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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce je věnována studiu elektrochemického chování kyseliny 

tauroursodeoxycholové (TUDCA) na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné tuhé 
amalgámové elektrodě (m-AgSAE), leštěné stříbrné tuhé amalgámové elektrodě              
(p-AgSAE) a visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE). Předkládaná práce je součástí 
širšího výzkumného projektu věnovaného syntéze a charakterizaci supramolekul na bázi 
přírodních steroidních sloučenin a jejich konjugátů.  

Na m-AgSAE v Brittonově – Robinsonově pufru o pH 6,0 – 13,0 a v 0,04 mol∙l–
1  borátovém pufru o pH 9,1 kyselina tauroursodeoxycholová (TUDCA) poskytuje jeden 
redukční pík okolo potenciálu −1200 mV. Děj odehrávající se na elektrodě je quasi 
reverzibilní; redukce je řízena difuzí, anodický děj je řízen adsorpcí. 
Kalibrační závislost se na HMDE metodou DC voltametrie v 0,04 mol∙l–1 borátovém 
pufru (pH 9,1) je lineární ve dvou koncentračních rozmezích, a to 1∙10–3 – 2∙10–4 mol∙l–1 
a  1∙10–4 - 8∙10–6 mol∙l–1 TUDCA. Na amalgámových elektrodách nebyl pro žádnou 
z testovaných metod (DC voltametrie, diferenční pulsní voltametrie, cyklická 
voltametrie, „square wave“ voltametrie) zaznamenám postupný nárůst píku s rostoucí 
koncentrací. Na HMDE se metodou CV podařilo naměřit v několika kratších 
koncentračních rozmezích lineární závislost výšky katodického IK i anodického píku IA 
na koncentraci TUDCA při rychlostech scanu 320, 640 a 1280 mV∙s–1. 

Elektrolýza na rtuťovém dně byla zamýšlena jako metoda pro zjištění počtu 
vyměňovaných elektronů při redukci TUDCA, ale v tomto případě se neukázala jako 
vhodná. 
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ABSTRACT 
This thesis deals with electrochemical behaviour of tauroursodeoxycholic acid 

(TUDCA) at silver solid amalgam electrode modified by mercury meniscus (m-
AgSAE), polished silver solid amalgam electrode (p-AgSAE) and hanging mercury 
dropping electrode (HMDE). This thesis is a part of a bigger scientific research that 
deals with synthesis and characterization of supramolecular systems based on natural 
steroid compounds and its conjugates.  

TUDCA offers one reduction peak at m-AgSAE in the environment of Britton – 
Robinson buffer in range of pH 6.0 – 13.0. The potential of this peak is around −1200 
mV. Using cyclic voltammetry was determined that the process on the electrode surface 
is quasireversible, the reduction is controlled by diffusion and the anodic process is 
controlled by adsorption.  

Concentration dependence measured at HMDE by direct current voltammetry in 
0.04 mol∙l–1 borat buffer (pH 9.1) is linear in two concentration intervals - 1∙10–3 –        
2∙10–4 mol∙l–1 and  1∙10–4 – 8∙10–6 mol∙l–1 of TUDCA. There was no linear dependence 
between the increase of concentration of TUDCA and the height of the peak obtained 
on amalgam electrodes by methods DC, DP, cyclic and “square-wave” voltammetry.  

Electrolysis on mercury bottom was thought to be a method for calculation of 
the number of exchanged electrons involved in the reduction of TUDCA but it turned 
out to be an unsuitable method.   
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
 
A  amplituda 
AdSDPV adsorpční diferenční pulsní voltametrie 
BR pufr  Brittonův – Robinsonův pufr 
c   molární koncentrace 
CA  kyselina cholová 
C.A.S.   Chemical Abstract Service  
CDCA  kyselina deoxycholová 
CE  kapilární elektroforéza 
CMC   kritická micelární koncentrace 
CV   cyklická voltametrie 
d   průměr elektrody  
DCA   kyselina deoxycholová  
DCTP  „direct current“ tast polarografie 
DCV   „direct current“ voltametrie 
DHCA  kyselina dehydrocholová 
DME  rtuťová kapající elektroda 
DPP  diferenční pulsní polarografie 
DPV   diferenční pulsní voltametrie 
E  potenciál 
Elim   limitní potenciál  
ΔEp  rozdíl potencálů píků 
Ep   potenciál píku 
Ep,A  potenciál anodického píku  
Ep,K   potenciál katodického píku  
Estep  potenciálový krok 
f  frekvence 
GC  plynová chromatografie 
GLC  plynová rozdělovací chromatografie 
HMDE  visící rtuťová kapková elektroda 
HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
I   proud 
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Ip   výška píku 
IpA   výška anodického píku 
IpK   výška katodického píku 
IA/K  poměr výšky anodického a katodického píku 
LOD   mez detekce  
LOQ   mez stanovitelnosti 
LCA  kyselina lithocholová  
m-AgSAE rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná tuhá amalgámová elektroda 
MS  hmotnostní spektrometrie  
MS/MS  tandemová hmotnostní spektrometrie  
n   počet vyměňovaných elektronů při elektrochemické reakci  
P  plocha elektrody 
pH   záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů  
pKa   záporný dekadický logaritmus kyselé disociační konstanty  
p-AgSAE  leštěná stříbrná tuhá amalgámová elektroda 
RSD  relativní směrodatná odchylka 
s  směrodatná odchylka 
s  sekunda 
TLC  chromatografie na tenké vrstvě 
TUDCA  kyselina tauroursodeoxycholová 
UDCA  kyselina ursodeoxycholová  
UV  ultra fialová (oblast detekce)  
vsc   rychlost scanu  
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1.  ÚVOD 
1.1  Cíl práce 
 

Cílem této diplomové práce bylo prostudovat elektrochemické chování kyseliny 
tauroursodeoxycholové (TUDCA) v katodické oblasti voltametrickými metodami na 
různých typech elektrod na bázi rtuti, a to na meniskem modifikované stříbrné tuhé 
amalgámové elektrodě (m-AgSAE), leštěné stříbrné tuhé amalgámové elektrodě               
(p-AgSAE ) a visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE). Pro studium redukce této 
žlučové kyseliny byly použity metody diferenční pulsní voltametrie (DPV), direct 
current voltametrie (DCV), „square wave“ voltametrie (SWV) a cyklická voltametrie 
(CV).  

Předkládaná práce je součástí širšího výzkumného projektu věnovaného syntéze 
a charakterizaci supramolekul na bázi přírodních steroidních sloučenin a jejich 
konjugátů. Součástí projektu je i studium elektrochemických vlastností mateřských 
steroidních sloučenin a jejich konjugátů s využitím širokého spektra klasických 
rtuťových i netradičních elektrodových materiálů.  
 
1.2  Žlučové kyseliny 
 

Žlučové kyseliny jsou konečné produkty metabolismu cholesterolu. Cholesterol 
je 27 uhlíkatý sterol s isooktanovým postranním řetězcem, dvojnou vazbou na uhlíku 
C5, hydroxy skupinou na uhlíku C3 a dvěma methylovými skupinami (Obr. 1). 
V hepatocytech se z cholesterolu syntetizují tzv. primární žlučové kyseliny. Jako 
sekundární jsou označovány žlučové kyseliny vzniklé modifikací bakteriálními enzymy 
v průběhu enterohepatálního cyklu, kdy se po vyloučení do žluče dostávají do střeva, 
zde jsou dekonjugovány a po vstřebání se dostávají zpět do jater. Přirozené primární 
žlučové kyseliny jsou rovinné amfipatické molekuly s hydrofobní a hydrofilní stranou. 
[1]. Na steroidním jádře mají jednu, dvě nebo tři hydroxylové skupiny a dále se mohou 
lišit jejich umístěním a orientací. Také nesou krátký postranní řetězec ukončený 
karboxylovou skupinou, která může být volná nebo konjugovaná s glycinem nebo 
taurinem, ve vzácných případech i s jinými aminokyselinami [2, 3].  
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Žlučové kyseliny se rozdělují na cholanoidy, které zahrnují všechny C24 

sloučeniny s C5 postranním řetězcem, a cholestanoidy zahrnující C27 molekuly s C8 
řetězcem. Termín žlučové kyseliny zahrnuje jak cholestanoidy, tak cholanoidy a může 
zahrnovat i žlučové alkoholy. U vyšších savců převažují C24 žlučové kyseliny. Po 
biosyntéze z cholesterolu dochází ke konjugaci žlučových kyselin. C27 žlučové kyseliny 
jsou konjugovány výhradně s taurinem. C24 kyseliny se mohou konjugovat jak 
s taurinem, tak s glycinem. Dále dochází například k esterifikaci se sulfátem, konjugaci 
(N-acyl amidaci) s taurinem nebo glycinem, glukoronidaci nebo k N-
acetylglukosaminaci [1]. U člověka jsou hlavní dvě primární žlučové kyseliny a to 
kyselina cholová (CA) a chenodeoxycholová (CDCA). Působením střevní 
dehydrogenázy jsou převedeny na kyselinu deoxycholovou (DCA) a lithocholovou 
(LCA) [2,3].  

Soli žlučových kyselin se chovají jako fyziologicky povrchově aktivní látky 
neboli detergenty. Tato vlastnost vychází z jejich strukturálních odlišností, a to hlavně 
rozmístěním hydrofilních a hydrofobních skupin v různých polohách steroidního kruhu. 
Uhlovodíková páteř vytváří tzv. beta plochu, která je schopna tvořit vodíkové vazby 
nejen s molekulami vody, ale i s dalšími molekulami těchto kyselin [4]. Anionty 
žlučových vytváří přes velmi úzký rozsah koncentrací micely [1].  

Tvorba žlučových kyselin má hlavní význam pro udržování homeostázy 
cholesterolu. Kromě toho, že žluč pomáhá při absorpci lipidů, jsou to i regulační 
molekuly pro řadu jiných metabolických procesů. Jejich účinky jsou závislé na 
struktuře. Žlučové alkoholy jsou vytvářeny jako meziprodukty nebo vedlejší produkty 
v biosyntéze žlučových kyselin [2]. Jako detergenty jsou schopné emulgovat nepolární 
materiál a to zejména cholesterol, lipidy, mastné kyseliny, monoglyceridy a vitamíny 
rozpustné v tucích. Jejich funkce je tedy velmi odlišná od jiných tříd biologicky 
podobných amfifilních molekul, které jsou zejména složkami biologických membrán 
[5]. 

V lipidové dvojvrstvě biologických membrán dochází k biologickým oxidačně-
redukčním reakcím. Zde například může docházet k redukci karboxylové skupiny 
některých žlučových kyselin na aldehydy, přičemž bylo zjištěno, že tento mechanismus 
redukce zahrnuje dva protony a dva elektrony. Krom aldehydů mohou z karboxylové 
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skupiny vznikat i jiné produkty a to například karboxylátový anion, alkoholy nebo 
uhlovodíky. V elektrochemii může být při redukci aromatických kyselin redukován 
právě proton molekulárního vodíku karboxylové kyseliny, což způsobuje 
polarografickou plnu nebo pík [6].  

Žlučové kyseliny se využívají terapeuticky pro korekci deficitu žlučových 
kyselin, pro snížení hladiny cholesterolu nebo při jaterní cholestáze. Vrozené poruchy 
biosyntézy žlučových kyselin nejsou neobvyklé. Může dojít k nedostatečné zpětné 
vazbě konečným produktem, a tím se mohou hromadit meziprodukty, které se neúčastní 
exportu do žlučových kanálků, a tudíž se hromadí v hepatocytech, kde způsobují 
nekrózu a/nebo indukují apoptózu. Vady v samotných kyselinách jsou naopak extrémně 
vzácné. Absence konjugace kyseliny by měla vést jen k nekonjugované kyselině a 
vyloučení do žluče buď jako takové anebo v podobě glukoronidu. Nekonjugované 
kyseliny mohou být ve střevě vstřebávány pasivně, což poté může vést k nedostatku 
žlučových kyselin a malabsorpci lipidů. Konjugované žlučové kyseliny jsou vylučovány 
do prostoru mezi hepatocyty. Žluč poté proudí do žlučových cest. U člověka při nočním 
hladovění, přechází asi polovina vylučované žluči do žlučníku, zbytek vstoupí do 
tenkého střeva. Zde jsou vstřebávány jak pasivně tak aktivně a vrací se do jater [1]. Žluč 
je vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanů alkalická a má hořkou chuť. Její barva může 
být od zlatavě hnědé po zelenožlutou [7]. 

