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ABSTRAKT 

 

Cílem této práce je vývoj elektroanalytických metod pro stanovení cholesterolu  

a 7-dehydrocholesterolu s využitím borem dopované diamantové elektrody na základě 

elektrochemické oxidace produktů dehydratační reakce těchto sterolů. Byly zvoleny dva 

přístupy, kdy v obou případech detekce probíhala v prostředí 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé 

v acetonitrilu s obsahem vody 0,43 % - 40 %. Metodou cyklické voltametrie bylo zjištěno, 

že potenciál oxidačních signálů se pro oba steroly značně liší, v prostředí 0,1 mol.l-1 HClO4 

v acetonitrilu s 5% obsahem vody byla zaznamenána proudová maxima u +850 mV pro 7-

dehydrocholesterol a +1500 mV pro cholesterol. Metodou diferenční pulzní voltametrie byly 

určeny meze detekce 7-dehydrocholesterolu (6,19 µmol.l-1) a cholesterolu (19,2 µmol.l-1) ve 

směsi. Druhým přístupem je metoda průtokové injekční analýzy s ampérometrickou detekcí. 

Byl optimalizován obsah vody v nosném elektrolytu, detekční potenciál a vzdálenost 

elektrody od ústí kapiláry při wall-jet uspořádání průtokové detekční cely. Z koncentračních 

závislostí směsí 7-dehydrocholesterolu a cholesterolu a při různých detekčních potenciálech 

Edet byly určeny limity detekce 0,61 – 3,43 µmol.l-1. Metoda průtokové injekční analýzy 

s elektrochemickou detekcí byla použita pro stanovení koncentrace cholesterolu a 7-

dehydrocholesterolu v modelových směsích. 

 

Klíčová slova 

Ampérometrická detekce, bórem dopovaný diamant, 7-dehydrocholesterol, cholesterol, 

oxidace, průtoková injekční analýza, voltametrie. 
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ABSTRACT 

 

 The aim of this Thesis is development of electroanalytical methods for determination of 

cholesterol and 7-dehydrocholesterol on boron doped diamond electrodes based on 

electrochemical oxidation of products of acid-induced dehydration reaction. Two approches 

have been applied, relying on their detection in 0,1 mol.l-1 perchloric acid in acetonitril 

containing variable water content 0,43 % - 40 %.  Cyclic voltammetry revealed substantial 

difference in oxidation peak pontecials for 7-dehydrocholesterol (+850 mV) and cholesterol 

(+1500 mV) in 0,1 mol.l-1 perchloric acid in acetonitrile containing 5 % of water. The limit 

of detection using differential pulse voltammetry were 6,19 µmol.l-1 a 19,2 µmol.l-1 for  

a mixture of 7-dehydrocholesterol and cholesterol, respectively. For flow injection analysis 

with amperometric detection (FIA-AD) the water content in run buffer, detection potencial 

and the distance between the capillary outlet and electrode surface in wall-jet arrangement 

of amerometric flow-through detection cell were optimized. Achieved detection limits are 

in range of 0,61 – 3,43 µmol.l-1 depending on the detection potencial and water concent in 

the run buffer. The developed FIA-AD method was used for determination of a model 

mixture solution of 7-dehydrocholesterol and cholesterol. 

 

Key words 

Amperometric detection, boron doped diamond, 7-dehydrocholesterol, cholesterol, 

oxidation, flow injection analysis, voltammetry. 
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Seznam zkratek 

BDD Borem dopovaná diamantová elektroda 

FIA Průtoková injekční analýza (flow injection analysis) 

HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high pressure liquid 

chromatography) 

CE Kapilární elektroforéza (capillary electrophoresis) 

GC Plynová chromatografie (gas chromatography) 

GLC Plynová rozdělovací chromatografie 

HPHT Vysoký tlak a vysoká teplota (high pressure and high tepmerature 

CVD Chemická deposice par (chemical vapor deposition) 

HDL Vysokodensitní lipoprotein (high density lipoprotein) 

LDL Nízkodensitní lipoprotein (low density lipoprotein) 

SLOS Smith-Lemli-Opitzův syndrom 

UV Ultrafialová oblast detekce 

DAD Detektor s diodovým polem 

NA-CE Nevodná kapilární elektroforéza (non-aquaeous capillary electrophoresis) 

FLD Fluorescenční detektor 

FID Plamenově-ionizační detektor (flame ionization detector) 

SFC Superkritická-fluidní chromatografie 

MS Hmotnostní spektrometrie (mass spectrometry) 

CI Chemická ionizace (chemical ionization) 

APCI Chemická ionizace za atmosférického tlaku (athmospheric pressure 

chemical ionization) 

ESI Ionizace elektrosprejem (electro-spray ionization) 

DART Přímá analýza v reálném čase (direct analysis in real time) 

TOF Průletový analyzátor (time of flight) 

PEEK  Polyetheretherketon 

CV Cyklická voltametrie 

DPV Diferenční pulzní voltametrie 

LOD Mez detekce (limit of detection) 
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LOQ Mez stanovitelnosti (limit of quantitation) 

LDR Lineární dynamický rozsah 

RSD Relativní směrodatná odchylka 

c Molární koncentrace 

Edet Detekční potenciál 

CH Cholesterol 

7-DCh 7-dehydrocholesterol 
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1 Teoretická část 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je vývoj elektroanalytických metod pro stanovení cholesterolu  

a 7-dehydrocholesterolu s využitím borem dopované diamantové elektrody na základě 

elektrochemické detekce. Ta je umožněna díky předchozí dehydrataci těchto sterolu silnou 

kyselinou (kyselina chloristá) v acetonitrilu, která vede k zavedení dvojných vazeb 

v molekulách a zvýšení redoxní aktivity. Byly zvoleny dva přístupy: 

a) Diferenční pulsní voltametrie. Optimalizace obsahu vody v základním elektrolytu. 

Nalezení detekčního potenciálu cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu a stanovení 

meze detekce a stanovitelnosti z kalibračních závislostí směsi sterolů o konstantním 

složení jedné z látek. 

b) Průtoková injekční analýza s ampérometrickou detekcí. Optimalizace složení 

nosného elektrolytu, detekčního potenciálu, vzdálenosti pracovní elektrody od ústí 

kolony při wall-jet uspořádání. Stanovení meze detekce a stanovitelnosti 

z kalibračních závislostí pro optimální složení nosného elektrolytu. Stanovení 

koncentrace cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu ve směsi na základě jejich 

odlišných detekčních potenciálů. 

 

1.2 Borem dopované diamantové elektrody 

Borem dopované diamantové elektrody (BDD) se během posledních dvou desetiletí staly 

běžně používaným elektrodovým materiálem v oblasti elektroanalytické chemie. Jejich 

výhodou je poskytování širokého potenciálového okna v měřené oblasti, malá náchylnost 

k pasivaci a další. Dále je možné BDD elektrody použít v průtokových metodách, jako je 

například průtoková injekční analýza (FIA), vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

(HPLC) či kapilární elektroforéza (CE), např. k ampérometrické detekci látek při zvoleném 

detekčním potenciálu.  

Diamant je díky dokonalému tetraedrickému uspořádání uhlíku v krystalové soustavě 

jedním z nejtvrdších materiálů na světě. Každý atom uhlíku ve struktuře diamantu je 

obklopen čtyřmi uhlíky v tetragonálním uspořádání v sp3 hybridizaci. Díky jeho tvrdosti je 

možné ho používat například na řezání skla. Mezi jeho další vlastnosti patří vysoký 

elektrický odpor, chemická inertnost, vysoká tepelná vodivost, optická průhlednost. Přírodní 

diamant je jedním z největších izolantů, které známe, ale pokud je dopovaný např. borem 



11 

 

získá v závislosti na jeho koncentraci polo-vodivé vlastnosti, až vodivé vlastnosti blízké 

kovům [1]. 

 

1.2.1 Příprava tenkovrstvých BBD filmů 

Za dnešních výrobních možností lze vyrobit diamantové filmy bez dopantu metodou 

HPHT (high pressure and high temperature) nebo s dopantem různého druhu a koncentrace 

metodou chemické deposice par (chemical vapor deposition – CVD) [2, 3]. Metoda HPHT, 

jak už název napovídá, vyžaduje použití vysokého tlaku a vysoké teploty a jí, lze připravit 

diamantové filmy bez dopantu. Podmínky pro HPHT výrobu diamantových filmů byly 

zvolené na základě znalostí o přirozeném růstu diamantu ve svrchním zemském plášti, kde 

je tlak okolo řádově v GPa a teplota okolo 1400 °C. Vlivem těchto podmínek růstu dochází 

k přeměně alotropického uhlíku a monokrystalů diamantu na velmi čistý diamant 

pravidelného tetraedrického uspořádání [3, 4]. 

Chemickou deposicí par za nízkého tlaku lze připravit tenkovrstvé diamantové filmy, 

řádově do 10 μm s nano- či mikro-  krystalickou strukturou a hrubým nebo pórovitým 

povrchem. Deposice probíhá za velmi vysoké teploty použitím mikrovlnného ohřevu či 

žhaveného vlákna (2 200 – 2 800 °C), kde je plynná fáze aktivována do formy plasmy, která 

je nezbytná pro průběh deposice. V obou případech, jak HPHT, tak CVD, se plynná fáze 

skládá z nosného plynu, což je vodík, z methanu (0,5 – 3 % CH4 v H2) či směsi acetonu a 

methanu jako zdroje uhlíku a dalších plynů podporujících dopování při růstu diamantu 

(diboran, trimethyl bor) [2, 4]. 

K růstu diamantu dochází na vhodně zvoleném substrátu, který je před samotnou 

deposicí aktivován čistými nano-krystalky diamantového prášku. Aktivaci povrchu 

substrátu lze provézt buď leštěním povrchu substrátu diamantovým práškem nebo 

ponořením substrátu do suspenze nano-krystalů (za pomoci ultrazvuku). Teplota substrátu 

během růstu diamantového filmu se pohybuje okolo 800 °C, přičemž typická rychlost růstu 

je mezi 0,2-3 μm.h-1 a tloušťka filmu obvykle nabývá hodnot mezi 1-10 μm. Koncentrace 

boru udaná jako poměr B/C při depozici v plynné fázi je zpravidla v rozmezí 500 až 10 000 

ppm, což vede k výsledné koncentraci boru v deponovaném filmu nebo 1019–1021 

atomů/cm3. Výsledný odpor takových filmů je menší než 0,1 Ωm  [1, 2].  

Mezi nejvhodnější substrát se řadí křemík, který je schopen vytvořit při deposici pórovitý 

povrch, ale jeho praktické využití je omezeno jeho křehkostí. Další látky, které lze použít 
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jako substrát jsou titan, tantal, niob, wolfram či molybden. Mohou být použity i různé 

uhlíkové materiály jako grafit, skelný uhlík, uhlíková vlákna a jiné [2, 3]. 

Nejběžněji používaným dopantem k výrobě vodivé diamantové elektrody je bor, který 

má nízkou aktivační energii (0,37 eV) [5]. Bor je polovodičem typu p. Dalšími používanými 

dopanty mající polovodivost typu n jsou dusík s aktivační energií 1,6-1,7 eV v čisté formě 

(N2) či ve formě amoniaku, fosfor s aktivační energií 0,6 eV ve fosfanu a síra v sulfanu, 

přičemž síra se používá jako dopant jen v přítomnosti boru. Vodivost BDD elektrod závisí 

na úrovni dopace [2, 5]. 

Je možné vytvořit různé druhy filmů, a) bez vnitřní vrstvy mezi substrátem a diamantem, 

tj. diamantový růst přímo na substrátu, b) s vnitřní vrstvou mezi substrátem a diamantem,  

c) zakotvení diamantových částeček do pasivované vodivé vrstvy a za d) zakotvení 

diamantových šáteček v nevodivém filmu (obr. 1) [2].  

 

Obr. 1.1 Druhy BDD filmů (upraveno z [2]). 

