

a pri hodnotách pH vyšších ako 10,0 dokonca k objaveniu troch oxidačných píkov 

v nameraných voltamogramoch. Je teda možné predpokladať, že materiál elektródy 

ovplyvňuje mechanizmus elektrochemickej oxidácie HVA a VMA. 

Pre obe organické kyseliny bolo ako najviac vyhovujúce zvolené prostredie 

o pH 3,0, v ktorom HVA a VMA poskytujú najlepšie analytické signály o vysokých

hodnotách prúdov kriviek. Následne boli skúmané dva iné pufry, konkrétne fosfátový 

(pKa1 = 2,15, kyselina fosforečná) a citrátový pufor (pKa1 = 3,13, kyselina citrónová), 
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ktoré pri požadovanom pH 3,0 vykazujú dostatočnú pufrovaciu schopnosť. Namerané 

voltametrické krivky HVA a VMA (každá o c = 0,1 mmol∙l−1) v prostredí oboch 

pufroch (každý o c = 0,1 mol∙l−1) metódami DCV i DPV boli vynesené do spoločného 

grafu (Obr. 3.8), na základe ktorého bolo uznané, že fosfátový pufor je 

pre voltametrické merania oboch látok vhodnejší, pretože odozvy HVA i VMA sú 

vo väčšine prípadov vyššie, zároveň tento pufor poskytuje nižší prúd pozadia u DC 

voltametrie, a bol teda zvolený ako základný elektrolyt pre ďalšie analýzy. 
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Obr. 3.9 (a) DC voltamogramy a (b) DP voltamogramy HVA (c = 0,1 mmol∙l−1) 

a VMA (c = 0,1 mmol∙l−1) v prostredí 0,1 mol∙l-1 fosfátového pufru o pH 3,0 (čierna) 

a 0,1 mol∙l-1 citrátového pufru o pH 3,0 (červená). Čiarkovane znázornený základný 

elektrolyt.

3.4 Kalibračné závislosti, určenie LOD a LOQ

Metódami DCV a DPV v prostredí 0,1 mol∙l-1 fosfátového pufru o pH 3,0 boli 

premerané kalibračné závislosti HVA a VMA na BDD elektróde v rozsahu koncentrácií 

1 – 100 μmol∙l−1, príslušné voltamogramy sú znázornené na obrázku 

(Obr. 3.10), pričom obe kyseliny poskytovali signál, či už v podobe vlny alebo píku, 

až pri koncentrácii 4 μmol∙l−1. Pri tejto hodnote koncentrácii boli HVA i VMA 

desaťkrát premerané použitím oboch voltametrických techník pre určenie medze 

detekcie a stanoviteľnosti (Kap. 2.3.3). Metódou DPV sa podarilo dosiahnuť nižšie 

medze detekcie i kvantifikácie pre HVA a VMA, pri použití techniky DCV sú tieto 
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limity približne 1,5-násobne vyššie. Hodnoty LOD a LOQ spoločne s parametrami 

získaných kalibračných závislostí sú uvedené v tabuľke (Tab. 3.9). 

Pri porovnaní získaných hodnôt LOD a LOQ s fyziologickými hodnotami HVA 

a VMA v biologických matriciach (Tab. 1.2) je možné konštatovať, že použitím 

voltametrickej techniky DPV, prípadne i DCV, by malo byť možné na BDD elektróde 

detegovať i stanoviť tieto dve analyty v moči, pre analýzy krvnej plazmy však sú 

dosiahnuté limity detekcie príliš vysoké.   
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Obr. 3.10 (a, c) DC voltamogramy a (b, d) DP voltamogramy (a, b) HVA a (c, d) VMA 

v 0,1 mol∙l-1 fosfátovom pufri o pH 3,0 pri koncentráciách danej kyseliny (mol∙l−1): 

(1) 4,0∙10−6, (2) 6,0∙10−6,  (3) 8,0∙10−6,  (4) 1,0∙10−5,  (5) 2,0∙10−5,  (6) 4,0∙10−5,  

(7) 6,0∙10−5, (8) 8,0∙10−5,  (9) 1,0∙10−4. Bodkovane je znázornený základný elektrolyt.
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Tab. 3.9 Parametre kalibračných závislostí HVA a VMA zistené metódami DCV 

a DPV na BDD elekróde v rozsahu koncentrácií 4 – 100  μmol∙l−1 spoločne s určenými 

limitmi detekcie a kvantifikácie. 