Žlučové kyseliny se díky svému amfifilnímu charakteru mohou spojovat a 
vytvářet supramolekulární struktury. Tuto vlastnost mají díky steroidnímu jádru, které 
je přesně definované a navázané funkční skupiny mohou být různě diferencované a 
transformované různými mechanismy tak, aby požadovaná struktura plnila co nejlépe 
svůj účel. Steroidní jádro je jedna z nejpevnějších a nejdostupnějších struktur. 
Charakteristickým rysem většiny žlučových kyselin je cis spojení mezi kruhy A a B 
steroidního jádra, což molekule propůjčuje zakřivený tvar, který umožňuje cyklizaci 
molekul. Spojování jednotlivých steroidních jader je zprostředkováno pomocí 
„spaceru“, který je na jednom steroidním jádře navázán do polohy 3 a ke druhé přes její 
alifatický řetězec. Pokud jsou spojeny pouze dvě takové kyseliny, propojí se tímto 
způsobem navzájem. Při spojení více žlučových kyselin, mohou vznikat útvary 
obsahující jádro nebo kanálek, do kterého se, podobně jako u proteinových struktur, 
mohou navazovat hydrofilní molekuly a ty pak tato struktura může přenášet skrz 



  

14 
 

buněčné membrány. Mohly by tak být použity například k transportu léčiv. Další studie 
se zabývají možnostmi použití sloučenin na bázi žlučových kyselin jako biologické 
katalyzátory nebo pro stavbu podpůrných struktur. Navíc se samy používají jako léčivé 
látky, takže jako nosiče nejsou tělu nebezpečné [8, 9, 10].  

 

 
Obr. 1 
Strukturní vzorec cholesterolu [11]. 
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1.3  Studovaná látka  
 

Kyselina tauroursodeoxycholová (Obr. 2) neboli TUDCA (CAS number 14605-
22-2) je jako svoje sodná sůl jemná bílá krystalická látka. Hodnota pKa kyseliny 
tauroursodeoxycholové je 1,5. Její molekulová hmotnost je 499,70 g∙mol–1 [12] a 
rozpustnost v deionizované vodě 0,00748 mg∙ml–1[13]. Kritická micelární koncentrace 
studované kyseliny (TUDCA) je 2∙10–3 mol∙l–1 v 0,15 mol∙l–1 v chloridu sodném [4]. 

Kyselina tauroursodeoxycholová je žlučová kyselina, kterou vylučují určité 
druhy medvědů do své žluči ve velmi významném množství. V tradiční čínské medicíně 
je medvědí žluč považována za hořký lék, přičemž se používá buď celý žlučník nebo 
jen žlučové soli medvědů a z nich vyrobené orientální patentované léky. Toto léčivo 
vstupuje do jater, žlučníku, sleziny a žaludku a odstraňuje „teplo“ a detoxikuje od 
různých forem „ohně“. Používá se při deliriu, při rozsáhlých popáleninách, vysokých 
horečkách a při křečích. Lokálně zmírňuje bolesti na kůži a je používána pro zmírnění 
otoku a traumatech při zlomeninách a výronech. Tato žluč pochází z asijského černého 
medvěda (ursus thibetanus) a tibetského medvěda hnědého (ursus arctos pruinosus). 
Vyšlo najevo, že i americký medvěd černý (ursus americanus), medvěd sun (helarctos 
malavanus) a himalájský medvěd hnědý (ursus arctos isabelinus) mají také „léčivou“ 
žluč [7]. 

 

 
 
Obr. 2 
Struktura Kyseliny tauroursodeoxycholové [14]. 
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1.4 Metody stanovení TUDCA a žlučových kyselin 

 
Pro stanovení nebo separaci žlučových kyselin jsou využívány především 

chromatografické metody, ale používají se i enzymatické, imunologické a 
elektrochemické metody. Z chromatografických metod se používá GC, HPLC nebo i 
chromatografie na tenké vrstvě s oxidem křemičitým (TLC) [15] a dále i kapilární 
elektroforéza (CE) [16]. V minulosti byla nejběžněji používanou metodou plynová 
rozdělovací chromatografie (GLC). Tato metoda však byla překonána nástupem 
vysokoúčinné kapalinové chromatografie a pro analýzu složitých směsí žlučových 
kyselin je nejčastěji využívána HPLC s hmotnostní detekcí nebo HPLC MS/MS neboli 
s tandemovou hmotnostní detekcí pro její vysokou přesnost [15]. 

TUDCA lze velmi dobře stanovit právě metodou LC-MS/MS [17]. Pro 
simultánní kvantifikace kyseliny tauroursodeoxycholové a další taurokyseliny jako 
kyselinu taurocholovou a kyselinu taurochenodeoxycholovou může být použita právě 
vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fází C18 [7].  

Elektrochemické metody pro stanovení žlučových zatím nejsou běžnou 
záležitostí a ještě nebyl dostatečně prozkoumán jejich plný potenciál pro rutinní 
analýzy. Redukce žlučových kyselin na elektrodách na bázi rtuti byla zatím zkoumána 
jen okrajově [18]. Pomocí diferenční pulsní polarografie (DPP) byla studována kyselina 
cholová (CA) [19]. Tatáž kyselina byla studována na HMDE pomocí „square wave“ 
stripping voltametrie [18]. Žádná z dostupných prací se nevěnuje stanovení konjugátů, 
jako je TUDCA. V rámci stejného projektu studia elektrochemických vlastností 
žlučových kyselin, proběhla redukce na amalgámových elektrodách a/nebo HMDE pro 
CA, GCA, LCA [20], CDCA, DHCA [22, 23] a jediný další konjugát žlučové kyseliny, 
a to UDCA [20, 23].  
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1.5  Rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná tuhá amalgámová elektroda  
  
 Pevné amalgámové elektrody představují elektrochemicky nejpodobnější 
alternativu rtuťových elektrod a v mnoha parametrech se blíží kvalitám HMDE [24, 25]. 
V závislosti na základním elektrolytu mají stejně široké či o 100 – 200 mV užší 
potenciálové okno a relativně vysokou citlivost. Na rozdíl od kapalné rtuti jsou ovšem 
netoxické a mechanicky stabilní. Mezi nejlepší kovy, které dokáží tvořit amalgám pro 
elektrochemické účely, se řadí stříbro [24]. Rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná 
tuhá amalgámová elektroda (m-AgSAE) představuje elektrodu, která má amalgámový 
povrch elektrody upravený rtuťovým meniskem. Její povrch tedy tvoří kapalina a proto 
je zcela hladký [26]. Takováto rtuťovým meniskem modifikovaná elektroda je po 
HMDE elektrodě nejvíce citlivá a poskytuje opakovatelná měření pro velké množství 
redukovatelných organických analytů a těžkých kovů.[24, 27]. Regenerace povrchu m-
AgSAE je velmi jednoduchá.  
 
1.6  Leštěná stříbrná tuhá amalgámová elektroda  
 

Leštěná stříbrná tuhá amalgámová elektroda (p-AgSAE) má široký rozsah 
pracovních potenciálů, podobně jako HMDE. Citlivost této elektrody a opakovatelnost 
měření jsou podstatně horší než u m-AgSAE nebo HMDE. Povrch elektrody lze čistit 
přeleštěním. Tato elektroda je vhodná i do průtokových systémů nebo do terénu [25]. 
Hodnota přepětí vodíku na amalgámové elektrodě je stejně vysoká jako u elektrody 
s kapalnou rtutí, takže oblast použití těchto elektrod je většinou podobné jako pro               
m-AgSAE nebo HMDE [28]. 
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1.7  Visící rtuťová kapková elektroda 
 

Visící rtuťová kapková elektroda (HMDE) je elektroda na které se vytváří 
rtuťová kapka, na které probíhá celé měření. Její povrch nemusí být obnovován. Před 
další analýzou se kapka mechanicky odklepne a vytvoří nová [29].  

S vývojem HMDE se naproti DME, snížila spotřeba rtuti. I tak má tato elektroda 
několik nevýhod. Vyžaduje objemný zásobník rtuti a pravidelnou údržbu kapiláry. 
Vnitřek elektrody navíc obsahuje složitou elektroniku pro její správné fungování a je 
třeba další mechaniky pro přesné odkapávání rtuti. Další nevýhodou je riziko znečištění 
rtuti, její likvidaci a navíc je mechanicky nestabilní. Není proto vhodná pro analýzu 
v terénu nebo v průtokových systémech [30]. Mezi vyhledávané vlastnosti naopak patří 
vysoká reprodukovatelnost a opakovatelnost naměřených křivek a velké vodíkové 
přepětí [27]. 

 
1.8  Direct current voltametrie 

 
DC voltametrie je metoda při níž se na pracovní elektrodu vkládá s časem se 

měnící potenciál. Pokud není v měřeném roztoku elektrochemicky aktivní látka, 
neprobíhá elektrodová reakce a zpolarizuje se elektroda. Tou poté prochází pouze 
kapacitní proud. V přítomnosti elektroaktivní látky dojde k depolarizaci elektrody a 
prochází jí elektrolytický proud, jehož velikost je mírou koncentrace dané látky [29]. 

DCV je analytická metoda, která byla v 50. letech 20. století jedna z pěti 
nejčastěji používaných analytických technik ve spojení s kapající rtuťovou elektrodou 
(DME). Po rozmachu atomové absorpční spektrometrie ztratila polarografie pro 
stanovení organických látek svůj význam. I přesto tato metoda v dnešní době může 
poskytnout řadu výhod a to například vysokou reprodukovatelnost a fakt, že se touto 
metodou na HMDE dá účinně eliminovat nabíjecí proud, což umožňuje dosáhnout nižší 
meze detekce [30, 31]. 
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1.9  „Square wave“ voltametrie 
 

Tato metoda je založena na obdélníkovém tvaru vkládaného pulsu. Na elektrodu 
je vložen lineárně se měnící potenciál s časem a ten je modulován střídavým napětím ve 
tvaru pravého úhlu o dané amplitudě (většinou do 10 mV, amplituda ale může být větší) 
a frekvenci. Proud je při SWV měřen pouze na konci vloženého pulsu. Registrujeme 
závislost rozdílu dvou po sobě změřených proudů na vloženém potenciálu jako pík [29]. 

Její nesporné výhody jsou ve vysoké rychlosti prováděných analýz, velkou 
citlivost a relativní necitlivost k přítomnosti rozpuštěného kyslíku. SWV může být 
použita při měření stacionární elektrodou nebo například i na HMDE elektrodu. SWV 
může být použita například pro analýzu léčiv nebo biologických vzorků [33]. Pro 
měření je třeba nejprve zjistit parametry jako je potenciálový krok Estep, frekvenci f a 
amplitudu A [18]. Tato metoda disponuje uspokojivou selektivitou, širokou 
použitelností a nízkými náklady na přístrojové vybavení [33].  