 

1.2.2 Elektrochemické vlastnosti a využití BBD elektrod 

V dnešní době se BDD elektrody staly vyhledávaným elektrodovým materiálem pro 

elektrochemickou detekci organických látek. Mezi výhodné vlastnosti BDD filmů 

v elektrochemii patří široké potenciálové okno (celkem až 3,5 V) ve vodném prostředí jak 

v anodické, tak v katodické oblasti. Dalšími pozitivními vlastnostmi jsou chemická 

inertnost, chemická a mechanická stabilita, vysoká termická vodivost. Povrch elektrody není 

tak náchylný k pasivaci a je odolnější vůči adsorpci organických látek než u jiných 

elektrodových materiálů. Přispívá k tomu sp3 hybridizace uhlíku v krystalové struktuře, 

která umožnuje terminaci vodíkem vedoucí k hydrofobnímu charakteru povrchu (viz níže)  

[2-4, 6, 7].  

V nevodném prostředí vykazují BDD elektrody velkou elektrochemickou stabilitu 

v širokém rozsahu teplot a široká potenciálová okna, která jsou 1,5 – 2,5 krát širší než ve 

vodném kyselém prostředí, toto platí i v porovnání s ostatními uhlíkatými elektrodami  

[4, 8].  
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Terminace povrch BDD elektrody má velký vliv na její chování. V závěrečné fázi 

výrobního procesu BDD tenkovrstvého filmu chemickou deposicí par v atmosféře vodíku je 

možné získat hydrogenovaný povrch (tzv. H-terminace). Hydrogenovaný povrch vykazuje 

poměrně vysokou povrchovou vodivost a je hydrofobní. Oproti tomu oxidovaný povrch  

(O-terminace) je hydrofilní a vykazuje nižší povrchovou vodivost. Oxidovaný povrch lze 

získat z čistého hydrogenovaného povrchu elektrochemicky při anodické polarizaci  [9], 

provádí se cyklickou voltametrií či potenciostaticky při potenciálu vyšším než je rozklad 

vody, okolo +2 V [4]. Při tomto procesu dochází k tvorbě hydroxylových radikálů na 

povrchu elektrody (rovnice 1.1).  

 

BDD + H2O (BDD) → H+ + OH• (BDD) + e- (1.1) 

 

 Tímto způsobem dochází k zavedení funkčních skupin (např. hydroxid, karbonyl, 

karboxyl, ether aj.) na povrch diamantového filmu. Tyto funkční skupiny lze získat na 

povrch BBD elektrod i jinými způsoby např. kyslíkovou plasmou, proudem kyslíku při 

vysokých teplotách, varem v kyselinách, či Fentonovou reakcí (rovnice 1.2) [4], při které 

taktéž dochází k tvorbě OH• radikálu. 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH• (1.2) 

 

Přítomnost kyslíkatých funkčních skupin na povrchu elektrody ovlivňuje kinetiku 

přenosu náboje při oxidačních a redukčních reakcích. Dále mohou tyto skupiny inhibovat 

některé reakce a zároveň usnadňovat další typy reakcí [10].  

Oxidaci organických látek na povrchu borem dopované diamantové elektrody lze 

rozdělit do dvou typů. Prvním mechanismem je přímá elektrochemická oxidace v oblasti, 

kde je voda ještě stabilní a nedochází k vývoji kyslíku, reakce zahrnuje jednoduchý přenos 

elektronů z analytu na elektrodu. Tento způsob je používán při elektrolýze. Druhým 

mechanismem je nepřímá elektrochemická oxidace způsobená sekvencí reakcí, které jsou 

iniciované tvorbou OH• na povrchu BDD, v oblasti rozkladu vody (rovnice 1.1), vedoucí  

k vývoji kyslíku. Tento způsob byl využíván k oxidační degradaci organických  

a anorganických sloučenin, např. v odpadních vodách. [11]. 

Vývoj OH• radikálu je reakcí limitující potenciálové okno BDD elektrod v oblasti 

positivních potenciálů. Bylo zjištěno, že oxidační potenciál nástupu anodického proudu je 

zpravidla závislý na povaze rozpouštědla. 
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V katodické oblasti potenciálů dochází při elektrochemické redukci k vývoji vodíku na 

povrchu elektrody. Tento jev je popsán Volmer-Heyrovským mechanismem v kyselém 

prostředí [4, 12], který je založený na dvou až třech po sobě jdoucích reakcí. Rozklad 

základního elektrolytu je ve vodných prostředích závislý na pH roztoku, v nevodných 

prostředích na povaze kationtu soli pomocného elektrolytu [8]. Z toho vyplývá, že 

rozkladové reakce organického rozpouštědla jsou důležité pro stanovení anorganických a 

organických látek. 

Aby byly získány reprodukovatelné výsledky, je třeba obnovovat povrch elektrody. 

Nejčastějším přístupem je anodická aktivace, která se provádí v měřeném roztoku při 

potenciálu větším než +2 V, kdy dochází k tvorbě reaktivního OH• (rovnice 1.1). Reakcemi 

iniciovanými tímto radikálem s filmem pasivujícím elektrodu dochází k jeho odstranění. 

Anodickou aktivací zároveň dochází k zavedení kyslíkatých funkčních skupin (karbonyl, 

ether, ester, karboxyl, hydroxid) na sp3 hybridizovaný povrch BDD elektrody, následné 

měření tedy probíhá na O-terminovaném povrchu.  

Nověji se pro aktivaci povrchu používá i leštění, které má za nevýhodu nutnost ruční 

manipulace s elektrodou. Při leštění dochází k úbytku funkčních skupin obsahujících kyslík, 

toto se týká především karboxylové skupiny [13]. Leštění elektrody může být prováděno 

manuálně na leštící podložce pro elektrodový materiál pomocí roztoku oxidu hlinitého, 

stejně jako u tuhých elektrod. 

Využití borem dopovaných diamantových filmů v elektroanalýze je podrobněji shrnuto 

v následujících článcích [2, 6, 14, 15]. 

 

1.3 Studované látky  

1.3.1 Cholesterol 

Steroly jsou lipofilní hydrofobní sloučeniny vyskytující se v organismu rostlin, 

živočichů a hub. Cholesterol (cholest-5-en-3beta-ol) je nedílnou součástí všech eukaryotních 

buněčných membrán a je prekurzorem při syntéze látek steroidního původu. Fytosteroly 

vyskytující se běžně v rostlinných buněčných stěnách jsou pro živočichy esenciální a musejí 

je přijímat potravou. 

Steroly mají strukturu steroidních kruhů s různými postranními řetězci na C17. Dále může 

jejich struktura obsahovat hydroxylovou skupinu v alfa či beta poloze nejčastěji na C3, C7  

a C12 či jejich kombinaci, methylové skupiny na C10 a C13 a dvojné vazby jak v cyklech, tak 



15 

 

na postranním řetězci. Porovnání struktury cholesterolu, β-sitosterolu (fytosterol) kyseliny 

cholové (žlučová kyselina) je na obr. 1.2. 

Obr. 1.2 Strukturní vzorec cholesterolu (A), β-sitosterolu (B) a kyseliny cholové (C). 

 

1.3.1.1 Biosyntéza cholesterolu 

Biosyntéza cholesterolu (obr. 1.3) probíhá de novo v cytoplasmě buněk, zejména  

v jaterních bunách [16], „mevalonátovou dráhou“. Výchozí látkou syntézy je acetyl 

koenzym A, který se v prvním kroku syntézy acetoacetyl koenzym A transferázou promění 

na acetoacetyl koenzym A. Z něho je přes 3-hydroxy-3-methylglutarát syntetizován 

mevalonát, základní jednotka terpenoidů.  

Z mevalonátu se postupně tvoří mono-, di-,tri- terpenoidy až skvalén, který se skvalén 

epoxidasou a následnou lanosterol syntázou cyklizuje na lanosterol, první sterol v organismu 

živočichů. Lanosterol podléhá dalším enzymatickým reakcím vedoucím k syntéze  

7-dehydrocholesterolu či desmosterolu [17, 18]. Z těchto dvou prekurzorů cholesterolu je 

příslušnými oxidázami získán cholesterol. V průběhu těchto reakcí dochází ke strukturním 

změnám zahrnující i posuny dvojných vazeb v molekulách sterolů, jak je zřejmé z obr. 1.3. 

Výsledný cholesterol je dále distribuován do buněčných membrán a do cílových tkáňových 

buněk, kde podléhá dalším syntézám za tvorby žlučových kyselin (např. cholová, 

deoxycholová, ursodeoxycholová) či steroidních hormonů (např. progesteron, estrogen, 

glukokortikoidy, kalcitriol, aldosteron, androgeny – testosterony). 

Syntéza cholesterolu u rostlin je až po krok 2,3-oxidoskvalen stejná, pak dochází 

k cyklizaci na cykloartenol a dále přes další enzymatické kroky až na tvorbu rostlinného 

cholesterolu, kdy posledním prekurzorem je 7-dehydrocholesterol [18, 19]. Syntéza 

fytosterolů vychází z 2,3-oxidoskvalénu přes cykloartenol po požadované fytosteroly  

a probíhá převážně v semenných buňkách [20]. 

 

 

A 
C B 
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Obr. 1.3 Schéma biosyntézy cholesterolu mevalonátovou dráhou v cytoplasmě s vyznačením polohy dvojných 

vazeb u syntetizovaných sterolů (inspirováno [17]).  

 

1.3.1.2 Biologické vlastnosti cholesterolu 

Steroly mají v živočišných buňkách dvě zásadní role, první je jejich vmezeření 

(cholesterol) mezi acylové řetězce fosfolipidů v cytoplasmatické membráně buněk (obr. 

1.4), kde v hydrofobní části dvojvrstvy zvyšují mechanickou odolnost membrány a regulují 
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její propustnost pro okolní látky. Stabilnost uspořádání v cytoplasmatické membráně mezi 

fosfolipidy a cholesterolem zajišťují Van der Waalsovy interakce mezi acylovými řetězci 

fosfolipidů a sterolovými kruhy cholesterolu [21]. Cholesterol je nezbytný pro růst buněk 

[22]. 

 

Obr. 1.4 Struktura buněčné cytoplasmatické membrány (zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/9). 

 

Dalšími důležitými vlastnostmi cholesterolu v buňce jsou buněčná adaptace a syntéza 

žlučových kyselin a steroidních hormonů v příslušných orgánech. Dále cholesterol aktivuje 

absorpci polyenů do organismu. Během buněčných adaptací tvoří cholesterol funkční cykly 

s regulátory v plasmatických membránách, to způsobuje jejich propustnost pro okolní látky 

a umožňuje buněčnou homeostázi. Rozdíly ve funkčních cyklech cholesterolu jsou příčinou 

vzniku lipoproteinů s rozdílnými hustotami, a to s vysokou hustotou (HDL – high density 

lipoprotein) a s nízkou hustotou (LDL – low density lipoprotein). Receptor endokinasy 

apoprotein-B-100 je hlavní příčinou buněčné absorpce polyenů mastných kyselin, které jsou 

transportovány jako LDL do organismu [23].  Nadbytečné množství cholesterolu 

v organismu může vést k fatálním následkům ve formě kardiovaskulárních onemocnění, 

výšenému riziku vzniku aterosklerózy a dalším životu ohrožujícím onemocněním.  

Cholesterol přijímaný potravou se spolu s fytosteroly vstřebává do organismu ve 

střevních micelách (enterocytech). Klinické studie ukázaly, že fytosteroly mají pozitivní 

efekt ve snižování hladiny cholesterolu v organismu u savců.  
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1.3.2 7-dehydrocholesterol 

Cholesta-5,7-3beta-ol spíše známý pod názvem 7-dehydrocholesterol (obr. 1.5) je 

prekurzorem biosyntézy cholesterolu (obr. 1.3) a vitaminu D3. Výrobní proces vitaminu D3 

a syntéza „in vivo“ se skládá ze dvou fází. První fází je foto iniciace při vlnové délce 254 nm 

na previtamin D (tvorba cis a trans izomeru) a druhá fáze je následná termochemická 

konverze cis-previtaminu D na vitamin D3 [24]. Snížená koncentrace 7-dehydrocholesterolu 

v kůži vede k deficitnímu obsahu vitaminu D3, který je prekurzorem hormonu kalcitriolu, 

potřebného pro aktivní absorpci vápníku ve střevě [25].  

CH3

CH3

CH3

OH

CH3

CH3

 

Obr. 1.5 Strukturní vzorec 7-dehydrocholesterolu. 