Látka Metóda Úsek

(nA)

Smernica

(nA∙ μmol−1∙l)

R LOD

(μmol∙l−1)

LOQ

(μmol∙l−1)

HVA DCV −11,0 ± 6,9 12,0 ± 0,1 0,9995 0,99 3,30

DPV −24,1 ± 4,5 6,6 ± 0,1 0,9992 0,57 1,91

VMA DCV 36,7 ± 24,6 17,2 ± 0,5 0,9967 0,67 2,22

DPV −31,5 ± 6,2 7,2 ± 0,1 0,9989 0,41 1,38

3.5 Voltametrické stanovenie HVA a VMA v zmesi

Obe kyseliny sa vo fyziologických tekutinách vyskytujú spoločne, 

i pri patologických stavoch je zvýšenie hladiny jednej z nich obvykle sprevádzané 

zvýšením druhej, prípadne je pre správnu diagnózu potrebné určiť ich pomer. Z tohto 

dôvodu bola skúmaná možnosť stanovenia HVA a VMA súčasne vedľa seba pomocou 

BDD elektródy. 

Boli pripravené zmesi kyselín v prostredí 0,1 mol∙l−1 fosfátového pufru o pH 2,0 

a 3,0, keďže práve pri týchto kyslých hodnotách pH poskytujú obe látky najlepšie 

analytické signály a je medzi nimi najväčší rozdiel potenciálov, pohybujúci sa okolo 

hodnoty 220 mV. Všetky zmesi boli premerané metódami DCV i DPV,

pre koncentrácie každej kyseliny v zmesi 0,01 mmol∙l−1 alebo 0,1 mmol∙l−1, príslušné 

voltametrické krivky sú graficky znázornené na obrázku (Obr. 3.11).  

Ako prvá bola analyzovaná zmes o nižšej koncentrácii HVA i VMA (každá 

kyselina o c = 0,01 mmol∙l−1) v obidvoch zvolených prostrediach (Obr. 3.11 a, b). DCV 

i DPV boli úspešné v zaznamenaní signálov pre obe kyseliny, ktoré boli lepšieho rázu 

v prostredí o pH 3,0. Následne bola premeraná zmes kyselín, v ktorej mali o rád vyššiu 

koncentráciu (každá o c = 0,1 mmol∙l−1), a i v tomto prípade sú zjavné čiastočne 

separované odozvy oboch kyselín, pričom nebola pozorovaná žiadna výrazná odlišnosť 

v závislosti na pH pufru (Obr. 3.11 c, d). 
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Na základe týchto meraní je možné usúdiť, že použitím voltametrických techník 

a zabezpečením vhodných podmienok, by BDD elektróda mohla byť použiteľná

k stanoveniu oboch kyselín súčasne. 
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Obr. 3.11 (a, c) DC voltamogramy a (b, d) DP voltamogramy zmesi HVA a VMA, obe 

o koncentrácii (a, b) c = 0,01 mmol∙l−1 a (c, d) c = 0,1 mmol∙l−1, v prostredí 

0,1 mol∙l−1 fosfátového pufru o pH 2,0 (červená) a o pH 3,0 (čierna).

3.6 Cyklická voltametria HVA a VMA

Pre získanie informácií o mechanizme oxidácií oboch študovaných látok na BDD 

elektróde bola použitá technika cyklickej voltametrie. Po zmeraní základného

elektrolytu boli premeriavané roztoky HVA i VMA (každá o c = 0,1 mmol∙l−1) 

v prostredí  0,1 mol∙l−1 fosfátového pufru o pH 3,0. Na príslušných grafoch (Obr. 3.12) 

je vždy zobrazený prvý cyklus začínajúci od potenciálu Estart = 0 mV a druhý cyklus, 

ktorý rovnako ako všetky následné cykly, bol zmeraný v celom rozsahu okna, hodnoty 

potenciálov obratov sú Evertex1 = +1800 mV a Evertex2 = −600 mV. 
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HVA poskytuje jeden anodický pík v okolí hodnoty potenciálu +1000 mV, 

a jeden katodický pri reverznom scane pri potenciáli −130 mV. Správanie VMA je 

obdobné, v jej voltamografickom zázname sa objavuje anodický pík pri potenciáli 

+1150 mV, ale aj jeden menší pík v okolí hodnoty 0 mV. Pri reverznom scane poskytuje 

jeden katodický pík pri o niečo zápornejšom potenciáli než HVA, −170 mV. 