 

1.10  Výsledky bakalářské práce 
 
TUDCA byla již studována na HMDE. Vliv pH a pufru na stanovení byl měřen 

v prostředích Brittonova – Robinsonova pufru (pH 3,0; 4,0; 5,0; 9,0; 12,0), 0,04 mol∙l–1 

borátového pufru o pH 9,1; 0,1 mol.l–1 fosfátového pufru (pH 7,1) a 0,1 mol.l–1 

acetátového pufru (pH 4,4). Pro samotná měření byl vybrán 0,04 mol∙l–1 borátového 
pufru o pH 9,1. V bakalářské práci byly pro studium redukce TUDCA použity metody 
DPV, AdS-DPV na visící rtuťové kapkové elektrodě a DPP a DCTP na rtuťové kapající 
elektrodě (DME). Elektrochemická redukce TUDCA vždy probíhala v jednom kroku 
okolo potenciálu –1200 mV. Studovaná látka se adsorbuje na povrch elektrody, což se 
při měřeních projevilo jako posun potenciálu píku do zápornějších oblastí 
potenciálového okna. Nejcitlivější z metod se ukázala být metoda DPV. Lineární 
závislost je zde mezi hodnotami koncentrací TUDCA 6∙10–7 mol∙l–1 až 1∙10–5 mol∙l–1 
s mezí detekce              LOD = 2,96∙10–7 mol∙l–1 a mezí stanovitelnosti LOQ = 9,87∙10–7 
mol∙l–1. Metoda CV (Obr. 3) ukázala, že děje odehrávající se na elektrodě jsou 
quasireversibilní a kontrolované adsorpcí [34]. 
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Obr. 3 
Cyklické voltamogramy TUDCA (c = 1∙10–4 mol.l–1) měřené v prostředí 0,04 mol.l–1 

borátového pufru o pH 9,1. Rychlost polarizace: (1) 20 mV.s–1; (2) 40 mV.s–1; (3) 80 
mV.s–1; (4) 160 mV.s–1; (5) 320 mV.s–1; (6) 640m V.s–1; (7) 1280 mV.s–1;                             
(8) 2560 mV.s–1; (9) 5620 mV.s–1 
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2.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
  
2.1  Chemikálie 
 

Pro přípravu zásobního roztoku (1∙10–2 mol.l–1), byla použita sodná sůl TUDCA 
( >97%, Merck Millipore, Drážďany, Německo) a deionizovaná voda (Milli-Qplus 
system, Millipore, USA. Pro Brittonův−Robinsonův pufr byl použit hydroxid sodný 
(p.a. Penta, Chrudim, ČR), kyselina fosforečná (p.a., Lachema. Brno, ČR), kyselina 
octová (98%, Lachema, Brno, ČR) a kyselina boritá (p.a., Penta, Chrudim, ČR), každá o 
koncentraci 0,04 mol.l–1. Fosfátový pufr byl připraven z monohydrátu 
dihydrogenfosforečnanu sodného (98%, Aldrich, USA) a hydroxidu sodného (p.a. 
Penta, Chrudim, ČR). Borátový pufr obsahoval tetraboritan disodný dekahydrát a 
kyselinu boritou (p.a., Lachema, Brno , ČR).  

 
2.2  Aparatura 
 

Elektrochemická měření metodami DPV, DCV, CV a elektrolýza na rtuťovém 
dně byla realizována na přístroji Eco-Tribo polarograf řízeným počítačem se softwarem 
Polar Pro verze 5.1 (Eco-Trend Plus, Praha, ČR). Měření SWV byla provedena na 
přístroji PalmSens3 řízeným počítačem se softwarem „PSTrace 4 for Palmsens and 
EmStat“ verze 4.5.0. (Build 2110, 2004 – 2014 PalmSens BV, Utrecht, Nizozemsko). 
Měření byla provedena v tříelektrodovém zapojení. Jako pomocná elektroda byla 
použita drátková platinová elektroda (Monokrystaly, Turnov, ČR), referentní elektrodou 
byla elektroda argentchloridová (3 mol∙l–1 KCl, Monokrystaly, Turnov, ČR) a jako 
pracovní elektrody byly použity tužková visící rtuťová kapková minielektroda typu 
UMμE (Polaro-Sensors, Praha, ČR), stříbrná tuhá amalgámová elektroda (č. elektrody 2-
05-56, Eco-Trend Plus, Praha, ČR) a rtuťové dno. K přípravě pufrů o přesném pH, byl 
použit pH metr Jenway (Staffordshire, UK). Pro odvážení přesných hmotností byly 
používány analytické váhy zn. Sartorius 2004 MP (Goettingen, Německo). 
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2.3  Použité pracovní elektrody a elektrochemické metody 
 
2.3.1  Visící rtuťová kapková elektroda 

Tužková visící rtuťová kapková minielektroda typu UMμE (Polaro-Sensors, 
Praha, ČR) byla použita při měření metodami cyklické voltametrie a DC voltametrie. 
Rychlost nárůstu potenciálu byla při DCV 50 mV∙s–1, při cyklické voltametrii 20 – 5120 
mV∙s–1. Výška pulsu byla nastavena na –50 mV a šířka pulsu na 80 ms. Plocha jedné 
kapky byla 0,73 mm2. 

 
2.3.2  Rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná tuhá amalgámová elektroda 

Rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná tuhá amalgámová elektroda                
(2-05-56) s průměrem disku d 0,5 mm byla použita při měření metodami DP 
voltametrie, cyklické voltametrie, „square wave“ voltametrie a DC voltametrie. 
Rychlost nárůstu potenciálu byla při DP voltametrii 20 mV∙s–1, při DC voltametrii 50 
mV∙s–1 a při cyklické voltametrii 20 – 5120 mV∙s–1. Na plochu amalgámového disku 
bylo při měření vlivu kyslíku (kapitola 3.3.4) pomocí 10 ul stříkačky Hamilton 
přivedeno 0,1 l rtuti jako definovatelný meniskus. Meniskus měl plochu 0,846 mm2. 
Výška pulsu byla nastavena na –50 mV a šířka pulsu na 80 ms. 
 
2.3.3  Leštěná stříbrná amalgámová elektroda 

Leštěná stříbrná tuhá amalgámová elektroda (2-05-56), s průměrem 
amalgámového disku d 0,5 mm a plochou P 0,20 mm2, byla použita při měření metodou 
DP voltametrie, kdy rychlost polarizace a parametry pulsu byly stejné jako u 
předchozích elektrod. Leštění probíhalo na navlhčené destičce pokryté lehkou vrstvou 
aluminy (Al2O3) lehkými krouživými pohyby. 
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2.4  Vyhodnocení výsledků 
 

Vyhodnocování výšek píků pro metody DP voltametrie, DC voltametrie, a 
cyklická voltametrie bylo učiněno v programu Polar Pro 5.1 (Eco-Trend Plus, Praha, 
ČR). Pro výšky píku byla použita metoda prodloužení linie základního elektrolytu před 
nástupem píku (cyklická voltametrie, DC voltametrie) a pro DP voltametrii byla použita 
metoda spojení minim po obou stranách píku. „Square wave“ voltametrie byla 
vyhodnocována v programu PSTrace 4.5.0 (PalmSens, Utrecht, Nizozemsko). Výška 
píku při použití SWV byla vyhodnocena totožně jako pro DP voltametrii a to spojením 
minim po obou stranách píku. 

Vyhodnocení směrodatné odchylky proběhlo v programu Microsoft EXCEL 
2013. Relativní směrodatná odchylka (RSD) byla vypočtena jako stonásobek 
směrodatné odchylky dělené průměrem a je vyjádřena v %. Parametry regresních 
přímek jako úsek a směrnice byly vyhodnoceny programem OriginPro 8 SR0 
(OriginLab Corporation, Northampton, USA). Mez detekce byla vypočtena jako 
koncentrace, která odpovídá trojnásobku směrodatné odchylky s výšky píku nejnižší 
měřitelné koncentrace         (rovnice 1), kde b je směrnice kalibrační závislosti. 

 
LOD = 3s/b    (1) 
 
Mez stanovitelnosti byla spočtena jako koncentrace, která odpovídá desetinásobku 
směrodatné odchylky s výšky píku nejnižší měřitelné koncentrace (rovnice 2), kde b je 
směrnice kalibrační závislosti.  
 
 LOQ = 10s/b     (2) 
 

Při elektrolýze byl procházející proud odečten a vyhodnocen právě poslední 
naměřený při daném potenciálu. 
 
  



  

24 
 

2.5  Pracovní postupy 
 

Zásobní roztok TUDCA o koncentraci 1∙10–2 mol∙l–1 v deionizované vodě byl 
připraven do 100 ml odměrné baňky a uchováván v lednici. BR pufr o různých pH byl 
připravován na pH metru ze zásobních roztoků kyselé a zásadité složky. Zásaditá složka 
sestává z 0,2 mol∙l–1 hydroxidu sodného a kyselá složka z kyseliny fosforečné, kyseliny 
octové a kyseliny borité, každá o koncentraci 0,04 mol∙l–1. Příprava 0,04 mol∙l–1 

borátového pufru spočívala v odvážení dekahydrátu tetraboritanu disodného, jeho 
rozpuštění v  deionizované vodě a titrace nasyceným roztokem kyseliny borité do pH 
9,1 a doplněním deionizovanou vodou za stálé kontroly pH. Jednotlivé měřené roztoky 
byly připravovány do 10 ml odměrné baňky. Vždy bylo odpipetováno požadované 
množství zásobního roztoku do odměrné baňky a doplněno po rysku roztokem 
základního elektrolytu. Před nádobku s měřeným roztokem byla umístěna promývačka 
s deionizovanou vodou. Všechny elektrody, promývačka a míchátko byly před 
vložením do roztoku řádně omyty deionizovanou vodou. Před začátkem každého měření 
byl z měřeného roztoku, pomocí dusíku přiváděného z tlakové lahve po dobu pěti minut 
odstraněn kyslík. Poté byly zaznamenávány voltametrické křivky a po celou dobu 
měření byl dusík přiváděn nad roztok, pokud není uvedeno jinak (kapitola 3.3.4).  

Při práci s m-AgSAE byla elektroda po vytvoření rtuťového menisku 5 minut 
aktivována v míchaném roztoku při potenciálu −2200 mV v 0,2 mol∙l–1 chloridu 
draselném. Rtuťový meniskus byl vytvořen ponořením tuhé amalgámové elektrody do 
rtuti. 

Pro studium vlivu kyslíku bylo nutné nejprve jej z měřeného roztoku TUDCA 
odstranit, roztok byl tedy probubláván 5 minut dusíkem. V čase 0 – 100 s byl nad 
uzavřený roztok dále přiváděn dusík. Ihned poté byl roztok otevřen přístupu vzduchu a 
v čase 100 – 4800 s bylo naměřeno dalších 47 voltamogramů. 
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3.  VÝSLEDKY A DISKUZE 
3.1  Visící rtuťová kapková elektroda – Direct Current voltametrie  
 