 

Hromadění 7-dehydrocholesterolu v plasmě může vést k diagnostikování Smith-Lemli-

Opitzoova syndromu (SLOS), který se projevuje poruchou metabolismu cholesterolu, kvůli 

nedostatku 7-dehydrocholesterol Δ7 reduktasy a následného hromadění  

7-dehydrocholesterolu v organismu. Jedná se o autozomálně recesivní dědičné onemocnění 

projevující se například rozštěpem patra, vrozenými vadami končetin a malformacemi 

orgánů [26, 27]. Diagnostikování SLOS se provádí stanovením koncentrace   

7-dehydrocholesterolu v plasmě plynovou rozdělovací chromatografií (GLC) či plynovou 

chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) [26]. 

7-dehydrocholesterol vykazuje charakteristická absorpční maxima v UV oblasti při 

vlnových délkách 271, 282 a 294 nm [26]. Klinické studie se zabývají stanovením  

7-dehydrocholesterolu v plasmě u SLOS pacientů metodou UV spektrometrie [26] či 

detektorem s diodovým polem [27] nebo v kůži metodou HPLC  

s detektorem fluorescenčním [28] a ampérometrickým detektorem [25] s využitím skelného 

uhlíku jako pracovní elektrody. Tato stanovení 7-dehydrocholesterolu jsou shrnuta v tab 1.1 

s hodnotami celkové koncentrace či koncentračního rozmezí. 
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Tab. 1.1 Metody stanovení 7-dehydrocholesterolu v kůži a plasmě. Totální koncentrace c je hodnota určená 

z matrice, přičemž jednotky µg.g-1 odpovídají hmotnosti kůže, jater použité ve vzorku (viz jednotlivé závorky 

u koncentrací). 

 Metoda 
Mobilní 

fáze 
Kolona Detektor c 

tr 

(min) 
Ref. 

P
la

sm
a
 

HPLC -

DAD 
Methanol 

Supercosil 

LC18 

(Silikagel + 

sférické částice) 

Detektor 

s diodovým 

polem 

λdet 282 nm 

10 – 500 

µmol.l-1 
9,23 

[27] 

 

J
á
tr

a
 HPLC -

UV 

Methanol + 

2-propanol 

+ voda (4 : 

2 : 1, v/v) 

Zorbax-SIL 

(Silikagel + 

sférické částice) 

UV 

λdet 254 nm 

1,07 µg.g-1 

(na 5-10 g 

jater) 

~ 20 
[29] 

 

K
ů

že
 

HPLC -

UV 

Methanol + 

2-propanol 

+ voda (4 : 

2 : 1, v/v) 

Zorbax-SIL 

(Silikagel + 

sférické částice) 

UV 

λdet 254 nm 

248 µg.g-1 

(na 1 g krysí 

kůže) 

~ 26 [29] 

HPLC-

FLD 

Acetonitril 

+ methanol 

+ voda 

(80 : 12 : 8, 

v/v) 

TSK gel 

ODS-120T 

(Silikagel) 

Fluorescen-

ční detektor 

80 µg.g-1 

(na 0,5 g 

mokré kůže) 

~ 31 [28] 

HPLC-

ED 

Methanol + 

THF + 

17,5mM 

KH2PO4 

(95 : 1 : 4, 

v/v) 

Ultrasphere – 

5 μm ODS 

(Silikagel) 

Ampéromet-

riký detektor 

Edet  = +1,7 V 

12 – 80 

µg.g-1 

(na 0,1 – 0,2 

g suché 

kůže) 

~ 11 [25] 
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1.3.3 Elektrochemické chování sterolů 

Elektrochemie steroidních látek není doposud moc prozkoumaná. Steroly nejsou 

elektrochemicky aktivní, obzvláště ty, které mají nasycený steroidní skelet nebo jednu či 

více isolovaných dvojných vazeb. Studií na přímou oxidaci sterolů je málo. Možnosti 

elektrochemických metod pro charakterizaci a detekci sterolů byly nedávno shrnuty v práci 

[30]. 

Pro cholesterol se voltametrické metody na základě oxidačních reakcí využívají 

minimálně, jelikož na běžných elektrodách neposkytuje cholesterol oxidační signál 

v rozsahu potenciálového okna elektrod. Metoda pro stanovení koncentrace cholesterolu 

v lidském séru byla vyvinuta v práci Derina a spol. [31], kde používají cyklickou voltametrii 

v prostředí fosfátového pufru o pH 6,86 jako základního elektrolytu a uhlíkovou elektrodu 

modifikovanou blíže nespecifikovanou polymerní látkou s označením DATDAGUD jako 

pracovní elektrodu. Cholesterol pravděpodobně reaguje s touto sloučeninou a vzniklý 

produkt je oxidován na elektrodě. Závislost oxidačního proudu tohoto produktu na 

koncentraci cholesterolu je lineární v rozmezí 0,1 – 50 µmol.l-1 a mez detekce je 0,01  

µmol.l-1 pro signál mající potenciál oxidace Edet + 0,98 V. 

Adsorpční a desorpční jevy na visící rtuťové kapkové elektrodě v přítomnosti 

cholesterolu v prostředí 0,1 mol.l-1 KCl byly studovány v práci [32] metodou cyklické 

voltametrie a anodické rozpouštěcí voltametrie. Absorpce měla za následek nakoncentrování 

cholesterolu na povrchu elektrody a tím usnadnění jeho stanovení metodou cyklické 

voltametrie. Anodické a katodické píky cholesterolu při detekčním potenciálu Edet – 0,05  

a – 0,07 V a byl určen detekční limit 0,1 µmol.l-1.  

Několik studií bylo věnováno možnostem přímé a nepřímé oxidace cholesterolu při 

vysoce pozitivních potenciálech (shrnuto v review Morzycki a spol. [33]). Cholesterol může 

podléhat elektrochemické oxidaci na několika místech ve své struktuře, a to na C3, kde se 

nachází hydroxylová skupina, v allylové pozici vzhledem k dvojné vazbě na C7 a na dvojné 

vazbě mezi C5 a C6 a na terciálním uhlíku postranního řetězce C25. Tyto elektrochemické 

reakce však nejsou využitelné v rámci potenciálového okna běžných elektrod. 

Nedávno byla naší skupinou navržena metoda oxidace steroidních sloučenin pro 

dehydrataci silnou kyselinou. Ta vede k zavedení dvojných vazeb do steroidního skeletu. 

Tento postup se u cholesterolu nazývá Liebermann-Burchardova reakce (LB reakce – obr. 

1.6). Princip LB reakce spočívá v sulfonaci nebo acetylaci hydroxylové skupiny s následnou 

dehydratací za vzniku konjugované dvojné vazby na skeletu steroidních látek na uhlících C3, 
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C5 či C4 nebo C6 [34]. LB reakce se už více než 100 let používá ke kolorimetrickému 

stanovení cholesterolu a jemu podobných látek. 
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 Obr. 1.6 Liebermann-Burchardova reakce cholesterolu, kde R = C8H17 (upraveno de [35]). 

 

V práci Xiong a spol. [35] bylo identifikováno přibližně 20 produktů LB reakce, přičemž 

docházelo k dehydrataci sterolů až k aromatizaci steroidního skeletu. Díky vhodné barevné 

odezvě na dané prostředí lze stanovit steroidní látky spektrofotometricky ve viditelné oblasti 

[36]. Například cholesterol poskytuje v chloroformu vínovo-modro-zelené zabarvení, 
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vytvořená sraženina v nadbytku etheru má zelenou barvu a ve vodných roztocích má 

v kyselém prostředí zelenou barvu a oranžovou v zásaditém prostředí [37].  

 Uplatnění přístupu založeného na dehydrataci steroidních sloučenin a následné 

elektrochemické oxidaci je publikováno v [30, 38, 39] UNESCO Laboratoře elektrochemie 

životního prostředí. Ty se zabývá elektrochemickou oxidací žlučových kyseliny na 

nemodifikovaných elektrodových materiálech po dehydrataci kyselinou chloristou v 

acetonitrilu. Bylo zjištěno, že už v minimálním množství vody v roztoku tj. 0,43 % 

odpovídající množství vody v 10 ml 70 % roztoku 1 mol.l-1 kyseliny chloristé, lze oxidovat 

produkty dehydratace při cca +1,2 V) cholové a chenodeoxycholové kyseliny v acetonitrilu 

na BDD elektrodě. Oxidace těchto žlučových kyselin je možná, díky axiální poloze 

hydroxylové skupiny na C7, na které probíhá kysele katalyzovaná dehydratace [38]. 

Poznatky získané o chování žlučových kyselin v nevodném prostředí z této práce byly 

východiskem pro mou práci týkající se elektrochemické oxidace cholesterolu na BDD 

elektrodě. 

Ve studiích Hojo a spol. [40-42] byl stanovován cholesterol metodou HPLC 

s ampérometrickou detekcí, kde jako mobilní fáze byl použit acetonitril a různé koncentrace 

chloristanu lithného (tab. 1.2). 

Velkou roli při stanovení látek hraje složení nosného elektrolytu a vhodně zvolený 

detekční potenciál. Další detektory používané v kombinaci s HPLC jsou UV detektory při 

zvolených vlnových délkách a foto-diodové detektory. Příklady stanovení cholesterolu jsou 

uvedeny v tab. 1.2. 

 

1.3.4 Stanovení cholesterolu metodami instrumentální analýzy 

Stanovení celkového množství cholesterolu v různých matricích (sérum, mléko, vajíčka 

aj.) lze rozdělit na dvě skupiny, první skupina je použití kolorimetrické (LB reakce) či 

enzymatické metody. Druhá skupina je založena na definitivních (či referentních) metodách, 

tj. metodách, ve kterých je nutný separační krok z matrice zakončený derivatizací 

cholesterolu [40].  

Nejběžněji používanými instrumentálními metodami pro stanovení cholesterolu jsou 

plynová chromatografie (GC) [43, 44] a vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

[40-42, 45, 46], přičemž analýza cholesterolu v HPLC je citlivější a jednoduší [47]. Dalšími 

používanými metodami ke stanovení cholesterolu jsou kapilární elektroforéza v kombinaci 

s UV detektory či detektory s diodovým polem[48], superkritickou fluidní chromatografií 
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s plamenově ionizačním detektorem (FID), který je nejběžnějším detektorem i při plynové 

chromatografii steroidních látek.  

Velmi často se používají pro stanovení steroidních látek kombinace GC či HPLC 

s hmotnostním spektrometrem (MS) a to v jeho tandemovém uspořádání (MS2). Při 

stanovení steroidních látek a hormonů metodou HPLC/MS2 se upřednostňuje používání 

chemické ionizace za atmosférického tlaku (APCI - atmospheric pressure chemical 

ionization) [49-52]  či ionizace elektrosprejem (ESI) [53]. Tyto metody poskytují relativně 

nízké detekční limity, řádově µ- či nano- g.l-1, shrnuto v tab. 1.3. Kombinace GC/MS2 byla 

použita pro stanovení oxysterolů a rostlinných sterolů v lidském séru, kde byly stanoveny 

detekční limity v jednotkách pg.ml-1 [54]. 

Screeningovým a kvantitativním stanovením cholesterolu ve vajíčkách je zabýval  

Al-Baala a spol. [55], kdy pro stanovení cholesterolu použili analýzu DART (direct analysis 

in real time) s limitem detekce menším než 0,03 mg.g-1. V této analýze není vyžadován 

předchozí separační krok chromatografickými metodami. DART využívá klasickou 

chemickou ionizaci (CI) a APCI, která je citlivější metodou ionizace. DART se používá 

v kombinaci průletového analyzátoru (TOF) s MS detekcí.  

 

Tab. 1.3 Příklady stanovení cholesterolu metodou HPLC s ionizací za atmosférického tlaku (APCI) 

s tandemovou MS detekcí.  

Metoda Mobilní fáze Kolona LOD 
tr 

(min) 
Ref. 