Pre obe látky platí, že sa ich signál v anodickej oblasti so zvyšujúcim počtom 

cyklov znižuje, opäť sa prejavuje pasivácia povrchu elektródy, avšak časom nedochádza 

k vzniku ďalších signálov. Katodické píky zaznamenávajúce sa pri spätnom scane 

v čase neklesajú. 
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Obr. 3.12 Cyklické voltamogramy (a) HVA (c = 0,1 mmol∙l−1) a (b) VMA 

(c = 0,1 mmol∙l−1) v 0,1 mol∙l−1 fosfátovom pufri o pH 3,0. Zobrazený prvý (čierna) 

a druhý (červená) cyklus. Potenciál štartu Estart = 0 mV, a potenciály obratov 

Evertex1 = +1800 mV, Evertex2 = −600 mV. Bodkovane je znázornený základný elektrolyt.  
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Následné boli zmerané cyklické voltamogramy HVA i VMA (Obr. 3.13) 

pri rýchlostiach polarizácie BDD elektródy v rozsahu 5 – 5120 mV∙s−1, každá rýchlosť 

trikrát, a na grafoch je znázornený vždy prvý cyklus. Pre obe látky môžeme pozorovať 

s rastúcou rýchlosťou scanu zväčšovanie sa a zároveň posúvanie sa signálu smerom 

ku kladnejším hodnotám potenciálov.
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Obr. 3.13 Cyklické voltamogramy (a, b) HVA a (c, d) VMA (každá o c = 0,1 mmol∙l−1) 

v 0,1 mol∙l−1 fosfátovom pufri o pH 3,0 pri rýchlosti polarizácie (a, c) 5 – 320 mV∙s−1

a (b, d) 640 – 5120 mV∙s−1. Vždy zobrazený prvý cyklus. Bodkovane je znázornený 

základný elektrolyt. 

Závislosti prúdu píkov Ip na druhej odmocnine rýchlosti polarizácie v1/2 elektródy 

a potenciálu píkov Ep na logaritme rýchlosti polarizácie log (v / (mV∙s−1) sú znázornené 

na obrázkoch, pre HVA  (Obr. 3.14) aj pre VMA (Obr. 3.15).
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U HVA sa v oboch prípadoch stretávame s lineárnou závislosťou v celom rozsahu 

skúmaných rýchlostí scanu, parametre priamok sú uvedené v tabuľke (Tab. 3.10). 

Na základe tohto zistenia je možné tvrdiť, že mechanizmus oxidácie HVA na BDD 

elektróde je dej riadený difúziou.
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Obr. 3.14 Závislosť (a) prúdu píkov Ip na druhej odmocnine rýchlosti polarizácie v1/2 

elektródy a (b) potenciálu píkov Ep na logaritme rýchlosti polarizácie log (v / (mV∙s−1)). 

Závislosti vyhodnotené na základe prvého cyklu HVA (c = 0,1 mmol∙l−1)  v 0,1 mol∙l−1

fosfátovom pufri o pH 3,0.

Tab. 3.10 Parametre priamok lineárnych závislostí HVA (c = 0,1 mmol∙l−1) 

v 0,1 mol∙l−1 fosfátovom pufri o pH 3,0 v rozsahu rýchlostí polarizácie BDD elektródy 

5 – 5120 mV∙s−1. 

Závislosť Úsek Smernica R

Ip na v1/2 556 ± 87 nA 112 ± 3 nA∙mV−1/2∙s1/2 0,9967

Ep na log (v / (mV∙s−1)) 795 ± 5 mV 63 ± 2 0,9945

Závislosť prúdu píkov Ip VMA na druhej odmocnine z rýchlosti polarizácie v1/2

vykazuje linearitu v celom premeriavanom intervale rýchlostí scanu, z čoho je možné 

usudzovať, že oxidácia VMA na BDD elektróde je opäť dej, ktorý je kontrolovaný 

difúziou. U druhej sledovanej závislosti, Ep na log (v / (mV∙s−1), sa pri najnižších dvoch 

hodnotách rýchlosti polarizácie povrchu elektródy nestretávame s linearitou, za lineárnu 

je možné ju považovať v rozmedzí 20 – 5120 mV∙s−1, príslušné hodnoty parametrov 

priamok sú opäť zhrnuté v tabuľke (Tab. 3.11).
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Obr. 3.15 Závislosť (a) prúdu píkov Ip na druhej odmocnine rýchlosti polarizácie v1/2 

elektródy a (b) potenciálu píkov Ep na logaritme rýchlosti polarizácie log (v / (mV∙s−1)). 

Závislosti vyhodnotené na základe prvého cyklu VMA (c = 0,1 mmol∙l−1) v 0,1 mol∙l−1

fosfátovom pufri o pH 3,0.