 V bakalářské práci byla naměřena lineární koncentrační závislost TUDCA 
metodou DP voltametrie v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) v rozsahu 6∙10–7 až 
1∙10–5 mol∙l–1, pro vyšší koncentrace do hodnoty c = 1∙10–4 mol∙l–1 se výška píku Ip 
nelineárně zvyšuje [34]. Byla tedy testována metoda DC voltametrie na HMDE, jelikož 
pro jiné žlučové kyseliny bylo prokázáno, že pulsní voltametrické metody s výjimkou 
SWV nejsou pro kvantifikaci vhodné [22]. 
 Metodou DC voltametrie byla naměřena koncentrační závislost TUDCA 
v rozmezí 1∙10–3 – 8∙10–6 mol∙l–1 v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) (Obr. 4) při 
rychlosti polarizace 50 mV∙s–1. Závislost výšky píku Ip je lineární v rozsahu koncentrací 
2∙10–4 – 1∙10–3 mol∙l–1 a v nižších koncentracích od 8∙10–6 – 1∙10–4 mol∙l–1 (Obr. 5). 
V Tab. 1 se nachází parametry přímek lineární regrese obou koncentračních rozmezí, 
mez detekce (LOD) a mez stanovitelnosti (LOQ). Potenciál píku Ep se s rostoucí 
koncentrací posouvá k zápornějším potenciálům a pohybuje se v rozmezí  –1183 až            
–1349 mV (Obr 6). Z hodnot směrodatných odchylek výšek píků Ip (viz chybové 
úsečky na Obr. 5) lze usoudit, že kvůli relativně špatné opakovatelnosti a tím pádem i 
vysoké LOD a LOQ, se pro TUDCA jako vhodnější jeví DPV. Případně lze uvažovat i 
o kvantifikaci na základě hodnoty potenciálu Ep, jelikož byly vysoce opakovatelné (viz 
chybové úsečky na Obr. 6). 
 Na HMDE metodou DCV byly studovány i kyselina ursodeoxycholová 
(UDCA), deoxycholová (DCA) [23], dehydrocholová (DHCA) [22] a 
chenodeoxycholová (CDCA) [21], což jsou vše nekonjugované žlučové kyseliny 
s hodnotou pKa mezi 4,6 – 6,2. Pro CDCA bylo použito prostředí 0,04 mol∙l–1 borátový 
pufr (pH 9,1) : methanol v poměru 9:1. Výška píku Ip CDCA v tomto prostředí 
vykazovala se zvyšující se koncentrací lineární nárůst pouze v rozsahu koncentrací 
1∙10–5 – 9,91∙10–5 mol∙l–1. Pro CDCA byla vypočtena mez detekce LOD = 1,67∙10–5 a 
mez stanovitelnosti LOQ = 5,56∙10–5 mol∙l–1[21]. U DHCA byla koncentrační závislost 
měřena v prostředí BR pufr (pH 7,0) : methanol (9:1) a v rozsahu koncentrací 1∙10–5 – 
5∙10–4 mol∙l–1. Zde se objevují tři redukční píky. Pík p1 se objevuje v celém rozsahu 
koncentrací a jeho výška Ip1 roste od 1∙10–5 do 6∙10–5 mol∙l–1. Od koncentrace 8∙10–5 
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mol∙l–1 jeho výška začíná klest a objevují se další dva redukční píky Ip2 a Ip3. Hodnota 
LOD je 2,3∙10–6 mol∙l–1, a LOQ je 7,6∙10–6 mol∙l–1 [22]. Pro DCA a UDCA byly 
koncentrační závislosti měřeny v prostředí BR pufr : methanol (9:1) o pH 9,0. DCA 
vytváří dva píky – výška prvního píku Ip1 lineárně roste v rozmezí 1∙10–6 – 5∙10–5 mol∙l–
1. Od koncentrace 5∙10–5 mol∙l–1 s další rostoucí koncentrací DCA roste pík Ip2, viditelný 
v rozsahu koncentrací 5∙10–5 – 5∙10–4 mol∙l–1. Pro UDCA platí, že s rostoucí koncentrací 
lineárně narůstá výška píku Ip1 v rozmezí koncentrací 5∙10–6 – 1∙10–4 mol∙l–1 a pro druhý 
pík Ip2 platí lineární závislost od 5∙10–5 do 1∙10–4 mol∙l–1. Nižší koncentrace byla již 
špatně vyhodnotitelná [23].  
 U všech těchto kyselin platí, že se při zvyšující se koncentraci posouvá 
potenciál hlavního redukčního píku Ep do zápornějších hodnot. Jak pro výše zmíněné 
kyseliny, tak pro TUDCA platí, že metoda DCV není příliš vhodná pro přesnou 
kvantifikaci dané kyseliny v roztoku, kvůli vysokému LOD a malému lineárnímu 
dynamickému rozsahu, ale charakteristický počet píků a jasný hlavní redukční pík, lze 
využít pro charakterizaci elektrochemického chování a potenciálně pro studium 
konjugace přes karboxylovou skupinu dané žlučové kyseliny. Pro metodu DPV jsou 
výsledky shrnuty v kapitole 1.10.  
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Obr. 4 
DC voltamogramy TUDCA o koncentraci: (1) 8∙10–6 mol∙l–1; (2) 1∙10–5 mol∙l–1;                 
(3) 2∙10–5 mol∙l–1; (4) 4∙10–5 mol∙l–1; (5) 6∙10–5 mol∙l–1; (6) 8∙10–5 mol∙l–1;                               
(7) 1∙10–4 mol∙l–1; (8) 2∙10–4 mol∙l–1; (9) 4∙10–4 mol∙l–1, (10) 6∙10–4 mol∙l–1; (11) 8∙10–4 
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mol∙l–1; (12) 1∙10–3 mol∙l–1. Měřeno v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na HMDE. 
Rychlost scanu 50 mV∙s–1. 
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Obr. 5 
Závislost výšky píku Ip na koncentraci TUDCA (c = 1∙10–3 – 8∙10–6 mol∙l–1). Měřeno 
metodou DC voltametrie v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na HMDE. Rychlost 
polarizace 50 mV∙s–1. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku pro n = 5. 
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Obr. 6  
Závislost potenciálu píku Ep na koncentraci TUDCA v rozsahu 1∙10–3 – 8∙10–6 mol∙l–1, 
měřeno metodou DC voltametrie na HMDE v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1). 
Rychlost polarizace 50 mV∙s–1. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku pro  
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n = 5. 
 
Tab. 1  
Tabulka parametrů přímek lineární regrese pro dvě různá koncentrační rozmezí 
TUDCA měřená metodou DC voltametrie na HMDE v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru 
(pH 9,1) s rychlostí scanu 50 mV∙s–1. 

c  
 (mol∙l–1) 

 

úsek 
 (nA) 

směrnice 
(nA∙l∙mol–1) 

 

korelační 
koeficient 

LOD 
(mol∙l–1) 

LOQ 
(mol∙l–1) 

8∙10–6 – 1∙10–4 –5,15 ± 0,50 –41414 ± 9701 0,9141 4,92∙10–5 1,64∙10–4 
2∙10–4 – 1∙10–3 –10,47 ± 0,09 –2306 ± 205 0,9689   

 
3.2  Cyklická voltametrie na HMDE a m-AgSAE 
 
 Cyklická voltametrie je metoda určená k charakterizaci elektrodového děje. Na 
m-AgSAE byly naměřeny voltamogramy TUDCA o koncentraci 1∙10–4 mol∙l–1 
v prostředí 0,04 mol∙l–1 borátového pufru o pH 9,1 s rychlostí scanu 20 – 5120 mV∙s–1. 
Na této elektrodě byla naměřena i koncentrační závislost TUDCA při rychlostech scanu 
320, 640 a 1280 mV∙s–1. Při stejných rychlostech ve stejném prostředí byla koncentrační 
závislost TUDCA naměřena i na HMDE, se kterou jsou výsledky měření na m-AgSAE 
porovnávány. Do této kapitoly byly dále dodělány a vloženy dva grafy vypracované 
z výsledků měření v bakalářské práci na HMDE, a spojeny s grafy m-AgSAE, aby 
mohly být lépe porovnány s výsledky.  
 Z naměřených voltamogramů v prostředí 0,04 mol∙l–1 borátového pufru o pH 
9,1, rychlostí polarizace od 20 mV∙s–1 do 2560 mV∙s–1 na m-AgSAE můžeme vidět, že 
látka poskytuje jeden katodický pík a jeden anodický pík při zpětném anodickém scanu        
(Obr. 7). Lineární závislost výšky katodického píku IK na odmocnině rychlosti scanu na 
m-AgSAE ukazuje na děj řízený difuzí (Obr. 8). Lineární závislost výšky anodického 
píku IA na rychlosti scanu naopak značí děj řízený adsorpcí (Obr. 9). Tento pík 
v anodické oblasti je však viditelný až od vyšších rychlostí scanu (320 – 5120 mV∙s–1). 
Parametry přímek jsou uvedeny v Tab. 2. Tyto výsledky mohou být interpretovány tak, 
že se TUDCA adsorbuje na elektrodový povrch, kde přes sulfonovou skupinu 
katalyzuje redukci protonů z roztoku. Tato reakce se jeví, že je řízena difúzí protonů 



  

29 
 

k povrchu elektrody. Protony se v první fázi redukují na atomární vodík, adsorbovaný 
na povrch elektrody. Při vyšších rychlostech scanu lze tyto adsorbované vodíky zpětně 
oxidovat na proton. Tato reakce se poté jeví jako řízena adsorpcí.    
 Závislosti potenciálu píku TUDCA (EK a EA) na rychlosti polarizace na                
m-AgSAE, jsou zobrazeny na Obr. 10, Závislost jejich rozdílu (EK–EA) na rychlosti 
polarizace je na Obr. 11. Výška katodického píku i jeho potenciál v celém rozmezí 
rychlostí nelineárně roste do zápornějších hodnot. Posun katodického píku IK se 
pohybuje v rámci 130 mV. Potenciál anodického píku IA se se zvyšující se rychlostí 
polarizace posunuje do kladnějších potenciálů. Celkový posun anodického píku je ca 
100 mV. Rozdíl potenciálů píku při rychlosti 320 mV∙s–1, kdy se poprvé objevuje 
anodický pík, je ca 150 mV. 
 Poměr velikosti anodického a katodického píku IA/IK není roven 1 (viz Obr. 
12). Platí, že pro děje řízené adsorpcí je reversibilní děj tehdy, je-li ΔEp rovno nule. To 
spolu s popsanými změnami potenciálů píků s rostoucí rychlostí naznačuje, že se jedná 
o quasireversibilní děj. Tato skutečnost platí i pro hodnoty naměřené na HMDE [34], 
pro které byly (viz cyklické voltamogramy TUDCA na HMDE, Obr. 3 ( kapitola 1.10)) 
dodělány grafy závislosti rozdílu potenciálů píků (EA–EK) na rychlosti polarizace a  graf 
poměrů velikostí píků anodického a katodického IA/IK, za stejných podmínek jako na       
m-AgSAE (Obr. 11 a Obr. 12). Na těchto grafech (resp. Obr. 12) můžeme vidět rozdíl 
měření na HMDE od m-AgSAE, kde poměr hodnot IK/IA klesá s rostoucí rychlostí 
scanu (Obr. 12), ale nepřibližuje se jedné. Na HMDE se hodnoty poměrů pro nižší 
rychlosti do 80 mV∙s–1 blíží jedné a se zvyšující se rychlostí scanu se dále zvyšují. 
Hodnoty rozdílů potenciálů anodického a katodického píku (EA–EK) mají rozdílný 
průběh. Pro m-AgSAE platí, že se hodnoty od 320 mV∙s–1 po rychlost 5120 mV∙s–1 
postupně zvyšují v rámci     200 mV (Obr. 11). Hodnoty získané z měření na HMDE 
opět rostou v celém rozsahu měřených rychlostí scanu, závislost má však jiný průběh a 
od minimální hodnoty rozdílu pro rychlost 20 mV∙s–1, se hodnoty rozdílů potenicálů 
pohybují v rámci pouze 140 mV (Obr. 11). Je tedy evidentní, že na m-AgSAE probíhá 
přenos elektronu výrazně pomaleji než na HMDE.  
 Metodou cyklické voltametrie byla dále naměřena kalibrační závislost na             
m-AgSAE a na HMDE při rychlostech 320, 640 a 1280 mV∙s–1. Na Obr. 13 je 
znázorněn graf závislosti výšky píku IK, IA na koncentraci TUDCA v koncentračním 
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rozmezí      2,5∙10–6 - 1∙10–4 mol∙l–1 při daných rychlostech scanu v 0,04 mol∙l–1 
borátovém pufru     (pH 9,1) na HMDE. Při měření na HMDE výška píku, jak 
anodického tak katodického, roste v různých koncentračních rozmezích lineárně, ne 
však v celém měřeném rozsahu koncentrací od 2∙10–6 mol∙l–1 do 1∙10–3 mol∙l–1. Lineární 
koncentrační rozmezí, parametry regresní přímky, LOD a LOQ jsou v Tab. 3. Na m-
AgSAE docházelo při rychlosti scanu 640 mV∙s–1 k výrazným fluktuacím výšky píku 
(Obr. 14). Koncentrační závislost TUDCA od koncentrace  2,5∙10–5 do koncentrace 
1∙10–4 vykazovala přibližně konstantní výšku píků. Pro rychlosti scanu 320 mV∙s–1 a 
1280 mV∙s–1 byly výsledky pro m-AgSAE obdobné. Tato elektroda (m-AgSAE) je tedy 
pro kvantifikaci metodou CV nevhodná. 
 Na HMDE byly studovány i kyseliny DCA a UDCA v pH 12 v Brittonově – 
Robinsonově pufru s rychlostmi scanu od 5 do 2560 mV∙s–1. Pro UDCA platí, že se 
zvyšující se rychlostí scanu roste výška píku Ip1. Od rychlosti scanu 10 mV∙s–1  do             
320 mV∙s–1 se objevuje pík Ip2. Při zpětném scanu se objevuje pouze jeden anodický pík 
Ia. Pro Ip1 a Ia platí, že je děj řízen adsorpcí a pro Ip2 difuzí. Děj na elektrodě je 
quasireversibilní. Pro DCA v témže prostředí, za stejných podmínek a rychlostí scanu 
platí, že za proudovým maximem píku Ip1 se objevuje další ostrý pík Ip2 a při zpětném 
scanu se objevuje opět pouze jeden pík IA. Děj na elektrodě je, stejně jako pro všechny 
ostatní zkoumané žlučové kyseliny, quasireversibilní. Elektrodový děj příslušící Ip2 je 
řízen difuzí, pro Ip1 a IA platí, že děje jsou řízeny adsorpcí [23]. Dále byla studována 
DHCA na HMDE v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) při rychlostech 10 – 2560 
mV∙s–1. Ta poskytuje dva píky na katodické straně a netypicky obrácený anodický 
protipík na katodickou stranu. Děj probíhající na elektrodě byl kontrolovaný adsorpcí. 
Quasireversibilní děj kontrolovaný adsorpcí platí pro studium elektrodového děje 
DHCA i CDCA v témže prostředí [22]. Studium CDCA v témže prostředí proběhlo i na 
m-AgSAE. Děj byl opět quasireversibilní, kontrolovaný adsorpcí. Anodický protipík 
zde byl od 20 do 320 mV∙s–1 otočen opět netypicky do katodické oblasti. Závislost 
výšky katodického píku IK na rychlosti scanu  vsc byla lineární [21].  
 Z uvedeného přehledu je tedy zřejmé že děje na elektrodě byly pro všechny 
studované kyseliny guasireversibilní. U stanovení žlučových kyselin hraje velkou roli 
jejich adsorpce na povrch elektrody, která způsobuje vznik „post“píků a otočení 
anodických píků na katodickou stranu. Těmito jevy není redukce TUDCA zatížena 
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zřejmě z důvodu vysoké rozpustnosti ve vodě popř. díky konjugaci s taurinem, díky 
němuž není redukován proton karboxylové skupiny, ale proton sulfonové skupiny. 
Hodnota CMC je pro TUDCA nejnižší ze všech studovaných kyselin. 
  