HPLC-

APCI/MS2 

Methanol : voda 

(90 : 10, v/v) + 0,2mM  

CH3COONH4 

Xterra MS C8 – 

RP 

(Hybridní základ) 

LOQ 

0,45 

µmol.l-1 

3 – 11 [49] 

HPLC-

APCI/MS2 

Methanol : acetonitril : voda 

(87 : 6 : 7, v/v) 

ODS AQ C18 – 

RP (Silikagel) 

15 – 30 

ng.ml-1 
20 [50] 

HPLC-

APCI/MS2 

 

A: 100 % acetonitril 

B: 85 % methanol + 5mM 

CH3COONH4 

Zorbax Eclipse 

Plus C18 – RP 

(Silikagel) 

0,47 – 1,69 

pmol.l-1 
~ 20 [51] 

HPLC-

APCI/MS2 

Voda : acetonitril : 10 % 

(v/v) CH3COOH 

Zorbax Eclipse 

XDB-C8 – RP 

(Silikagel) 

0,7 – 15,0 

ng.l-1 
~ 20 [52] 

 



24 

 

Tab 1.2 Příklady stanovení cholesterolu instrumentálními metodami. 

Metoda 
Nosný elektrolyt / 

nosný plyn 
Kolona Detektor LOD 

tr 

(min) 
Ref. 

GC-FID H2 (g) 
Křemenná 

kapilára 

FID 

tdet 300 °C 

3,02 

mg.g-1 
~ 11 

[43] 

SFC-FID CO2 (g) 
Křemenná 

kapilára 

FID 

tdet 350 °C 

2,70 

mg.g-1 
~ 3 

NA-CE* 

100 mM 

CH3COONa + 

CH3COOH (19 : 1, 

v/v) 

Křemenná 

kapilára 

Foto-diodový 

detektor 

λdet = 210 nm 

5 

μg.ml-1 
~ 15 [48] 

HPLC-

DAD 

50 mM amino-

fosfátový pufr (pH = 

2,7) v methanolu (15 

: 85, v/v) 

Hypersil 

BDS C8 

(Silikagel) 

Detektor 

s diodovým 

polem 

λdet = 205 nm 

1,5 

μg.ml-1 
5,145 [45] 

HPLC-

ED 

Acetonitril :  

2-propanol (9 : 1, 

v/v) + 50mM LiClO4 

Devenosil-

C30-UG-3 

(Silikagel) 

Elektrochem. 

detektor 

Edet = + 1,80 V 

0,36 

µmol.l-1 
~ 28 [40] 

GC-FID 
N2 (g) 

H2 (g) 

Kapilární 

kolona 

FID 

Tdet 300 °C 

0,10 

μg.ml-1 
~ 34 [44] 

Semi-μ-

HPLC-

ED 

Acetonitril + 10 mM 

LiClO4 

Devenosil 

C30-UG-3 

(Silikagel) 

Elektrochem. 

 detektor 

Edet = + 2,8 V 

0,07 

µmol.l-1 
~ 18 [42] 

DLLμE**

-HPLC-

UV 

Acetonitril : ethanol 

(50 : 50, v/v) 

ODS-C8 

(Silikagel) 

UV 

λdet = 210 nm 

0,01 

μg.l-1 
~ 5 [47] 

Semi-μ-

HPLC-

ED 

Acetonitril +  

30 mM LiClO4 

ODS-Al 

(Silikagel) 

Elektrochem. 

detektor 

Edet = + 2,8 V 

0,03 

µmol.l-1 
~ 50 [41] 

HPLC-

ED 

Acetonitril +  

10 mM LiClO4 

Devenosil 

C30  

(Silikagel) 

Elektrochem. 

detektor 

Edet = + 2,2 V 

50 

µmol.l-1 
~ 55 [46] 

*) non-aqueous capillary electrophoresis 

**) dispersive liquid–liquid microextraction  
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 Pro stanovení cholesterolu v mléce či jiných živočišných matric se využívá  

i enzymatických metod. Principem enzymatických metod je reakce cholesterol-esteru 

s vodou na cholesterol a mastné kyseliny (FA) enzymem cholesterol esterasou a následnou 

oxidací cholesterolu na 4-cholestene-3-on a peroxid vodíku. K detekci cholesterolu 

v matricích enzymatickými metodami se používají  detektory pro UV-VIS spektrometrii 

[56-58], či fluorimetrický detektory [59], blíže shrnuto v tab. 1.4. 

 

Tab. 1.4 Enzymatické stanovení cholesterolu v živočišné matrici. 

 Metoda/detekce LOD (mg.ml-1) Ref. 

KRAVSKÉ 

MLÉKO 

Enzym./kolorimet. 0,263 [56] 

Enzym./FLD 0,136 [59] 

Enzym./UV 0,167 
[57] 

LIDSKÉ 

MLÉKO 

Enzym./UV 0,028 

Enzym./kolorimet. 0,113 [58] 

 

Enzymatické reakce jsou také využívány pro stanovení cholesterolu elektrochemickými 

biosenzory s modifikovanou pracovní elektrodou za použití metod cyklické voltametrie či 

diferenční pulzní voltametrie. Použité modifikované pracovní elektrody v pracích [60-66] 

jsou uvedeny spolu s detekčními limity a konstantou Michaelis-Mentenové 𝐾𝑚
𝑎𝑝𝑝

 v tab. 1.5.  

 

Tab. 1.5 Elektrochemické biosenzory pro stanovení cholesterolu s využitím cholesterol oxidázy (CHOx). 

Modifikovaná elektroda 
LOD 

(µM) 

𝑲𝒎
𝒂𝒑𝒑

 

 (mM) 

Ref. 

ChOx/PANI/ITO  600 0,62 [60] 

Au/dithiol/AuNPs/MUA/ChOx 34,6 0,062 [61] 

NiFe2O4/CuO/FeO-CH/ChOx 80,9 0,21 [62] 

ChOx-IL/PB/GCE 4,4 0,116 [63] 

Nafion/ChOx/-Fe2O3/Ag 18 0,007 [64] 

Au-NP/BDD/ChOx 6,47 6,48 [65] 

Ag-NP/GCE/ChOx 25,8 1,66 [66] 

ChOx – cholesterol oxidáza, PANI – nano-struktura polyanilinu, ITO – indium tin oxid, MUA – 11-merkaptuondekanová 

kyselina, IL – ionic liquid, PB – Prussian blue, NP-nanočástice, GCE – skelný uhlík. 
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2 Experimentální část  

2.1 Chemikálie a příprava roztoků 

K charakterizaci BBD elektrody byl připraven 1.10-3 mol.l-1 roztok 

hexakyanoželeznatanu draselného (K4[Fe(CN)6]) v 1 mol.l-1 chloridu sodném.  

Byly připraveny zásobní roztoky cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu v acetonitrilu o 

koncentraci 1.10-3 mol.l-1 a 1 mol.l-1 kyseliny chloristé v acetonitrilu.  

Pro voltametrii v nevodném prostředí byly připraveny roztoky meziprostoru, tj. 0,5 

mol.l-1 chloristan sodný, a roztok pro referentní elektrodu, tj. 0,01 mol.l-1 dusičnan stříbrný 

a 1 mol.l-1 chloristan sodný. Původ chemikálií je blíže zaznamenán v tab. 2.1. Pokud není 

uvedeno jinak ,byla čistota chemikálií p.a. 

 

Tab. 2.1 Původ chemikálií 

Chemikálie Původ 

K4[Fe(CN)6] Lachema (Brno) 

KCl Lach-Ner (Neratovice) 

70 % HClO4  Penta (Chrudim) 

96 % H2SO4  Lach-Ner (Neratovice) 

NaOH Penta (Chrudim) 

Acetonitril (99,9 %) Merck (Německo) 

AgNO3 Ph. Eur. 3 (Fluka) 

NaClO4 (bezvodý) Fluka 

Cholesterol Sigma-Aldrich 

7-Dehydrocholesterol Sigma-Aldrich 

 

 

2.2 Aparatura 

2.2.1 Voltametrická měření  

K voltametrickým měřením byl použit přístroj Eco-Tribo se softwarem Polar.Pro 5.1 

(Eco-Trend Plus, Praha). Jako pracovní elektroda byla použita komerční borem dopovaná 

diamantová elektroda (BDD) Winsdor Scientific (UK), vyrobená z inertního 

polyetheretherketonu (PEEK), vodivých kontaktů a leštěné diskové BDD destičky o 
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průměru 3 mm (plocha 7,1 mm2), zastoupení dopujícího boru ve směsi plynů při depozici 

přibližně 1000 ppm B/C (údaj výrobce). Jako pomocná elektroda byla použita platinová 

elektroda. Referentní elektroda byla v případě charakteristiky BDD elektrody použita 

elektroda druhého druhu argentochloridová elektroda Ag/AgCl (3 mol.l-1 KCl) (oboje 

Elektrochemické detektory, Turnov).  

Pro voltametrické měření cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu v nevodném prostředí 

byla použita speciální voltametrická cela používaná pro měření v nevodných prostředích, 

skládající se ze tří částí vzájemně oddělených fritou (obr.2.1) [67]. První část slouží k měření 

analyzovaného roztoku, druhá část oddělená z obou stran fritou slouží jako meziprostor 

k vyrovnávání hladiny iontů z okolních roztoků a k eliminaci kapalinového potenciálu, tj. 

jako solný můstek (0,5 mol.l-1 chloristan sodný v acetonitrilu). Třetí část cely slouží jako 

prostor pro referentní elektrodu, kterým je stříbrný drátek ponořený v roztoku 0,01 mol.l-1 

dusičnanu stříbrného a 1 mol.l-1 chloristanu sodného v acetonitrilu (Pleskovova referentní 

elektroda).  

 

Obr. 2.1 Elektrochemická cela použitá pro měření v nevodném prostředí. (a) pracovní BDD elektroda, (b) 

pomocná platinová elektroda, (c) stříbrný drátek jako součást referentní elektrody, (d) prostor referentní 

elektrody obsahující 0,01 mol.l-1 AgNO3 a 1 mol.l-1 NaClO4 v acetonitrilu, (e) meziprostor obsahující 0,5  

mol.l-1 NaClO4 v acetonitrilu, (f) pracovní prostor (převzato z [67]). 

 

2.2.2 Průtoková injekční analýza s elektrochemickou detektcí 

Aparatura pro průtokovou injekční analýzu s elektrochemickým detektorem byl systém 

pro HPLC s řídící jednotkou D-7000 (Merck-Hitachi, Německo), gradientovou pumpou L-

7100 a s autosamplerem L-7200. Ampérometrická detekce s wall-jet uspořádáním 

vodivostní cely byla realizována s potenciostatem ADLC 2 (Laboratorní přístroje, Česká 
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republika) a pracovní borem dopovanou diamantovou elektrodou. Referentní elektroda byla 

argentochloridová elektroda druhého druhu Ag/AgCl (3 mol.l-1 KCl) a platinová pomocná 

elektroda (oboje Elektrochemické detektory, Turnov, Česká republika). 

 

2.3 Pracovní postupy 

Na začátku každého měřícího dne byla diamantová elektroda leštěna pomocí suspenze 

oxidu hlinitého ve vodě a leštící destičky pro elektrodové materiály (Elektrodové detektory, 

Turnov, ČR).  

Při voltametrickém měření v nevodném prostředí byla ke stojanu připojena tříkomorová 

měřící cela [67], do prostoru pro meziprostor a referentní elektrodu byly nality příslušné 

roztoky, a vložena referentní elektroda. Do části pro analýzu roztoku byla dána pracovní 

borem dopovaná diamantová elektroda a pomocná platinová elektroda. Vždy byl nejdříve 

měřen základní elektrolyt a posléze roztoky obsahující cholesterol, 7-dehydrocholesterol 

nebo jejich směs o určité koncentraci. Hodnoty potenciálu a proudu ve vrcholech píků byly 

získané prodloužením základní linie v programu Polar.Pro 5.1. 

Charakteristika jednotlivých metod. Při cyklické voltametrii byla použita rychlost 

polarizace 50 mV.s-1 a byly vždy měřeny čtyři cykly, do grafu pak byly posléze vkládány 

třetí či čtvrté cykly. Rychlost polarizace u metody DPV byla pro všechna měření 20 mV.s-1, 

optimální hodnoty pro výška a šířku pulsu, byly +50 mV a 80 ms. Před každým skenem 

metodou diferenční pulsní voltametrie (DPV) byl obnovován povrch elektrody leštěním 

suspenzí oxidu hlinitého. 