Tab. 3.11 Parametre priamok lineárnych závislostí VMA (c = 0,1 mmol∙l−1) 

v 0,1 mol∙l−1 fosfátovom pufri o pH 3,0, s uvedeným rozsahom rýchlostí polarizácie 

BDD elektródy.

Závislosť Rozsah Úsek Smernica R

Ip na v1/2 5 – 5120 mV∙s−1 691 ± 108 nA 147 ± 4 nA∙mV−1/2∙s1/2 0,9971

Ep na 

log (v / (mV∙s−1)) 

20 – 5120 mV∙s−1 955 ± 10 mV 72 ± 4 0,9895
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5 ZÁVER

Predmetom skúmania tejto práce bolo elektrochemické správanie sa dvoch 

hlavných metabolitov katecholamínov a zároveň významných diagnostických 

markerov, kyseliny vanilmandľovej a kyseliny homovanilovej, na bórom dopovanej 

diamantovej elektróde za použitia voltametrických techník.

Po elektrochemickej charakterizácii BDD elektródy, kedy sa zistilo, 

že pre regeneráciu elektródového povrchu je vhodnejšie mechanické leštenie než 

niekoľkominútová anodická aktivácia v roztoku silnej kyseliny, boli vykonané prvé 

analýzy so študovanými látkami, pri ktorých sa zistilo, že HVA i VMA  spôsobujú 

pasiváciu elektródového povrchu, čo ma za následok výrazný kontinuálny pokles 

veľkosti nameraného signálu v čase. Optimalizácia aktivácie medzi jednotlivými scanmi 

dokázala, že reprodukovateľné výšky signálov pre metódy DC a DP voltametrie je 

možné dosiahnuť pri použití elektrochemickej anodickej aktivácie, ktorá spočívala 

vo vložení vysokého kladného potenciálu o hodnote +2400 mV na elektródu po dobu 

30 sekúnd za súčasného miešania roztoku. 

Elektrochemické správanie HVA a VMA výrazne ovplyvňuje pH hodnota 

prostredia, v ktorom sa nachádzajú, čo pravdepodobne súvisí s odlišným mechanizmom 

oxidácie v závislosti na pKa hodnotách disociácie karboxylovej skupiny a hydroxylovej 

skupiny na aromatickom skelete. Kyslé prostredie o pH 2,0 a 3,0, kedy je potlačená 

disociácia oboch kyslých funkčných skupín, je pre ich stanovenie najvhodnejšie, 

pretože poskytujú jediný výrazný a dobre spracovateľný analytický signál. S rastúcou 

hodnotou pH sa charakter nameraných voltametrických kriviek zhoršuje. Ako základný 

elektrolyt, v ktorom boli vykonávané všetky ďalšie analýzy, bol zvolený 

0,1 mol∙l-1 fosfátový pufor o pH 3,0.

Obe látky vykazujú lineárnu kalibračnú závislosť v rozsahu koncentrácii 

4 – 100  μmol∙l−1. Metódou DCV boli zistené hodnoty medzí detekcie a stanoviteľnosti 

pre HVA (LOD = 0,99 μmol∙l−1, LOQ = 3,30 μmol∙l−1), a pre VMA 

(LOD = 0,67 μmol∙l−1, LOQ = 2,22 μmol∙l−1), technikou DPV sa podarilo namerať 

nižšie hodnoty príslušných limitov pre HVA (LOD = 0,57 μmol∙l−1, 
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LOQ = 1,91 μmol∙l−1) i VMA (LOD = 0,41 μmol∙l−1, LOQ = 1,38 μmol∙l−1). Tieto 

hodnoty limitov detekcie i kvantifikácie sú postačujúce pre odhalenie a stanovenie 

oboch markerov v moči. 

Taktiež bola overená možnosť súčasnej detekcie HVA a VMA v zmesi, kedy 

pri rozdiele ich potenciálov o hodnote približne 220 mV, ktorý je dosahovaný 

v prostredí o pH 3,0, je BDD elektróda schopná použitím DCV i DPV metódy odlíšiť 

odozvy jednotlivých kyselín. 

Mechanizmus oxidácií HVA aj VMA bol študovaný pomocou cyklickej 

voltametrie, pri ktorej HVA poskytuje jeden anodický pík a jeden pík pri reverznom 

scane v katodickej oblasti, u VMA je to obdobné, tá však poskytuje v anodickej oblasti 

píky dva. Po premeraní ich roztokov pri rôznej rýchlosti polarizácie povrchu elektródy 

a spracovaní príslušných závislostí bolo zistené, že v prípade oboch látok, je ich 

anodická oxidácia na povrchu BDD elektródy difúziou riadený dej. 
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