Tab. 2 
Tabulka parametrů lineárních závislostí výšky katodického píku IK a anodického píku IA 
pro TUDCA ( c = 1∙10–4 mol∙l–1 ) v prostředí 0,04 mol∙l–1 borátového pufru o pH 9,1 na 
m-AgSAE. 
závislost  vsc  (mV∙s–1) 

 
úsek (nA) směrnice (a, b) 

 
korelační 
koeficient IpK na v1/2 80 - 5120  –71,9± 8,5 –15,6 ± 0,2a 0,9989 

IpA na vsc 320 – 5120 41,4 ± 3,5 0,091 ± 0,001b 0,9993 
a – nA∙mV–1/2∙s1/2 ; b - nA∙s∙mV–1  
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Obr. 7 
Cyklické voltamogramy TUDCA (c = 1∙10–4 mol∙l–1) na m-AgSAE v 0,04 mol∙l–1 
borátovém pufru (pH 9,1), rychlost scanu vsc (1) 20 mV∙s–1, (2) 40 mV∙s–1,                             
(3) 80 mV∙s–1, (4) 160 mV∙s–1, (5) 320 mV∙s–1, (6) 640 mV∙s–1, (7) 1280 mV∙s–1, (8) 
2560 mV∙s–1 na m-AgSAE. 
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Obr. 8 
Závislost výšky katodického píku (■) IK a anodického píku (●) IA TUDCA (c = 1∙10–4 
mol∙l–1) na odmocnině rychlosti scanu v1/2 (meřené v rozmezí vsc= 20 – 5120 mV∙s–1) 
v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na m-AgSAE. 
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Obr. 9 
Graf závislosti výšky katodického píku (■) IK a anodického píku (●) IA  na rychlosti 
scanu (vsc = 20 –5120 mV∙s–1) TUDCA (c = 1∙10–4 mol∙l–1) v 0,04 mol∙l–1 borátovém 
pufru (pH 9,1) na m-AgSAE.  
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Obr. 10 
Graf závislosti potenciálu katodického píku EK (■) a potenciálu anodického píku EA (●) 
na rychlosti scanu (vsc = 20 (320) – 5120 mV∙s–1) TUDCA (c = 1∙10–4 mol∙l–1) v 0,04 
mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na m-AgSAE. 
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Obr. 11 
Graf rozdílu potenciálů píků EA-EK TUDCA (c = 1∙10–4 mol∙l–1) na rychlosti scanu pro 
m-AgSAE (■) (vsc = 320 – 5120 mV∙s–1) a HMDE (●) (vsc = 20 – 5120 mV∙s–1), v 0,04 
mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1). 
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Obr. 12 
Graf závislosti poměru katodického a anodického píku IK/IA TUDCA (c = 1∙10–4 mol∙l–
1) na rychlosti scanu pro m-AgSAE (■) (vsc = 320 – 5120 mV∙s–1) a HMDE (●) (vsc = 20 
– 5120 mV∙s–1), v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1). 
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Obr. 13   
Závislost výšek IK (■■■) a IA (●●●) na koncentraci TUDCA (cTUDCA =  2,5∙10–6 mol∙l–1 

– 1∙10–3 mol∙l–1), měřená cyklickou voltametrií při rychlostech scanu vsc                               
(●■) 320 mV∙s–1 ;(●■) 640 mV∙s–1 (●■) 1280 mV∙s–1 v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru 
(pH 9,1) na HMDE. 
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Obr. 14   
 Závislost výšek píků (●)IA, (■) IK na koncentraci TUDCA (cTUDCA =  1∙10–6 mol∙l–1  – 
1∙10–4 mol∙l–1), měřená cyklickou voltametrií při rychlostech scanu vsc = 640 mV∙s–1 
v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na m-AgSAE. 
 
Tab. 3 
Tabulka parametrů přímek lineární regrese pro různá koncentrační rozmezí TUDCA 
měřená metodou CV na HMDE v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) pro rychlosti 
scanu 320 mV∙s–1, 640 mV∙s–1 a 1280 mV∙s–1. Barevné grafické označení odpovídá 
označení v grafu na Obr. 13. 

vsc 
(mV∙s–1) 

Koncentrační 
rozmezí (mol∙l–1) 

Úsek 
 (nA) 

Směrnice 
(μA∙l.mol–1) 

Korelační   
koeficient 

LOD 
(mol∙l–1) 

LOQ  
(mol∙l–1) 

320 ■ 2,5∙10–6 – 2,5∙10–5 –4,23 ± 2,57 –6794 ± 509,8 0,91418 1,1∙10–6 3,6∙10–6 
320 ■ 2,5∙10–5 – 1∙10–4 –129 ± 5,0 –628 ± 87 0,99957 
320 ● 1∙10–5 – 1∙10–4 –0,51 ± 1,01 913 ± 21,8 0,99885 3,3∙10–6 1,1∙10–5 
640 ■ 2,5∙10–5 – 2,5∙10–4 8,51 ± 2,60 –9799 ± 531 0,98517 6,3∙10–7 2,1∙10–6 
640 ● 1∙10–5 – 1∙10–4 –5,63 ± 0,92 1513 ± 31 0,99943 1,5∙10–6 5,2∙10–6 
1280 ■ 1∙10–6 – 1∙10–5 –243 ± 26 –3629 ± 392 0,94686 1,2∙10–6 4,0∙10–6 
1280 ● 1∙10–5 – 1∙10–6 –11,3 ± 4,2 2246 ± 88,8 0,94686 1,8∙10–5 6,0∙10–5 
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3.3  Rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná tuhá amalgámová elektroda 
3.3.1  Diferenční pulsní voltametrie 
 

Po charakterizaci elektrodového děje metodou cyklické voltametrie, bylo 
studováno chování TUDCA na m-AgSAE metodou diferenční pulsní voltametrie, za 
účelem vývoje metody pro kvantifikaci analytu. Na HMDE za daných podmínek         
(0,04 mol∙l–1 borátový pufr (pH 9,1)) a metody DPV, vykazovaly výsledky lineární 
závislost výšky píku Ip TUDCA na její koncentraci v rozmezí koncentrací 6∙10–7 až      
1∙10–5 mol∙l–1 (viz kapitola 1.10 [34]). Nejprve byl studován vliv regeneračních pulsů 
pro zajištění opakovatelné odezvy, poté vliv pH a prostředí pufru, a koncentrační 
závislost.  

Ke zjištění, zda je třeba vkládat regenerační pulsy, byly vybrány potenciály               
–1650 mV, –1750 mV a –1850 mV a počet jejich opakování 100 (doba trvání vkládání 
pulsů byla 8 sekund) a 150 (doba trvání vkládání pulsů byla 12 sekund), při kterých 
bylo naměřeno 5 křivek a spočtena směrodatná odchylka s  z výšek píků Ip a potenciálů 
píků Ep. Výsledky měření (Tab. 4) ukazují, že měření bez vložených regeneračních 
pulsů vykazovala srovnatelnou výšku píku i odchylku (s = 1,72 nA), a tudíž další 
měření proběhla bez regeneračních vložených pulsů.  

Pro studium vlivu pH na odezvu TUDCA byly použity roztoky BR pufru 
v rozmezí pH 6,0 – 13, a roztok 0,04 mol∙l–1 borátového pufru (pH 9,1). Koncentrace 
TUDCA v těchto roztocích byla vždy 1∙10–4 mol∙l–1. Z naměřených DP voltamogramů 
(Obr. 15) vyplývá, že TUDCA poskytuje jeden redukční pík o různé výšce při 
potenciálu ca –1200 mV. Výšky píků, jejich potenciál a směrodatné odchylky jsou 
uvedeny v tabulce (Tab. 5). Na DP voltamogramu roztoku TUDCA v BR pufru (pH 
5,0) nebyl zaznamenán pík z důvodu zúženého potenciálového okna, které je způsobeno 
vylučováním vodíku na elektrodě při kladnějších potenciálech než v prostředí o vyšší 
hodnotě pH. Na výšku píku Ip a potenciál píku Ep TUDCA nemá změna pH zásadní vliv 
(Obr. 16 a Obr. 17).  