Při měření na HPLC bylo postupováno následovně. Do wall-jet detekční cely byly 

zapojeny příslušné elektrody a cela byla naplněna mobilní fází. Vždy byl připraven nový 

nosný elektrolyt daného složení, který se nechal systémem přibližně 15 minut protékat, pro 

ustálení proudu pozadí při daném vloženém potenciálu. Nosným elektrolytem pro FIA-ED 

byla 0,1 mol.l-1 kyselina chloristá v acetonitrilu s obsahem vody 0,43 – 40 %. Vždy před 

začátkem a po konci měření s příslušným nosným elektrolytem byl proud pozadí pro zjištění 

stability základní linie při daném detekčním potenciálu. Po zjištění vlivu nástřiku roztoku 

analytu na sledovanou proudovou odezvu byla vždy sledována výška píku při nástřiku 

samotného roztoku, ve kterém byl rozpuštěn sledovaný sterol dávkovaný do FIA-ED 

systému v porovnání s výškou píku získaného nástřikem analytu rozpuštěném v tomto 

roztoku. Všechny roztoky byly měřeny čtyřikrát. Pokud při zvoleném detekčním potenciálu 

vykazoval nástřik samotného roztoku bez analytu proudovou odezvu, byla průměrná 
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hodnota z těchto měření odečtena od průměrné hodnoty proudové odezvy příslušného 

analytu. 

 

Do výpočtů pH (rovnice 3.1) byl započítán vliv iontové síly I (rovnice 3.2 ) s aktivitním 

koeficientem oxoniového iontu γH
+  (rovnice 3.3) s hodnotou  γH

+ = 0,82572. 

 

 𝑝𝐻 =  − log(𝑐𝐻+ ∙ 𝛾𝐻+) (3.1) 

 𝐼 =  
1

2
∑ 𝑐𝑖 ∙ 𝑧𝑖

2 (3.2) 

 − log 𝛾𝐻+ =  
0,51 ∙ 𝑧𝑖

2 ∙ √𝐼

1 + 3,3 ∙ 0,9 ∙ √𝐼
 (3.3) 

 

Ve voltametrii byly meze detekce a stanovitelnosti spočteny odchylky úseku z rovnice 

lineární regrese rovnicí (3.5 a 3.6), kde b je směrnice.  

Příslušné meze detekce a meze stanovitelnosti v metodě průtokové injekční analýzy 

s elektrochemickou detekcí byly spočítány z výšky šumu (rovnice 3.7 pro LOD a rovnice 

3.8 pro LOQ). Všechny získané informace o linearitě, mezích detekce a stanovitelnosti 

cholesterolu, 7-dehydrochoelsterolu či jejich směsi jsou shrnuty v tab. (3.6) na konci 

kapitoly 3.3.3. Směrodatná odchylka měření σ je dána rovnicí (3.4), kde kn je tabelovaná 

hodnota a R je rozptyl měření. Interval spolehlivosti na hladině měření α = 0,05 je dán rovnicí 

(3.9), kde Kn je tabelovaná hodnota a relativní směrodatná odchylka měření byla stanovena 

z rovnice (3.10), kde �̃� je průměrná hodnota z měření. 

 𝜎 =  𝑘𝑛 ∙ 𝑅 (3.4) 

 
𝐿𝑂𝐷 =  

3 ∙ 𝜎

𝑏
 (3.5) 

 
𝐿𝑂𝑄 =  

10 ∙ 𝜎

𝑏
 (3.6) 

 
𝐿𝑂𝐷 =  3 ∙

 𝑆

𝑁
 

(3.7) 

 
𝐿𝑂𝐷 =  10 ∙

 𝑆

𝑁
 

(3.8) 

 𝐿1,2 =  𝐾𝑛 ∙ 𝑅 (3.9) 

 𝑠𝑟 =  
𝜎

�̃�
∙ 100 (3.10) 
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3 Výsledky a diskuze 

3.1 Charakterizace BDD elektrody 

Charakterizace elektrody slouží k objasnění jejích elektrochemických vlastností, mezi 

které patří i polarizovatelnost elektrody, tj. schopnost elektrody vést elektrický proud 

v přítomnosti elektroaktivní látky. Obecně se k charakterizaci elektrody používají látky, 

které metodou cyklické voltametrie vykazují odezvu jak v anodické oblasti proudů, tak i 

v katodické oblasti proudů při zpětné redukci látek na elektrodě. Mezi takové látky 

hexakyanoželeznatan draselný K4[Fe(CN)6], též známý pod názvem ferrokyanid draselný, 

chlorid hexaamminruthenitý [Ru(NH3)6]Cl nebo chinon/hydrochinon.  

Informace o reverzibilitě děje metodou cyklické voltametrie se získávají měřením 

cyklických voltamogramů při různých rychlostech systému. K charakterizaci pracovní BDD 

elektrody byl použit roztok 1.10-3 mol.l-1 ferrokyanidu draselného v 1 mol.l-1 roztoku KCl.  

Záznam různých rychlostí polarizace je zobrazen na obr. 3.1, kde mohou být pozorovány 

málo ostré píky s pozvolným oxidačním či redukčním nástupem. Z tvaru křivek lze 

odhadovat, že potenciálový rozdíl ΔEp mezi vrcholy píků daných rychlostí je větší než 59 

mV (přesné hodnoty v tab. 3.1), což je teoretická hodnota pro reversibilní systém měnící 

jeden elektron. Posuzovat reverzibilitu lze i na základě absolutní hodnoty poměru proudu 

anodického a katodického píku | Ia/Ik |, kde by v případě reverzibility byla hodnota poměru 

rovna 1,0. V tab. 3.1 jsou shrnuty hodnoty poměrů pro dané rychlosti polarizace. Na základě 

vypočtených hodnot ΔEp a | Ia/Ik | lze usuzovat, že se jedná o quazireverzibilní děj.  

 

Tab. 3.1 Vypočtené hodnoty rozdílu potenciálu ve vrcholu katodického a anodického píku ΔEp a absolutní 

hodnoty podílu proudu výšek anodického a katodického píku | Ia/Ik | pro 1.10-3 mol.l-1 1 K4[Fe(CN)6] v 1 mol.l-

1 KCl na BDD elektrodě při změně rychlosti polarizace v. 

v, mV.s-1 ΔEp, mV | Ia/Ik | 

20 127 1,15 

50 170 1,12 

100 214 1,16 

300 274 1,13 

500 320 1,19 
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Obr. 3.1 Cyklické voltamogramy 1.10-3 mol.l-1 K4[Fe(CN)6] v 1 mol.l-1 KCl při různých rychlostech skenu 

uvedených u příslušných křivek v jednotkách mV.s-1 na BDD elektrodě, zobrazeny čtvrté cykly. 

 

 

Dále byl v rámci charakterizace elektrody zkoumán vliv leštění na odezvu elektrody 

pomocí suspenze oxidu hlinitého a leštící destičky a vliv anodické aktivace elektrody 

v roztoku 0,1 mol.l-1 kyseliny sírové při potenciálu +2,4 V. BDD elektroda byla 

leštěna/aktivována po danou dobu a poté byl metodou cyklické voltametrie změřen roztok 

ferrokyanidu draselného při rychlosti polarizace 100 mV.s-1. Výsledné rozdíly potenciálu ve 

vrcholech píku ΔEp a podílu proudu ve vrcholech píku |Ia/Ik| jsou shrnuty v tab. 3.2.  

Přenos elektronu u ferrokyanidu draselného je inhibován v přítomnosti π-elektronů [68]. 

Při anodické oxidaci povrchu BDD elektrody dochází k navázání kyslíkatých funkčních 

skupin na sp3 hybridizované atomy uhlíku, které obsahují π-elektrony. To má za následek 

inhibici přenosu mezi redoxním markerem povrchu elektrody a zvětšení potenciálu 

oxidace/redukce ΔEp při anodickém a katodickém skenu metodou cyklické voltametrie. 

Anodická aktivace nemá příliš velký vliv na výšky píků. 

Naproti tomu mechanickým leštěním povrchu elektrody dochází k částečnému 

odstranění kyslíkatých funkčních skupin a částečné obnově povrchu elektrody a tím pádem 

ke snížení ΔEp [13]. 
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Tab. 3.2 Vypočtené hodnoty rozdílu potenciálu ve vrcholu píku ΔEp a absolutní hodnoty podílu proudu ve 

výšek píku | Ia/Ik | anodického a katodického skenu 1.10-3 mol.l-1 1 K4[Fe(CN)6] v roztoku 1 mol.l-1 KCl na 

BDD elektrodě při vlivu leštění a aktivace elektrody. 

Leštění Anodická aktivace 

tleštění, s ΔEp, mV | Ia/Ik | taktivace, s ΔEp, mV | Ia/Ik | 

10 168 1,13 5 213 1,19 

20 138 1,25 10 241 1,19 

30 131 1,40 20 260 1,09 

60 117 1,15 30 278 1,04 

120 108 1,16 60 281 1,07 

180 114 1,25 180 308 1,01 

300 92 1,17 300 330 1,05 

 

3.2 Voltametrie cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu 

Elektrochemické chování cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu v prostředí 1 mol.l-1 

kyseliny chloristé a její sodné soli v acetonitrilu bylo studováno metodou cyklické 

voltametrie a diferenční pulsní voltametrie na BDD elektrodě.  

Cholesterol a 7-dehydrocholesterol byl studován v roztoku 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé 

v acetonitrilu, protože v předchozí studii [39, 67] bylo zjištěno, že toto prostředí vede 

k dehydrataci steroidního skeletu a vzniklé produkty lze elektrochemicky oxidovat. U 

cholesterolu jsou dehydratační reakce známy díky LB reakci v koncentrované kyselině 

sírové [35]. Acetonitril se u BDD používá, jelikož při jeho použití vykazuje elektroda široké 

potenciálové okno. 

Cyklické voltamogramy cholesterolu a 7-dehydrocholestrolu o koncentraci 1.10-4  

mol.l-1  a základního elektrolytu, tj. roztoku který obsahuje 0,43 % vody, jsou zobrazeny na 

obr. 3.2. Minimální možný obsah vody v roztoku obsahujícím 0,1 mol.l-1 kyselinu chloristou 

v acetonitrilu je 0,43% a je dán vodou, která se vyskytuje v koncentrované, tj. 70 % kyselině 

chloristé použité k přípravě roztoku. Cholesterol poskytuje jeden pík s oxidačním 

potenciálem okolo +1600 mV, 7-dehydrocholesterol vykazuje v prostředí s nejnižším 

obsahem vody dva oxidační píky při oxidačních potenciálech okolo +800 mV a +1000 mV. 

Ze zpětného skenu je vidět, že je děj irreverzibilní. U metody cyklické voltametrie byly 

vyhodnocovány třetí či čtvrté křivky, neboť jejich odezva během měření byla již ustálená 
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oproti prvnímu skenu, který vykazoval vyšší proud základní linie. Od druhého skenu se 

odezvy během měření téměř nelišily. 
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Obr. 3.2 Cyklické voltamogramy (1) základního elektrolytu, (2) cholesterolu a (3) 7-dehydrocholesterolu  

o koncentraci látek 1.10-4 mol.l-1 v roztoku obsahující 0,1 mol.l-1 kyselinu chloristou v acetonitrilu a 0,43 % 

obsah vody v roztoku. BDD elektroda, rychlost polarizace 50 mV.s-1, čtvrtý cyklus, zpětné skeny čárkovaně. 

 

3.2.1 Studium stability oxidačního signálu produktů dehydratace 

cholesterolu v závislosti na pH prostředí 

Nejprve byla testována stabilita oxidačního signálu získaného po dehydratační reakci 

cholesterolu. Kyselé prostředí dehydratační reakce, použité zároveň pro elektrochemickou 

oxidaci, limituje použití elektrochemické detekce např. v HPLC na reversních fázích kvůli 

stabilitě silikagelových kolon. Ty lze využít v rozmezí pH 2 – 7, při nižším pH než 2 dochází 

k rozpouštění silikagelu a ke zničení kolony. 

Výchozí roztok cholesterolu v  0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé v acetonitrilu s obsahem 

vody 0,43 % byl titrován přídavky (10 µl) koncentrovaného roztoku hydroxidu sodného (10 

mol.l-1) a po každém přídavku byl zaznamenán cyklický voltamogram. V tab. 3.3 jsou 

zaznamenány pro orientaci změny pH během titrace pro vodný roztok, přídavky 10 mol.l-1 

NaOH, koncentrace vodíkových iontů a výsledné pH. V případě vodného prostředí by 
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hodnota pH výchozího roztoku byla 1,08, k neutralizaci dochází při 10. přídavku hydroxidu 

sodného při pH 7 a po posledním přídavku je pH 13,08. Celkový přidaný objem byl 200 µl. 

Vzhledem k použití směsného prostředí acetonitril-voda je nutno uvažovat hodnoty pH za 

orientační a dále bude uváděno číslo přídavku. 

 

Tab. 3.3 pH titrovaného roztoku 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé, titrace 10 mol.l-1 hydroxidem sodným. 

Započítaná iontová síla roztoku, γH
+ = 0,82572.  

č. příd. 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 (𝜇𝑙) 𝑐𝐻+(𝑀) 𝑝𝐻 č. příd. 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻(𝜇𝑙) 𝑐𝐻+(𝑀) 𝑝𝐻 

0 0 0,083 1,08 11 110 8,35.10-13 12,08 

1 10 0,074 1,13 12 120 4,19.10-13 12,38 

2 20 0,065 1,18 13 130 2,79.10-13 12,55 

3 30 0,058 1,24 14 140 2,12.10-13 12,67 

4 40 0,049 1,31 15 150 1,68.10-13 12,76 

5 50 0,041 1,39 16 160 1,40.10-13 12,85 

6 60 0,033 1,48 17 170 1,18.10-13 12,93 

7 70 0,025 1,61 18 180 1,06.10-13 12,98 

8 80 0,016 1,79 19 190 9,35.10-14 13,03 

9 90 8,18.10-3 2,09 20 200 8,42.10-14 13,08 

10 100 1.10-7 7     

 

  Obr. 3.3A-C zobrazuje vliv jednotlivých přídavků na voltametrickou odezvu 

cholesterolu v roztoku 0,1 mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu obsahujícím původně 0,43 % vody. 

Lze říci, že přibližně až do 9. přídavku (kyselé prostředí) byla odezva cholesterolu pouze 

s menšími odchylkami téměř totožná se zřejmým nástupem oxidace okolo +1400 mV  

a potenciálem ve vrcholu píku okolo +1600 mV. Desátým přídavkem došlo k neutralizaci 

roztoku a voltametrický signál cholesterolu se projevuje zvýšením proudu oproti proudu 

základního elektrolytu bez zřejmého proudového maxima (křivka 10). Dalším 11. přídavkem 

(křivka 11.) došlo k proudovému nárůstu odezvy vlivem zásaditého prostředí roztoku. 

Přídavky 12 až 13 se projevily druhým píkem cholesterolu okolo +1800 mV. Od 14. 

přídavku byl k vidění opět jen jeden pík, jehož výška se s narůstajícími přídavky snižovala 

až do 20. přídavku (zásadité prostředí) a docházelo k zakalení analyzovaného roztoku uvnitř 

měřící cely.  
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Obr. 3.3 Anodické skeny pro cyklické voltamogramy cholesterolu (0) (c = 9.10-4 mol.l-1) a jednotlivých 

přídavků 10 μl NaOH (10 mol.l-1) v prostředí 0,1 mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu a výchozím obsahem 0,43 % 

vody. Přídavky: (A) 1.-7. přídavek NaOH, (B) 8.-14. přídavek NaOH, (C) 15.-20. přídavek NaOH + 1. přídavek 

1 ml HClO4 (1 mol.l-1) a (D) vybrané přídavky a základní elektrolyt (ZE) a základní elektrolyt s NaOH 

(ZE+NaOH), bezprostředně po změření samotného ZE. Rychlost polarizace 50 mV.s-1, zobrazeny anodické 

skeny prvních cyklů. 

 

Po 20. přídavku 10 µl hydroxidu sodného (10 mol.l-1) byl přidán 1 ml 1 mol.l-1 kyseliny 

chloristé v acetonitrilu, což mělo za následek dva jevy – prvním bylo rozpuštění sraženiny 

způsobující zakalení roztoku a druhým jevem bylo ustálení odezvy cholesterolu téměř do 

stavu před neutralizací roztoku (před 10. přídavkem NaOH).  
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 Obdobným způsobem jako v případě roztoku obsahující 0,43 % vody byl měřen i roztok 

s 10 % obsahem vody v 0,1 mol.l-1 HClO4 a koncentrací cholesterolu v roztoku 8.10-4  

mol.l-1. Obr. 3.4A-C zobrazuje vliv jednotlivých přídavků 10 mol.l-1 NaOH na odezvu 

cholesterolu v roztoku (křivka 0) metodou cyklické voltametrie. Odezva cholesterolu 

v původním roztoku a po přídavcích 1.-9. má oxidační nástup okolo +1400 mV jak tomu 

bylo i u roztoků obsahující 0,43 % vody, a potenciál oxidace ve vrcholech píků se s 

přídavkem vody na 10 %  posouvá do  méně pozitivních hodnot potenciálů. 
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Obr. 3.4 Anodické skeny pro cyklické voltamogramy cholesterolu (0) (c = 8.10-4 mol.l-1) a jednotlivých 

přídavků 10 μl NaOH (10 mol.l-1) v prostředí 0,1 mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu a s 10 % obsahem vody. Přídavky: 

(A) 1.-7. přídavek NaOH, (B) 8.-14. přídavek NaOH, (C) 15.-20. přídavek NaOH + 1. přídavek 1 ml HClO4  

(1 mol.l-1) a (D) vybrané přídavky a základní elektrolyt (ZE) a základní elektrolyt s NaOH (ZE+NaOH), 

bezprostředně po změření samotného ZE. Rychlost skenu 50 mV.s-1, zobrazeny anodické skeny prvních cyklů. 
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Lze říci, že přibližně až do 10. přídavku 10 mol.l-1 NaOH dochází k nepatrným změnám 

v oxidačním nástupu cholesterolu oproti samotnému cholesterolu v původním prostředí (0) 

okolo +1400 mV.  

Neutralizace nastala 11. přídavkem hydroxidu sodného, kdy se voltametrický signál 

cholesterolu projevuje snížením proudové odezvy oproti proudu samotného základního 

elektrolytu bez zřejmého proudového maxima. Dvanáctým přídavkem dochází opět ke 

skokovému nárůstu proudové odezvy cholesterolu oproti samotnému cholesterolu v roztoku 

vlivem zásaditého prostředí. Zvýšená proudová odezva je pozorována až do 20. přídavku. 

Netvoří se žádný náznak druhého píku v zásaditějším prostředí, jako tomu bylo u 0,43 %. 

Přídavkem 1 ml 1 mol.l-1 kyseliny chloristé v acetonitrilu dochází k pročištění lehce 

zakaleného roztoku a k návratu proudové odezvy ke shodným hodnotám jako u samotného 

cholesterolu v původním roztoku. 

Lze tedy konstatovat, že produkty dehydratační reakce cholesterolu poskytují oxidační 

signál v celém studovaném rozsahu pH, čehož lze využít například pro detekci cholesterolu 

v HPLC na reverzních fázích. 

 

3.2.2 Vliv obsahu vody na voltamogramy 7-dehydrocholesterolu 

Velký vliv na voltametrickou odezvu cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu či sterolů 

obecně má zastoupení vody v roztoku. Lze předpokládat, že průběh iniciační dehydratační 

reakce bude inhibován při zvýšeném množství vody v roztoku. To bylo prokázáno pro 

kyselinu cholovou a chenodeoxycholovou, které poskytují voltametrickou odezvu pouze do 

obsahu vody cca 10 % v roztoku [39]. Pro cholesterol je porovnání voltamogramů pro obsah 

vody 0,43 % a 10 % uvedeno výše v kap. 3.2.1, podrobnější studie ukazuje posun 

potenciálového píku do méně pozitivních hodnot o cca 400 mV a pokles proudového signálu 

o přibližně 50 % se zvýšením obsahu vody z 0,43 % na 40 % [38]. 

 

Vliv obsahu vody na odezvu 7-dehydrocholesterolu byl měřen v rozsahu obsahu vody 

od 0,43 % do 40 % v roztoku 0,1 mol.l-1 HClO4 a 5.10-5 mol.l-1 koncentraci  

7-dehydrocholesterolu v roztoku. S narůstajícím obsahem vody v roztoku může dále 

docházet k vysrážení sterolů v roztoku a za tvorby nasyceného roztoku, stává se to hlavně  

u 30 % a 40 % zastoupení vody v roztoku, kdy docházelo k vysrážení sterolů do roztoku 

(zakalené roztoky). 
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Obr. 3.5 zobrazuje záznamy cyklických voltamogramů 5.10-4 mol.l-1  

7-dehydrocholesterolu v 0,1 mol.l-1 HClO4 se strmým nástupem oxidačního signálu  

7-dehydrocholesterolu od  potenciálu +600 mV (pro vysoké procentuální zastoupení vody v 

roztoku) do +750 mV (pro nízké procentuální zastoupení vody v roztoku). V prostředí 

obsahující pouze 0,43 % vody (křivka 1, obr. 3.5), si lze povšimnout dvou oxidačních píků, 

jejichž potenciály jsou +850 mV a +980 mV. U ostatních voltamogramů se druhý oxidační 

pík nevyskytuje, což muže být způsobeno narůstajícím obsahem vody v roztoku  

a postupným inhibováním dehydratačních reakcí 7-dehydrocholesterolu.  
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Obr. 3.5 Anodické skeny cyklických voltamogramů 7-dehydrocholesterolu o koncentraci 5.10-4 mol.l-1 

v prostředí 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé v acetonitrilu s  obsahem vody: 0,43 % (1), 1 % (2), 2 % (3), 5 % (4), 

10 % (5), 20 % (6), 30 % (7) a 40 % (8). Měřeno na BDD elektrodě. Rychlost skenu 50 mV.s-1. 

Výška oxidačního signálu roste od základního roztoku obsahující 0,43 % k 5 % obsahu 

vody přibližně o 60 %, kde byl získán pík s nejvyšší proudovou odezvou okolo 1000 nA 

(obr. 3.5 a 3.6). Toto prostředí, obsahující 5 % vody, bylo použito v dalších měřeních jak 

metodou CV a DPV, tak v průtokové injekční analýze. Roztoky obsahující 10 % až 40 % 

vykazují pokles ve výšce oxidačního signálu a dochází k posunu potenciálu k nižším 

hodnotám přibližně o 50 mV. Pokles oxidačního signálu 7-dehydrocholesterolu od 5 % 

obsahu vody po 40 % je okolo 55 %.  

Z obr. 3.6 je dobře patrný posun potenciálu směrem k méně pozitivním potenciálům 

s rostoucím obsahem vody, s nejvýraznější změnou od 0,43 % do 2 % obsahu vody z +850 
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mV na +800 mV a následným mírným poklesem k +750 mV pro 40 % obsah vody. Tento 

posun je méně výrazný než u cholesterolu, jak je popsáno výše. 
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Obr. 3.6 Vliv obsahu vody na proudovou odezvu Ip a potenciálu píku Ep 7-dehydrocholesterolu o koncentraci 

5.10-4 mol.l-1 v prostředí 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé v acetonitrilu. Měřeno metodou cyklické voltametrie na 

BDD elektrodě. První pík u 0, 43 % zastoupení vody je zobrazen kolečkem, druhý pík hvězdičkou. Rychlost 

skenu 50 mV.s-1. 

3.2.3 Voltametrie směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu 

Vzhledem k rozdílným oxidačním potenciálům v roztocích 7-dehydrocholesterolu  

a cholesterolu byla dále studována možnost jejich současné detekce metodou cyklické 

voltametrie (obr. 3.7) a metodou diferenční pulsní voltametrie (obr. 3.8). Pro porovnání byly 

změřeny roztoky obsahující 0,43 % a 40 % vody jako krajní hodnoty a optimální hodnota 

5% obsahu vody pro cholesterol, 7-dehydrocholesterol a jejich směsi o koncentraci látek 

v roztoku 1.10-4 mol.l-1 v roztoku 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé v acetonitrilu. 