Dále bylo posouzeno, zda přítomnost TUDCA ovlivňuje šířku potenciálového 
okna. Změna šíře potenciálového okna bez a v přítomnosti žlučové kyseliny byla totiž 
dobře pozorována pro kyselinu cholovou a další kyseliny jako DCA, GCA a UDCA. 
Např. pro pH 5,0 a vyšší, byl v přítomnosti žlučové kyseliny pozorován posun konce 
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potenciálového okna až do 300 mV k zápornějším potenciálům oproti samotnému 
základnímu elektrolytu a tento jev byl připsán výskytu nedisociované (v kyselém 
prostředí) a disociované formě (v zásaditém prostředí) žlučových kyselin v roztoku, 
použití měřící techniky a rozpustnosti jednotlivých kyselin [20]. Na Obr. 18 je grafem 
vyjádřena závislost změny konce potenciálového okna Elim na pH v přítomnosti a 
nepřítomnosti TUDCA (c = 1∙10−4 mol∙l–1) v BR pufru (pH 5,0 - 13,0) a v 0,04 mol∙l–1 
borátovém pufru (pH 9,1). Konec potenciálového okna byl vždy odečítán při výšce 
proudové odezvy  –100 nA. Bylo zjištěno, že přítomnost TUDCA způsobuje 
v prostředích o pH 5,0 - 7,0 posun katodického úniku vodíku ca o 100 mV do oblasti 
kladnějších potenciálů, pro ostatní pH není posun příliš výrazný. Je tedy zřejmé, že 
konjugace s taurinem mění polaritu molekuly a zřejmě snižuje schopnost adsorbovat se 
na elektrodu. Vývoj vodíku není tak přítomností TUDCA příliš ovlivněn, jak je to u 
ostatních žlučových kyselin včetně mateřské UDCA. 
 Jako vhodný pufr pro měření koncentračních závislostí byl vybrán 0,04 mol∙l–1 
borátový pufru (pH 9,1). Tento pufr je méně náročný na přípravu než BR pufr, 
potenciálové okno je dostatečně široké a díky použití stejného pufru jako při měřeních 
na rtuťových elektrodách z bakalářské práce citace, mohou být tato měření lépe 
porovnávána. 
 Koncentrační závislost TUDCA byla studována v koncentračním rozmezí         
2∙10–6 mol∙l–1 – 1∙10–4 mol∙l–1, kdy každý kalibrační roztok byl připraven do samostatné 
nádobky. Závislost výšky píku Ip na koncentraci TUDCA (Obr. 19) je nejen nelineární 
v celém koncentračním rozsahu, ale nedochází ani k jakémukoliv nárůstu výšky píku 
s rostoucí koncentrací TUDCA. Z grafu závislosti potenciálu píku Ep na koncentraci 
TUDCA (Obr. 20) můžeme vidět, že od koncentrace 1∙10–5 mol∙l–1 do 1∙10–4 mol∙l–1 se 
se zvyšující se koncentrací potenciál píku Ep posouvá do zápornějších oblastí 
potenciálového okna, což je zřejmě způsobeno adsorpcí TUDCA na povrch elektrody. 
Tato závislost však nevykazuje linearitu. Potenciál píku Ep se při jednotlivých 
koncentracích pohybuje v rozmezí od  –1161 mV do –1235 mV. Opakovaná měření 
lepší výsledky nepřinesla. 

Měření koncentrační závislosti na DME ve stejném prostředí metodou DP 
polarografie přinesla oproti měření m-AgSAE lineární závislost výšky píku Ip na 
koncentraci TUDCA, a to v koncentračním rozmezí 1∙10–4 až 6∙10–6 mol∙l–1. Lineární 
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závislost přineslo i měření metodou DC tast polarografie, a to v rozmezí 1∙10–4 až 2∙10–5 
mol∙l–1 a již zmíněné měření metodou DPV na HMDE v rozmezí 6∙10–7 až 1∙10–5 mol∙l–1 
[34].  

Obdobná voltametrická měření vybraných žlučových kyselin byla v rámci širší 
studie jejich elektrochemického chování realizována v roztoku pufr : methanol 
v různých poměrech, vzhledem k jejich špatné rozpustnosti ve vodě [20, 21, 22, 23]. 
TUDCA nebyla studována v roztoku v přítomnosti methanolu. Ve většině případů 
studia žlučových kyselin na elektrodách na bázi rtuti bylo zjištěno, že přítomnost 
methanolu negativně ovlivňuje stanovení dané kyseliny, což platí například pro kyselinu 
glykocholovou (GCA), která byla studována v prostředí BR pufr (pH 9,0) : methanol 
(9:1) na m-AgSAE. Nepodařilo se, stejně jako v případě TUDCA, naměřit lineární 
koncentrační závislost [20]. V prostředí 0,04 mol∙l–1 borátový pufru (pH 9,1) : methanol 
(9:1) byla na m-AgSAE a na HMDE studována kyselina chenodeoxycholová (CDCA) 
metodou DPV. CDCA na HMDE vykazuje lineární závislost v rozmezí koncentrací 
1∙10–5 až 9,91∙10–5 mol∙l–1; na m-AgSAE má koncentrační závislost lineární průběh 
pouze v rozmezí 1,48∙10–4 až 2,91∙10–4 mol∙l–1 [21]. Kyselina deoxycholová (DCA) 
v prostředí BR pufr (9,0) – methanol (9:1) vykazuje lineární závislost na HMDE od 
1∙10–5 do 7,5∙10–5 mol∙l–1 [23]. Se zvyšující se koncentrací se posouvá potenciál píků Ep 
těchto kyselin do zápornějších hodnot, stejně jako u TUDCA. 

Je tedy zřejmé, že použití m-AgSAE a metody DPV není pro kvantifikaci 
žlučových kyselin včetně TUDCA, vzhledem k nelineárnímu průběhu kalibracím 
vhodné i přes to, že poskytuje opakovatelné výsledky. Lze ji však využít k detekci 
přítomnosti žlučových kyselin.  
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Tab. 4 
Tabulka srovnání velikostí výšek píku Ip a potenciálů píku Ep TUDCA                                      
(c = 1∙10–4 mol∙l–1) s vloženými regeneračními pulsy a bez nich v 0,04 mol∙l–1 
borátovém pufru (pH 9,1) na m-AgSAE. 

výška pulsu Ein (mV) Efin (mV) Ip (nA) s (nA) Ep (mV) s (mV) 
0 0 0 –177,6 1,72 –1226 1,52 

–150 0 –1650 –177,3 1,55 –1220 1,73 
–100 0 –1650 –172,9 1,70 –1219 1,10 
–150 0 –1750 –173,2 4,86 –1222 3,29 
–100 0 –1750 –182,6 2,38 –1224 0,89 
–150 0 –1850 –178,4 13,25 –1226 0,89 
–100 0 –1850 –170,5 9,77 –1228 2,19 
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Obr. 15 
DP voltamogramy TUDCA (c =  1∙10–4 mol∙l–1) v Brittonově – Robinsonově pufru o       
(1) pH 6,0; (2) pH 7,0; (3) pH 8,0; (4) pH 9,0; (5) pH 10,0; (6) pH 11,0; (7) pH 12,0;       
(8) pH 13,0; a 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (9) pH 9,1 na m-AgSAE.  
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Tab. 5  
Vliv pH a složení pufru na výšku Ip a potenciál Ep píku TUDCA (c = 1∙10−4 mol∙l–1), 
naměřeno metodou DP voltametrie na m-AgSAE.. Počet měření n = 5. 

pufr pH Ep (mV) s (mV) RSD Ip (nA) s (nA) RSD 
BR pufr 6,0 –1230 5,4 0,44 –46 3,0 6,4 
BR pufr 7,0 –1218 3,1 0,25 –39 1,9 5,0 
BR pufr 8,0 –1213 2,6 0,22 –49 0,8 1,6 
BR pufr 9,0 –1220 2,1 0,18 –46 2,3 5,0 
BR pufr 10,0 –1221 5,1 0,42 –50 3,8 7,7 
BR pufr 11,0 –1218 1,2 0,10 –59 0,8 1,4 
BR pufr 12,0 –1218 1,9 0,16 –61 1,2 1,9 
BR pufr 13,0 –1214 1,9 0,16 –38 0,4 1,0 

0,04 mol∙l–1 

borátový pufr 9,1 –1212 0,8 0,07 –36 0,4 1,1 
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Obr. 16  
Závislost potenciálu píku Ep TUDCA (c = 1∙10−4 mol∙l–1) na pH. Měřeno v BR pufru o 
pH 5,0 - 13,0) a v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) metodou DP voltametrie na m-
AgSAE. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku pro n = 5.



  

41 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-30

-40

-50

-60

 

 

I p(nA
)

pH
Obr. 17  
Závislost výšky píku Ip TUDCA (c = 1∙10−4 mol∙l–1) na pH. Měřeno v BR pufru o pH        
6,0 – 13,0 a v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) metodou DP voltametrie na                
m-AgSAE. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku pro n = 5. 
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Obr. 18  
Závislost změny potenciálu konce potenciálového okna Elim na pH v nepřítomnosti (■) a 
přítomnosti (●) TUDCA (c = 1∙10−4 mol∙l–1). Měřeno v BR pufru o pH = 5,0 – 13,0 a 
v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) metodou DP voltametrie na m-AgSAE. 
Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku pro n = 5. Konec potenciálového 
okna byl odečítán při –100 nA.  
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Obr. 19   
Závislost výšky píku Ip na koncentraci TUDCA (cTUDCA = 2∙10–6 mol∙l–1 – 1∙10–4 mol∙l–
1) měřená DP voltametrií v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na m-AgSAE.         
Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku pro n = 5. 
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Obr. 20   
Závislost potenciálu píku Ep na koncentraci TUDCA (cTUDCA =  2∙10–6 mol∙l–1 – 1∙10–4 
mol∙l–1) měřená DP voltametrií v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na m-AgSAE. 
Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku pro n = 5. 
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3.3.2  Direct current  voltametrie 
 
 DC voltametrie byla vyzkoušena jako další metoda stanovení TUDCA na           
m-AgSAE a pro srovnání s dalšími použitými metodami stanovení jako například DP 
voltametrií na m-AgSAE a DC voltametrií na HMDE. Stejně jako v předchozí kapitole 
byl  studován vliv pH prostředí na stanovení TUDCA. 
 Pro studium vlivu pH prostředí byl použit BR pufr v rozsahu pH od 6,0 do 13,0 
a 0,04 mol∙l–1 borátový pufr o pH 9,1. Roztok TUDCA, při daných měřeních pH 
závislosti, měl vždy koncentraci 1∙10–4 mol∙l–1. DC voltamogramy (Obr. 21) ukazují 
průběh měření v jednotlivých pH prostředích. Z těchto měření vyplývá, že TUDCA 
poskytuje při DC voltametrii jeden opakovatelný redukční pík při potenciálu cca –1250 
mV – analogicky k výsledkům DPV na m-AgSAE. Při měření roztoku TUDCA o pH 
6,0 pík nebyl zaznamenán z důvodu zúžení potenciálového okna způsobeného 
vylučováním vodíku na elektrodě. Výška píku Ip (Obr. 22) i potenciál píku  Ep (Obr. 
23) se na základě změny pH výrazně nemění. Hodnoty výšek píků Ip, potenciálů píků Ep 
a jejich odchylky měření jsou uvedeny v Tab. 6. 
 Vzhledem k nižší citlivosti a horší vyhodnotitelnosti DC oproti DP 
voltamogramům, nebyla tato metoda na m-AgSAE využita k naměření koncentrační 
závislosti TUDCA. 
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Obr. 21 
DC voltamogramy TUDCA (c =  1∙10–4 mol∙l–1) v Brittonově – Robinsonově pufru o          
(1) pH 6,0; (2) pH 7,0; (3) pH 8,0; (4) pH 9,0; (6) pH 10,0; (7) pH 11,0; (8) pH 12,0;        
(9) pH 13,0; a (5) 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru  (pH 9,1) na m-AgSAE.  
 
Tab. 6 
Vliv pH a složení pufru na výšku Ip a potenciál Ep píku TUDCA (c = 1∙10−4 mol∙l–1), 
naměřeno metodou DC voltametrie na m-AgSAE. Počet měření n = 5. 
 

pufr pH Ep (mV) s (mV) RSD Ip (nA) s (nA) RSD 
BR pufr 6 0 0 0 0 0 0,0 
BR pufr 7 –1259 4,2 0,34 –23,9 1,30 5,4 
BR pufr 8 –1257 1,4 0,11 –25,2 2,21 8,8 
BR pufr 9 –1259 2,2 0,18 –20,8 0,51 2,5 
BR pufr 10 –1263 2,8 0,22 –19,8 1,87 9,5 
BR pufr 11 –1256 6,2 0,49 –22,9 1,80 7,9 
BR pufr 12 –1257 2,7 0,22 –26,2 2,45 9,3 
BR pufr 13 –1260 1,6 0,13 –14,7 2,44 16,5 

0,04 mol∙l–1 
borátový 

pufr 9,1 –1247 1,1 0,09 –25,9 1,06 4,1 
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Obr. 22 
Závislost výšky píku Ip TUDCA (c = 1∙10−4 mol∙l–1) na pH. Měřeno v BR pufru o pH       
7,0 - 13,0 a v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) metodou DC voltametrie na m-
AgSAE. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku pro n = 5.  
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Obr. 23 
Závislost potenciálu píku Ep TUDCA (c = 1∙10−4 mol∙l–1) na pH. Měřeno v BR pufru o 
pH 5,0 - 13,0 a v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) metodou DC voltametrie na         
m-AgSAE. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku pro n = 5.  
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3.3.3  „Square wave“ voltametrie 
 
 Poslední metodou, která byla testována za účelem možnosti kvantifikace 
TUDCA na m-AgSAE, byla „square wave“ voltametrie. Tato metoda poskytla jako 
jediná uspokojivé výsledky pro detekci žlučových kyselin (konkrétně kyselinu 
cholovou), kdy byla použita ve „stripping“ neboli akumulační variantě SWV na HDME. 
V této studii byl čas akumulace 60 s při potenciálu –600 mV, amplituda A = 125 mV, a 
frekvence                    f  = 340 Hz pro detekci kyseliny cholové v BR pufru (pH 2,0 – 
12,0) a v 0,1 mol∙l–1 kyselině sírové (pH 2,0). Jako optimální prostředí bylo 
vyhodnoceno pH 9,0, přičemž prostředí BR pufru o pH 2,0 – 4,0 žádný signál 
nevykazovalo a prostředí 0,1 mol∙l–1 kyseliny sírové o pH 2,0 také ne. Za daných 
podmínek byly lineární 3 úseky rozsahu měřených koncentrací CA a to 2∙10–7 – 8∙10–7 
mol∙l–1, 1∙10–6 – 6∙10–6 mol∙l–1 a                 1∙10–5 – 7∙10–5 mol∙l–1 [18].  
 Pro TUDCA nejprve proběhla optimalizace parametrů metody pro dané měření 
jako potenciálový krok Estep, amplituda A a frekvence f. Měření proběhlo v roztoku 
TUDCA o koncentraci 1∙10–4 mol∙l–1 v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1). Nejprve 
byly nastaveny parametry amplitudy A a frekvence f doprostřed jejich možného 
rozmezí, tj. pro amplitudu A byla nastavena hodnota 70 mV a pro frekvenci hodnota 50 
Hz. Měněn byl potenciálový krok Estep, v rozmezí 1 – 10 mV (Obr. 24). Pro další 
měření byla použita hodnota Estep 5 mV. Do této hodnoty byly hodnoty výšky píku 
relativně konstantní, při vyšších hodnotách Estep již docházelo k jejímu poklesu. 
Následně proběhla optimalizace hodnoty frekvence f v rozsahu hodnot 10 – 100 Hz 
(Obr. 25), kdy amplituda A byla nastavena na hodnotu 70 mV. Pomocí závislosti výšky 
píku na f byla vybrána hodnota frekvence f  = 70 Hz jako nejvyšší hodnota lineárního 
zvyšování hodnoty výšky píku. Ukázka „square wave“ voltamogramů je na Obr. 26.  
Jako hodnota amplitudy A byla vybrána 70 mV, jelikož pro tuto hodnotu prochází 
závislost výšky píku Ip na amplitudě A maximem (Obr. 27).  
 S těmito parametry, tj. Estep = 5 mV, A = 70 mV a f = 70 Hz, poté proběhlo 
měření koncentrační závislosti. V koncentračním rozmezí 1∙10–5 mol∙l–1 – 1∙10–3 mol∙l–1. 
Ze závislosti výšky píku Ip na koncentraci TUDCA (Obr. 28) není patrný trend lineární 
závislosti, nicméně s rostoucí koncentrací je patrný nárůst výšky píku. Lineárně byly 
proloženy dva úseky hodnot a to první úsek od 1∙10–5 – 6∙10–5 mol∙l–1 charakterizovaný 
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lineární regresí zapsané rovnicí (3) 
 
 Ip (nA) = –3,25398∙106 ∙ c (mol∙l–1) – 106 (0,9546)                 (3) 
 
a druhý úsek v rozmezí 2∙10–4 – 6∙10–4 mol∙l–1 charakterizovaný lineární závislostí v 
rovnici (4). 
 
Ip (nA) = –103833 ∙ c (mol∙l–1) – 318 (0,9592)                 (4) 
 
Potenciál píku Ep se s rostoucí koncentrací TUDCA opět posouvá do zápornějších 
hodnot potenciálového okna. Celkový posun píku Ep je ca –200 mV (Obr. 29).  
 Jelikož uvedená koncentrační závislost opět neposkytla příliš uspokojivé 
výsledky (krátké lineární úseky s nízkou hodnotou korelačního koeficientu), byla určena 
opakovatelnost provedených měření a to při koncentraci TUDCA c = 1∙10–3 mol∙l–1. 
Bylo naměřeno 25 voltamogramů neprodleně za sebou, 3 série v jeden den a 2 série 
v den druhý. Z těchto voltamogramů byla vyhodnocena výška píku Ip, potenciál píku Ep, 
z toho spočten průměr těchto výšek Ip a potenciálů Ep a jejich směrodatná odchylka s. 
Tabulka hodnot průměrů Ip a Ep a odchylky měření jsou v Tab. 7. Hodnoty naměřených 
výšek píků Ip se mezi sériemi liší až o 300 nA v rámci sérií jsou tyto hodnoty relativně 
opakovatelné (viz směrodatné odchylky s(Ip) v rozmezí 17,23 – 71,84 nA v Tab.7). 
Oproti tomu potenciál píku Ep zůstává stabilní a tento potenciál by mohl být použit pro 
kvalitativní stanovení TUDCA v roztoku. U kyseliny cholové na HMDE v prostředí BR 
pufru o pH 9,0 byla relativní směrodatná odchylka výšek píků Ip z 8 měření vypočtena 
na 1,6 % [18].  
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Obr. 24 
Závislost výšky píku Ip TUDCA (cTUDCA = 1∙10–4 mol∙l–1) na potenciálovém kroku Estep. 
Měřeno metodou „square wave“ voltametrie v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na 
m-AgSAE s Amplitudou A = 70mV a frekvencí f = 50 Hz. 
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Obr. 25 
Závislost výšky píku Ip TUDCA (cTUDCA = 1∙10–4 mol∙l–1) na frekvenci f. Měřeno 
metodou „square wave“ voltametrie v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na m-
AgSAE s potenciálovým krokem Estep = 5 mV a amplitudou A = 70 mV. 
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Obr. 26 
„Square wave“ voltamogramy TUDCA (cTUDCA = 1∙10–4 mol∙l–1) v 0,04 mol∙l–1 
borátovém pufru (pH 9,1) na m-AgSAE pro hodnoty frekvence f (1) 10 Hz; (2) 20 Hz; 
(3) 30 Hz; (4) 40 Hz; (5) 50 Hz; (6) 60 Hz; (7) 70 Hz; (8) 80 Hz; (9) 90 Hz; (10) 100 
Hz. 
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Obr. 27 
Závislost výšky píku Ip TUDCA (cTUDCA = 1∙10–4 mol∙l–1) na amplitudě A. Měřeno 
metodou „square wave“ voltametrie v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na m-
AgSAE s potenciálovým krokem Estep = 5 mV a frekvencí f = 70 Hz. 
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Obr. 28   
Závislost výšky píku Ip na koncentraci TUDCA (cTUDCA = 1∙10–5 mol∙l–1 – 1∙10–3 mol∙l–
1), měřená „square wave“ voltametrií v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na m-
AgSAE s amplitudou A = 70 mV, frekvencí f = 70 Hz a potenciálovým krokem Estep = 5 
mV.  
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Obr. 29  
Závislost potenciálu píku Ep na koncentraci TUDCA (cTUDCA = 1∙10–5 mol∙l–1 – 1∙10–3 
mol∙l–1 ) měřeno metodou „square wave“ voltametrie v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru 
(pH 9,1) na m-AgSAE s amplitudou A = 70 mV frekvencí f = 70 Hz a potenciálovým 
krokem Estep = 5 mV. 
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Tab. 7 
Tabulka vyhodnocení opakovatelnosti „square wave“ voltamogramů TUDCA                     
(c = 1∙10–3 mol∙l–1) v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na m-AgSAE s amplitudou 
A = 70 mV frekvencí f = 70 Hz a potenciálovým krokem Estep = 5 mV, pro počet 
opakování n = 25. 

 
 
  

den/série Ip (nA) s (Ip) (nA) Ep (mV) s (Ep) (mV) 
1/1 –197,6 24,97 –1414 7,49 
1/2 –273,9 17,23 –1423 6,19 
1/3 –276,3 49,12 –1437 10,75 
2/1 –383,9 55,44 –1431 4,08 
2/2 –489,5 71,84 –1427 2,86 
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3.4 Leštěná stříbrná amalgámová elektroda - Diferenční pulsní voltametrie 
 
 Při použití DPV na m-AgSAE byly získány opakovatelné křivky TUDCA, ale 
bez uspokojivého průběhu koncentrační závislosti. Vzhledem k adsorpci TUDCA na       
m-AgSAE a otázce, do jaké míry ovlivňuje stav povrchu elektrody mezi následnými 
měřeními, byla vyzkoušena p-AgSAE. Povrch této elektrody je snadno obnovitelný 
leštěním, které lze opakovat po každém scanu. 
 Pro měření byl použit 0,1 mol∙l–1 fosfátový pufr (pH 8,0) a 0,04  mol∙l–1 
borátový pufr (pH 9,1), kdy při leštění elektrody po každém provedeném scanu nebyl 
zaznamenán žádný pík. Signál pro TUDCA vykazovala až druhá následná křivka při 
absenci leštění mezi scany, TUDCA tedy evidentně poskytuje odezvu až po stabilizaci 
na elektrodovém povrchu. 
 Pro optimalizovaný potenciál akumulace –900 mV a čas akumulace 60 s je pro 
DPV hodnota relativní směrodatné odchylky RSD, pro výšku píku Ip, 0,04 mol∙l–1 
borátovém pufru (pH 9,1) a koncentraci TUDCA c = 5∙10–6 mol∙l–1 20,4%, pro                          
c = 5∙10–5 mol∙l–1 je 36,2%. Pro stejné hodnoty koncentrací v 0,1 mol∙l–1 fosfátovém 
pufru (pH 8,0) vychází RSD pro výšku píku Ip nižší koncentrace TUDCA c = 5∙10–6 
mol∙l–1 22,0% a pro koncentraci c = 5∙10–5 mol∙l–1 38,9%.  
 Na Obr. 30 je porovnání výšek píků Ip pro koncentrační závislost TUDCA 
v rozmezí 5∙10–6 – 1∙10–4 mol∙l–1 v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) a 0,1 mol∙l–1 
fosfátovém pufru (pH 8,0) při aplikaci výše zmíněného akumulačního programu a 
leštěním před každým záznamem. V obou případech zde není kontinuální závislost mezi 
výškou píku a koncentrací TUDCA. V 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) dochází 
k posunu potenciálu do zápornějších hodnot stejně jako na m-AgSAE. V 0,1 mol∙l–1 
fosfátovém pufru (pH 8,0) je tento posun však neprůkazný (Obr. 31).  
 Ani p-AgSAE tedy neumožnila využít výšku píku TUDCA ke kvantifikaci, 
navíc je k získání odezvy potřeba akumulace látky na elektrodu. 
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Obr. 30 
Závislost výšek píků Ip na koncentraci TUDCA (c = 5∙10–6 - 1∙10–4 mol∙l–1 ) v (A)  0,04 
mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) a (B) 0,1 mol∙l–1 fosfátovém pufru (pH 8,0). Měřeno 
metodou DP voltametrie na p-AgSAE. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou 
odchylku pro n = 5. 
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Obr. 31 
Závislost potenciálů píků Ep na koncentraci TUDCA (c = 5∙10–6 - 1∙10–4 mol∙l–1 ) v            
(A) 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) a (B) 0,1 mol∙l–1 fosfátovém pufru (pH 8,0). 
Měřeno metodou DP voltametrie na p-AgSAE. Chybové úsečky znázorňují 
směrodatnou odchylku pro n = 5. 
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3.5  Redukce kyslíku na m-AgSAE 
 

V elektroanalytických metodách je detekce analytů na základě jejich 
elektrochemické redukce zpravidla prováděna v nepřítomnosti kyslíku, jelikož ten je 
dvoustupňově redukován přes peroxid vodíku na vodu. V případě žlučových kyselin 
bylo navíc zjištěno, že přítomnost kyslíku v jejich roztocích vede ke vzájemné interakci. 
Ta je založena na hydrofobním charakteru molekuly kyslíku O2 a β strany („β face“) 
žlučových kyselin a má za následek ztížení elektrochemické redukce kyslíku, tj. posun 
potenciálu redukce kyslíku na peroxid vodíku k zápornějším potenciálům [4]. 