Porovnáním voltamogramů na obr. 3.7 (pro CV) a 3.8 (pro DPV) a hodnot potenciálů  

a výšky oxidačních signálů v tabulce tab. 3.4 lze usuzovat, že obě metody umožňují odlišení 

oxidačních signálů studovaných sterolů. Metoda CV, ale není vhodná k elektroanalytickým 

účelům, poskytuje nízké táhlé píky s rostoucí základní linií. Naproti tomu DPV poskytuje 

ostré separované píky pro oba steroly. 
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Obr. 3.7 Anodické skeny cyklických voltamogramů (1) základního elektrolytu, (2) cholesterolu, (3)  

7-dehydrocholesterolu a (4) jejich směsi o koncentraci látek 1.10-4 mol.l-1 v roztoku 0,1 mol.l-1 kyseliny 

chloristé v acetonitrilu obsahujícím různé množství vody: (A) 0,43 %, (B) 5 % a (C) 40 %.  (D) Cyklické 

voltamogramy pro obsah vody 0,43 %, 5 % a 40 % a barevně odpovídající základní elektrolyty (čárkovaně). 

BDD elektroda, rychlost skenu 50 mV.s-1.  

 

Naměřené DP voltamogramy pro obsah vody 0,43 % (obr. 3.8A) a 5 % (obr. 3.8B) 

demonstrují vhodnost této metody pro detekci směsi sterolů. Dochází k překryvu  

s 7-dehydrovholesterolem (křivka 4) měřeného samostatně a ve směsi. U cholesterolu je 

nárůst výšky signálu ve směsi proti samotnému cholesterolu (křivka 2), při detekčním 

potenciálu okolo +1500 mV, způsoben nárůstem základní linie ve směsi po získání proudové 

odezvy 7-dehydrocholesterolu při detekčním potenciálu přibližně +700 až +800 mV (blíže 

v tab. 3.4). Výšky píku samotného cholesterolu a cholesterolu ve směsi se v prostředí 5 % 
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vody pohybují okolo 500-550 nA při potenciálu +1427 mV, dá se říci, že výška píku je 

stejná, i když pozadí u směsi roste. Taktéž je tomu i u roztoku se 40 % vody, kde se jsou 

získány totožné výšky píku 267 nA pro samotný cholesterol a cholesterol ve směsi při 

potenciálu +1302 mV. U 0,43 % zastoupení vody je rozdíl výšek píku téměř 250 nA, je to 

pravděpodobně způsobeno vznikem druhého píku u 7-dehydrocholesterolu při potenciálu 

+916 mV. 

Oproti tomu obr. 3.8C zobrazuje chování látek v roztoku obsahujícím 40 % vody. Po 

přípravě roztoku směsi docházelo k částečnému vysrážení sterolů. Snížení jejich 

koncentrace mělo za následek nižší proudovou odezvu látek ve směsi oproti roztokům 

obsahující samotné látky. Obr. 3.7D a 3.8D zobrazují směsi cholesterolu  

a 7-dehydrocholesterolu při různých obsazích vody v roztoku pro srovnání a příslušné 

základní elektrolyty. 

 

Tab. 3.4 Porovnání hodnot výšky píku Ip (nA) a detekčního potenciálu ve vrcholu píku Ep (mV) cholesterolu 

(CH), 7-dehydrocholesterolu (7-DCh) a jejich směsi. Metodou DPV v roztoku 0,1mol.l-1 kyseliny chloristé 

v acetonitrilu pro různá zastoupení vody v roztoku. U obsahu vody 0,43 % jsou dvě hodnoty odpovídající 

dvěma píkům. 

Látka 

DPV 

Obsah vody 

0,43 % 5 % 40 % 

Ip (nA) Ep (mV) Ip (nA) Ep (mV) Ip (nA) Ep (mV) 

CH 600 1537 509 1427 267 1302 

7-DCh 
177 758 

217 736 105 661 
157 916 

Směs CH a 

7-DCh 

142 759 
221 735 75 661 

150 917 

843 1537 564 1426 267 1302 
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Obr. 3.8 Diferenční pulzní voltamogramy (1) základního elektrolytu, (2) cholesterolu, (3)  

7-dehydrocholesterolu a (4) jejich směsi o koncentraci látek 1.10-4 mol.l-1 v roztoku 0,1 mol.l-1 kyseliny 

chloristé v acetonitrilu obsahujícím různé množství vody: (A) 0,43 %, (B) 5 % a (C) 40 %.  (D)Cyklické 

voltamogramy pro obsah vody 0,43 %, 5 % a 40 % a barevně odpovídající základní elektrolyty (čárkovaně). 

BDD elektroda, výška pulzu +50 mV, šířka pulzu 80 ms, rychlost skenu 20 mV.s-1. 

 

 

3.2.4 Koncentrační závislost směsi 7-dehydrocholesterolu  

a cholesterolu 

Pro ověření možnosti současného voltametrického stanovení směsi cholesterolu  

a 7-dehydrocholesterolu byly změřeny kalibrační závislosti jejich směsi. Koncentrace jedné 
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z látek byla v roztoku konstantní a druhá se měnila. Kalibrační roztoky obsahovaly 0,1  

mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu  a zvolené optimální množství vody v roztoku tj. 5 %.  

Koncentrační závislost roztoku 7-dehydrocholesterolu pro rozmezí 8.10-6 až 1.10-4  

mol.l-1 je zobrazena na obr. 3.9. Roztoky dále obsahovaly cholesterol o konstantní 

koncentraci (1.10-4 mol.l-1) a 0,1 mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu s 5% obsahem vody. S klesající 

koncentrací 7-dehydrocholestreolu klesá i jeho proudová odezva a dochází k nepatrnému 

posunu detekčních potenciálu ve vrcholech píků. Po získání oxidačního píku 7-

dehydrocholesterolu nedochází k navrácení křivky do její základní linie před nástupem 

oxidačního píku, ale dochází k jejímu poklesu s klesající koncentrací 7-dehydrocholestrolu. 

To má za následek optické snižování oxidačních píků cholesterolu, jak lze pozorovat na obr. 

3.9, ale nesnižuje se proudová odezva cholesterolu o koncentraci 1.10-4 mol.l-1 v roztoku. 

Výška píků se pohybuje přibližně okolo 700 nA.  

Odezva 7-dehydrocholesterolu lineárně klesá až do své limitní hodnoty koncentrace 

8.10-6 mol.l-1 (obr. 3.9A), kde lze pozorovat malý oxidační pík 7-dehydrocholesterolu 

s výškou píku 20,9 nA. Parametry lineární závislosti jsou uvedeny v tab. 3.5. Ze směrnice 

rovnice lineární regrese byly spočítány hodnoty meze stanovitelnost a detekce (tab. 3.5) pro 

limitní detekovatelnou koncentraci 7-dehydrocholesterolu, tj. 8.10-6 mol.l-1.  

Koncentrační závislost roztoku cholesterolu o měnící se koncentraci v rozmezí 2.10-5 až 

1.10-4  mol.l-1 a konstantní koncentraci 7-dehydrocholesterolu (1.10-4 mol.l-1) v 0,1 mol.l-1 

HClO4 v acetonitrilu obsahujícím 5 % vody je zobrazena na obr. 3.10. Se snižující se 

koncentrací cholesterolu dochází ke snížení proudové odezvy oxidace cholesterolu až do 

limitní koncentrace pro stanovení 2.10-5 mol.l-1. Tato poměrně vysoká limitní koncentrace 

je dána umístěním píku v oblasti úniku základního elektrolytu (obr. 3.10A – křivka 5). 

Variabilita proudové odezvy 7-dehydrocholesterolu (obr. 3.10A) i v případě konstantní 

koncentrace v roztocích může být způsobena různou kinetikou dehydratačních reakcí za 

tvorby produktů dehydratace, které jsou elektrochemicky aktivní. 7-dehydrocholesterol 

snadněji podléhá dehydrataci, díky druhé dvojné vazbě na C7, kterou cholesterol postrádá.  

Nestabilita signálu 7-dehydrocholesterolu se objevila až v těchto měřeních, kdy mezi 

přípravou kalibračních roztoků a jejich měřením uběhla delší doba, v rozmezí desítek minut. 

U žlučových kyselin bylo prokázáno, že ke stabilizaci voltametrické odezvy dochází až po 

cca 2 hodinách od přípravy díky pomalé kinetice dehydratační reakce [39]. Studie stability 

voltametrické odezvy 7-dehydrocholesterolu bude předmětem dalšího studia, při měřeních 

v rozmezí několika minut nebyla nestabilita signálu pozorována. 
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Obr. 3.9 (A) Diferenční pulzní voltamogramy směsi cholesterolu o stejné koncentraci 1.10-4 mol.l-1 a 7-

dehydrocholesterolu o proměnné koncentraci v rozsahu koncentrací 8.10-6 – 1.10-4 mol.l-1: (0) základní 

elektrolyt, (1) 1.10-4 mol.l-1, (2) 8.10-5 mol.l-1, (3) 6.10-5 mol.l-1, (4) 4.10-5 mol.l-1, (5) 2.10-5 mol.l-1, (6) 1.10-5 

mol.l-1 a (7) 8.10-6 mol.l-1. (B) Koncentrační závislost 7-dehydrocholesterolu vyhodnocená z výšek píků.  

Měřeno na BDD elektrodě v roztoku 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé v acetonitrilu obsahujícím 5 % vody. 

 

Tab. 3.5 Parametry koncentračních závislostí 7-dehydrocholesterolu (7-DCh) a cholesterolu (CH) 

v přítomnosti druhého sterolu o konstantní koncentrací 1.10-4 mol.l-1 a stanovené hodnoty meze detekce LOD 

a stanovitelnosti (LOQ). 

Analyt Úsek 

(nA) 

Směrnice 

(nA/μ mol.l-1) 

LDR 

(μ mol.l-1) 

R2 

 

LOD 

(μmol.l-1) 

LOQ 

(μ mol.l-1) 

CH 408,05 5,23 20 - 80 0,96 19,2 64,1 

7-DCH -7,03 3,03 8 - 100 0,991 6,19 20,6 

 

Lze říci, že jedná o citlivou metodu s mezí detekce 19,2 µmol.l-1 u cholesterolu a 6,19 

µmol.l-1  v případě 7-dehydrocholesterolu. Stanovení koncentrace cholesterolu v lidském 

séru bylo studováno Derina a spol. [31] metodou cyklické voltametrie s modifikovanou 

uhlíkovou elektrodou se stanoveným limitem detekce 0,01 µmol.l-1. Limit detekce 

cholesterolu metodou DPV (19,2 µmol.l-1) se nejeví jako dostačující pro stanovení 

koncentrace cholesterolu v lidském séru. Musel by být zvolen prekoncentrační krok, např. 

adsorpcí cholesterolu na povrchu pracovní elektrody metodou anodické rozpouštěcí 

voltametrie, při které lze získat limit detekce v řádu 10-9 až 10-10 mol.l-1. 
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Obr. 3.10 (A) Diferenční pulzní voltamogramy směsi 7-dehydrocholesterolu o stejné koncentraci 1.10-4  

mol.l-1 a cholesterolu o proměnné koncentraci v rozsahu koncentrací 4.10-6 – 1.10-4 mol.l-1: (0) základní 

elektrolyt, (1) 1.10-4 mol.l-1, (2) 8.10-5 mol.l-1, (3) 6.10-5 mol.l-1, (4) 4.10-5 mol.l-1, (5) 2.10-5 mol.l-1 a  (6)  

1.10-5 mol.l-1. (B) Koncentrační závislost cholesterolu vyhodnocená z výšek píků.  Měřeno na BDD elektrodě 

v roztoku 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé v acetonitrilu obsahujícím 5 % vody. 

 

 

3.3 Průtoková injekční analýza 

Průtoková injekční analýza s elektrochemickou detekcí na BDD elektrodě byla 

optimalizována pro stanovení cholesterolu, 7-dehydrocholesterolu či jejich směsi. 

Optimalizace spočívala v nalezení optimální vzdálenost elektrody pro wall-jet uspořádání 

detekční cely, nalézt vhodný detekční potenciál Edet pro ampérometrickou detekci a vhodné 

složení nosného elektrolytu obsahujícího vodu. Vzhledem k obsahu vody byla použita 

klasická argentochloridová referentní elektroda pro vodná prostředí. 

Tříkomorovou detekční celu pro nevodná měření používanou ve voltametrii nelze použít, 

neboť není uzpůsobená pro detekci látek v průtokových metodách.  

 

3.3.1 Vliv vzdálenosti elektrody  

Vzdálenost elektrody od ústí z kolony má velký vliv na odezvu látek, jak je patrné z obr. 