Pro zjištění, jak vzdušný kyslík ovlivňuje stanovení, byla provedena DP 
voltametrie v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) na m-AgSAE, a to s definovanou 
plochou menisku 0,846 mm2. Obr. 32 znázorňuje 47 DP voltamogramů naměřených 
v čase 0 - 4800 s (80 min.), kdy po záznamu prvního voltamogramu v nepřítomnosti 
kyslíku byla voltametrická nádobka zpřístupněna okolní atmosféře a roztok v nádobce 
byl tak postupně nasycován kyslíkem. Z těchto voltamogramů je zřejmé, že 
s přibývajícím časem se při potenciálu cca –280 mV (19 s od začátku scanu) a cca –
1060 mV (58 s od začátku scanu) vytváří 2 píky, které jsou známkou přítomnosti 
zvyšující se koncentrace kyslíku v roztoku. Na obr. 33 je znázorněno, jak lineárně roste 
výška píků s přibývajícím časem. Parametry získaných přímek jsou uvedeny v tabulce 
(Tab. 8). První pík odpovídá přeměně rozpuštěného kyslíku na peroxid vodíku a druhý 
pík odpovídá redukci peroxidu vodíku na vodu. Rozpuštěný kyslík v analyzovaném 
roztoku má na detekci TUDCA velmi významný vliv, protože může zvyšovat 
proudovou odezvu elektrody, popřípadě maskovat redukci dané látky. 

 
Tab. 8 
Tabulka parametrů regresních přímek závislosti proudové hustoty na čase t = 0 – 4800 s 
v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1), měřeno metodou DP voltametrie na m-
AgSAE. 
závislost úsek (nA∙mm–2) směrnice (mm2∙s∙nA–1) korelační koeficient 
Ip1 na t –0,24 ± 2,07 –0,028 ± 0,0007 0,9771 
Ip2 na t –61,1 ± 5,6 –0,088 ± 0,002 0,9764 
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Obr. 32  
DP voltamogramy 0,04 mol∙l–1 borátového pufru  (pH 9,1) v čase t = 0  (bez kyslíku) – 
80 min (po nasycení kyslíkem).  
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Obr. 33  
Závislost proudové hustoty pro první pík redukce kyslíku ip2 (A) a pro druhý pík 
redukce píku (B) ip1 na čase (t = 0 – 80 min)  v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1). 
Měřeno metodou DP voltametrie na m-AgSAE. 
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3.6  Elektrolýza na rtuťovém dně 
 
  Pro další charakterizaci elektrodového děje při redukci TUDCA byla použita 
potenciostatická elektrolýza na rtuťovém dně. Určit vhodný potenciál elektrolýzy je 
však velmi obtížné vzhledem k blízkým potenciálům katodické odezvy TUDCA a úniku 
základního elektrolytu.  
 Z tohoto důvodu byla naměřena závislost procházejícího proudu na vloženém 
potenciálu po dobu 1 hodiny pro základní elektrolyt 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru o pH 
(9,1) pro první měřený potenciál (–700 mV) a pro každý další vložený potenciál (–800 
mV až –1800 mV) proběhlo měření 10 minut, přičemž daná měření probíhala 
neprodleně za sebou. Dále byla provedena elektrolýza roztoku TUDCA o koncentraci 
1∙10–4 mol∙l–1 v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) při různých hodnotách vloženého 
potenciálu od –700 do –1800 mV, totožně jako v prvním případě, se základním 
elektrolytem                (0,04 mol∙l–1 borátovým pufrem (pH 9,1)). Z grafu na Obr. 34 
můžeme vidět, že pokud je přítomna TUDCA, dochází od hodnoty potenciálu –1300 
mV k mírnému nárůstu proudu roztoku TUDCA oproti proudu základního elektrolytu. 
V průběhu 10 minut měření při konstantním potenciálu, nedocházelo v přítomnosti 
TUDCA  k poklesu proudu, to znamená, že probíhá katalytický děj a struktura TUDCA 
se v průběhu elektrolýzy nemění. Zaznamenaný proud roztoku TUDCA byl vyšší, než 
proud odpovídající základnímu elektrolytu pro potenciály 1300 – 1700 mV. 
 Podobná studie proběhla pro kyselinu glykocholovou. Elektrolýza GCA 
probíhala po dobu 2 hodin při vloženém potenciálu –1500 mV v prostředí BR pufr (pH 
5,0) a methanolu (9:1). Během elektrolýzy byly odebírány vzorky roztoku a měřeny       
RP-HPLC s UV detekcí při 210 nm. Tímto způsobem bylo zjištěno, že při měření 
voltametrickými metodami nedochází k rozkladu GCA. Dále bylo v tomto případě, 
s pomocí Faradayova zákona a znalosti probíhajícího proudu, při kterém probíhala 
elektrolýza (–4,33∙105 nA), zjištěno, že GCA vyměňuje v systému 1,46∙1015 elektronů 
za sekundu [20]. Pro TUDCA nemohla být metoda HPLC s UV detekcí použita, neb 
TUDCA dostatečně neabsorbuje UV záření při vlnových délkách detektoru.  

 Elektrolýza na rtuťovém dně se tedy v tomto případě neukázala jako 
vhodná metoda k určení počtu přenesených elektronů. 
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Obr. 34 
Závislost velikosti procházejícího proudu I na vloženém potenciálu E  v (■) 0,04 mol∙l–1 
borátovém pufru (pH 9,1) a (●) roztoku TUDCA (c = 1∙10–4 mol∙l–1)  
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4.  ZÁVĚR  
  

V této diplomové práci byla k elektrochemické redukci kyseliny 
tauroursodeoxycholové (TUDCA) použita meniskem modifikovaná stříbrná tuhá 
amalgámová elektroda (m-AgSAE), leštěná stříbrná tuhá amalgámová elektroda                
(p-AgSAE) a visící rtuťová kapková elektroda (HMDE). Na m-AgSAE proběhla měření 
metodami diferenční pulsní voltametrie (DPV), direct current voltametrie (DCV), 
cyklické voltametrie (CV) a „square wave“ voltametrie (SWV). Visící rtuťová kapková 
elektroda (HMDE) byla použita k měření metodou DCV a CV. Na p-AgSAE proběhlo 
měření za pomoci metody DPV a na rtuťovém dně byla provedena potenciostatická 
elektrolýza za účelem zjistit, kolik se při redukci vyměňuje elektronů. 
 TUDCA s hodnotou pKa = 1,5, pro všechny jmenované pracovní elektrody a 
prostředí 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1), poskytla jeden redukční pík v oblasti 
vysoce záporných potenciálů a to okolo –1200 mV. Vzhledem k tomu, že ve stejné 
oblasti dochází na m-AgSAE k redukci kyslíku (druhý stupeň – redukce peroxidu 
vodíku), je nutné úzkostlivě dbát na odstranění kyslíku z roztoku. Metodou cyklické 
voltametrie na m-AgSAE bylo zjištěno, že děj odehrávající se na elektrodě je 
quasireversibilní. Pro katodický pík IK se děj na elektrodě jeví jako řízený difuzí. 
Výsledky pro anodický pík IA naopak značí děj řízený adsorpcí. TUDCA se 
pravděpodobně adsorbuje na elektrodový povrch, kde katalyzuje redukci protonů z 
roztoku. Tato reakce se jeví, že je řízena difúzí protonů k povrchu elektrody. Protony se 
nejprve redukují na atomární vodík adsorbovaný na povrch elektrody. Při vyšších 
rychlostech scanu lze tyto adsorbované vodíky zpětně oxidovat na proton a pak se 
reakce jeví jako řízena adsorpcí. Na HMDE se metodou CV podařilo naměřit v několika 
kratších koncentračních rozmezích lineární závislost výšky  katodického IK i 
anodického píku IA na koncentraci TUDCA při rychlostech scanu 320, 640 a 1280 
mV∙s–1. 
 Metodou diferenční pulsní voltametrie a DC voltametrie byl na m-AgSAE 
studován vliv pH a pufru na chování TUDCA. Na výšku píku Ip a potenciál píku Ep 
TUDCA nemá hodnota pH základního elekrtrolytu zásadní vliv. Dále bylo zjištěno, že 
přítomnost TUDCA nemá v oblasti zásaditých pH významný vliv na potenciál úniku 
základního elektrolytu, na rozdíl od dalších, nekonjugovaných žlučových kyselin [20]. 
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Koncentrační závislost TUDCA v rozmezí 2∙10–6 mol∙l–1 – 1∙10–4 mol∙l–1 nevykazovala 
linearitu ani jiný trend. 

Jako další metoda byla na m-AgSAE vyzkoušena metoda „square wave“ 
voltametrie. S optimalizovanými parametry Estep = 5 mV, A = 70 mV a f = 70 Hz, 
proběhla měření koncentrační závislosti. Ta byla naměřena v 0,04 mol∙l–1 borátovém 
pufru            (pH 9,1) v koncentračním rozmezí 1∙10–5 mol∙l–1 – 1∙10–3 mol∙l–1. Lineárně 
byly proloženy dva úseky koncentrací a to 1∙10–4 – 8∙10–4 mol∙l–1 a 2∙10–4 – 6∙10–4 
mol∙l–1. Potenciál pro účely kvantifikace má závislost potenciálu píku TUDCA na 
koncentraci, jak bylo zjištěno nejen pro metodu SWV, ale i DPV.  

Vzhledem k adsorpci TUDCA na m-AgSAE a byla vyzkoušena p-AgSAE 
umožňující aktivaci elektrody leštením po každém scanu. Signál TUDCA na této 
elektrodě se však objevuje až po akumulačním kroku a ani pro tuto elektrodu nebyla 
v rozmezí koncentrací 5∙10–6 – 1∙10–4 mol∙l–1 v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) a 
0,1 mol∙l–1 fosfátovém pufru (pH 8,0) naměřena lineární závislost mezi výškou píku a 
koncentrací TUDCA a odchylky měření se pohybují v desítkách procent. 

Kvantifikace TUDCA na amalgámových elektrodách se ukázala jako relativně 
problematická, proto byly dále studovány možnosti stanovení na HMDE metodou DC 
voltametrie. Byla naměřena koncentrační závislost TUDCA v rozmezí 1∙10–3 – 8∙10–6 
mol∙l–1 v 0,04 mol∙l–1 borátovém pufru (pH 9,1) s lineárními rozsahy koncentrací 
TUDCA 1∙10–3 – 2∙10–4 mol∙l–1 a v nižších koncentracích od 1∙10–4 do 8∙10–6 mol∙l–1. 

Elektrolýza na rtuťovém dně se případě TUDCA neukázala jako vhodná metoda 
k určení počtu přenesených elektronů, k čemuž byla tato metoda zamýšlena. 
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