3.11 pro vzdálenost 0-4 mm pro 1.10-4 mol.l-1 cholesterol. Jako nosný elektrolyt byla použita 

0,1 mol.l-1 kyselina chloristá v acetonitrilu s obsahem vody 5 %. Pro každou vzdálenost byly 

zaznamenány čtyři odezvy a z jejich výšek byla spočítána směrodatná odchylka. Z obr. 3.11 
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vyplývá, že s rostoucí vzdáleností povrchu elektrody od ústí kapiláry se snižuje pík 

cholesterolu, pouze pro vzdálenost 1 mm a 2 mm se výška píku udržuje na přibližně stejné 

úrovni. Pro všechna další měření metodou průtokové injekční analýzy byla zvolena jako 

optimální vzdálenost elektrody 2 mm právě kvůli relativně stabilní odezvě při nepřesném 

nastavení kolem této vzdálenosti. 
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Obr. 3.11 Závislost výšky píku Ip cholesterolu (1.10-4 mol.l-1) na vzdálenosti elektrody od ústí kapiláry vedoucí 

z kolony. Nosný elektrolyt 0,1 mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu s obsahem vody 5 %. . Rychlost průtoku nosného 

elektrolytu 0,500 ml.min-1, dávkováno 25 μl.  

 

3.3.2 Optimalizace potenciálu detekce v závislosti na množství 

vody v roztoku 

Obsah vody hraje při voltametrické detekci cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu 

významnou roli, jak už bylo zmíněno v kapitole 3.2.3, stejně tomu tak je i při metodě 

průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí. V následujících podkapitolách 

budou porovnány výsledky pro FIA-ED odezvu cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu 

v závislosti na obsahu vody v 0,1 mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu 

Roztoky obsahovaly vždy stejné množství cholesterolu či 7-dehydrocholesterolu 

s výslednou koncentrací 1.10-4 mol.l-1 v roztoku obsahujícím 0,1 mol.l-1 kyselinu chloristou 

v acetonitrilu a různé množství vody od 0,43 % do 40 %. Pro tyto roztoky byl proměřen vliv 

potenciálu detekce na výšky píku obou sterolů. 
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3.3.3.1 Cholesterol 

Jedno měření metodou průtokové injekční analýzy trvalo přibližně jednu minutu, 

přičemž maximum signálu analyzovaného roztoku se nacházelo při 0,3 – 0,4 min . Na obr. 

3.12 je závislost absolutních hodnot výšek píků získaných pro roztoky cholesterolu v 0,1 

mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu a s obsahem vody 0,43 – 40 % naměřené v nosném elektrolytu 

s totožným obsahem vody, na obr. 3.13 jsou odpovídající FIA-ED záznamy pro obsah vody 

0,43 %, 5 % a 40 % a na obrázku 3.14 je záznam proudu pozadí v porovnání s výškou píku 

cholesterolu pro tyto obsahy vody. 

1,4 1,6 1,8 2,0

0

300

600

900

 

 

I p
, 

n
A

E, V

 0,43 %

 1 %

 2 %

 5 %

 10 %

 20 %

 30 %

 40 %

Obr. 3.12 Závislost výšky píku 1.10-4 mol.l-1 cholesterolu na potenciálu detekce Edet. Nosný elektrolyt  0,1 

mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu s obsahem vody 0,43 – 40 %. Detekce na BDD elektrodě, průtok nosného 

elektrolytu 0,500 ml.min-1, dávkováno 25 μl. 

 

 Roztoky s nízkými obsahy vody (0,43 % a 1 %) poskytují velmi nízké proudové hodnoty 

ve vrcholech píku pro všechny detekční potenciály v rozmezí +1,4 V až +2 V. Roztoky 

s obsahem vody 2 % a 5 % vykazují nejvyšší píky a zdají se být nejvhodnějším prostředím 

pro detekci cholesterolu v průtokových metodách. Od roztoku s 10% zastoupením vody  

a výše dochází opět ke snižování proudové odezvy.  
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Obr. 3.13 Odezva FIA-ED 1.10-4 mol.l-1 cholesterolu v roztoku 0,1 mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu v závislosti na 

vloženém potenciálu při vybraných procentech zastoupení vody (A) 0,43 %, (B) 5 % a (C) 40 %. Detekce na 

BDD elektrodě, průtok nosného elektrolytu 0,500 ml.min-1, dávkováno 25 μl. 

Popis křivek: (1) 1,99 V, (2) 1,95 V, (3) 1,90 V, (4) 1,80 V, (5) 1,70 V, (6) 1,60 V a (7) 1,50 V. 

 

Pro prostředí obsahující minimální množství vody, tj. 0,43 % lze konstatovat, že za 

těchto podmínek jsou získány velmi nízké proudové odezvy cholesterolu, absolutní výška 

píku při detekčním potenciálu Edet +1,99 V byla okolo 220 nA a výška proudu pozadí byla 

okolo 180 nA. Z toho lze usuzovat, že prostředí obsahující 0,43 % vody v roztoku není příliš 

vhodné pro detekci cholesterolu v průtokových metodách. Lze měřit až do detekčního 

potenciálu Edet +1,70 V (obr.3.13A – křivka 5), kde ještě lze odečíst výšku píku z FIA-

záznamu oproti proudu pozadí. 
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Obr. 3.14 Závislost absolutní výšky píku Ip cholesterolu (1.10‒4 mol.l‒1) a proudu pozadí na vloženém 

potenciálu detekce Edet. Vybrané obsahy vody: 0,43 % (A), 5 % (B) a 40 % (C) v roztoku 0,1 mol.l‒1 HClO4 

v acetonitrilu na BDD, průtok MF 0,500 ml.min‒1, dávkováno 25 μl. 

Naproti tomu roztoky obsahující 5 % vody (obr. 3.13B a 3.14B) vykazují při nejvyšším 

zvoleném detekčním potenciálu Edet +1,99 V proudovou odezvu cholesterolu okolo 1000 nA 

s relativně nízkým proudem pozadí, který se pohyboval přibližně okolo 250 nA. Cholesterol 

v prostředí 5 % vody v roztoku lze detekovat spíše při vyšších potenciálech, přičemž nejnižší 

možný detekční potenciál Edet nastavitelný na ampérometrickém detektoru je +1,80 V, kde 

je rozdíl mezi proudem pozadí a odezvou cholesterolu okolo 200 nA (Obr 3.14B). 

 V případě roztoku obsahující 40 % vody (Obr. 313C a 3.14C) si lze povšimnout, že lze 

měřit i při nižších detekčních potenciálech, kde limitní potenciál detekce je +1,6 V. Při tomto 

potenciálu detekce +1,6 V lze pozorovat rozdílnou hodnota mezi proudem pozadí a odezvou 
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cholesterolu okolo 25 nA (Obr. 3.14C). Při potenciálu +1,99 V v prostředí 40 % vody byl 

pík vysoký přes 400 nA, jak je zřejmé z FIA-ED (obr. 3.13) a v grafech obr. 3.12 a 3.14, kde 

je tato hodnota uvedena již s odečteným proudem pozadí.  

Porovnáním jednotlivých FIA-záznamů z obr. 3.13A-C je patrné, že dochází k nárůstu 

proudu pozadí při zvyšujícím se detekčním potenciálu. Při nejvyšším zvoleném detekčním 

potenciálu Edet +1,99 V lze pozorovat, že hodnota odezvy cholesterolu po odečtení proudu 

pozadí je okolo 250 nA pro 5% obsah vody, ve zbylých dvou případech je hodnota nižší než 

200 nA (obr. 3.14).  

 

 Stejně jako u metody cyklické voltametrie či diferenční pulzní voltametrie ale říci, 

že pro detekci cholesterolu v roztoku 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé v acetonitrilu je zvoleno 

optimální množství vody 5 %. Z poznatků získaných při FIA-ED měřeních je evidentní, že 

dochází k posunu potenciálu, při kterém lze detekovat cholesterol k hodnotám mezi +1500 

až  +1600 mV, což je o 100 až 200 mV více než v případě voltametrického měření. Tento 

posun v potenciálech je pravděpodobně způsobený jiným typem referentní elektrody a dále 

možným rozdílem mezi vloženým potenciálem a skutečným potenciálem na pracovní 

elektrodě.  

 

 

3.3.2.2 7-dehydrocholesterol 

7-dehydrocholesterol lišící se od cholesterolu přítomností další dvojné vazby na C7 

vykazuje posun potenciálu, při kterém byl detekován, k nižším hodnotám, než tomu bylo  

u cholesterolu, stejně jako u voltametrie. Nejnižší možný detekční potenciál Edet, při kterém 

7-dehydrocholesterol o koncentraci 1.10-4 mol.l-1 v roztoku 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé 

v acetonitrilu s různým obsahem vody, ještě vykazuje nějakou viditelnou proudovou odezvu 

je pro 0,43 % zastoupení vody u detekčního potenciálu +1,2 V, u 5 % a 40 %obsahu vody je 

tomu již při detekčním potenciálu +1,1 V. Na obr. 3.15 lze pozorovat absolutní hodnoty 

proudu výšky píku z FIA-záznamu 7-dehydrocholesterolu bez odečtení proudu nástřiku 

základního elektrolytu.  

Absolutní hodnoty výšek píku 1.10-1 mol.l-1 7-dehydrocholesterolu po odečtení hodnot 

výšek píku nástřiku nosného elektrolytu se v roztoku obsahující 0,43 % vody pohybuje okolo 

1500 nA (obr. 3.15) a to po odečtení  proudu ve vrcholu píku při nástřiku základního 

elektrolytu. Pro 5 % zastoupení vody  v roztoku (obr. 3.15) se zdá být nejvhodnější detekční 
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potenciál +1,95 V, kde se výška píku  FIA-ED záznamu 7-dehydrocholesterolu, po odečtení 

výšky píku nástřiku nosného elektrolytu, pohybuje okolo 1800 nA. Na obr. 3.15 znázorňující 

40 % obsahu vody v roztoku, je vidět, že nejvyšší možný detekční potenciál je +1,90 až 

+1,95 V, kdy absolutní výška píku 7-dehydrocholesterolu získaná z FIA-ED záznamu má 

hodnotu 800 nA.  
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Obr. 3.15 Závislost výšky píku pro FIA-ED na procentuálním zastoupení vody při daném potenciálu detekce 

v roztoku obsahujícím 0,1 mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu a 1.10-4 mol.l-1 7-dehydrocholesterol v acetonitrilu. 

Detekce na BDD elektrodě, průtok MF 0,500 ml.min-1, dávkováno 25 μl. 

  

 Porovnáním absolutních hodnot výšek píku získaných z FIA-ED záznamu cholesterolu 

(obr. 3.12) a 7-dehydrocholesterolu (obr. 3.15) lze pozorovat, že v případě  

7-dehydrocholesterolu lze zajít k nižším detekčním potenciálům, počínaje +1,1 V, kdy je u 

všech obsahů vody vidět proudová odezva 7-dehydrocholesterolu. Naproti tomu nejnižší 

možný detekční potenciál cholesterolu je +1,7 až +1,8 V, kdy je ještě viditelná proudová 

odezva cholesterolu při daném obsahu vody (obr. 3.14). 

Vyvstává tu tedy otázka, zda lze stanovit metodou průtokové injekční analýzy 

s elektrochemickou detekcí směs těchto dvou látek, cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu. 

Za předpokladu, že se detekční potenciály Edet cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu budou 

lišit, by to mohlo být možné. Proto byly změřeny kalibrační závislosti samotných látek při 

zvoleném detekčním potenciálu a obsahu vody v roztoku a dále byly změřeny i kalibrace 
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směsí těchto dvou látek a z příslušných lineárních regresí byly spočítány koncentrace 

připravených modelových směsí, pro ověření této teorie, blíže v kapitole 3.3.3 a 3.3.4. 

 

3.3.3 Koncentrační závislosti cholesterolu, 7-dehydrocholesterolu a 

jejich směsi 

Koncentrační závislosti byly proměřovány pro roztoky, které obsahovaly vždy 0,1  

mol.l-1 kyselinou chloristou v acetonitrilu s obsahem vody 40 % v případě samotného 

cholesterolu nebo 5 % pro ostatní měřené roztoky. Velmi důležitým faktorem, kromě 

procentuálního zastoupení vody v roztoku byla, volba detekčního potenciálu, který byl volen 

podle výšky poměr proudové odezvy cholesterolu či 7-dehydrocholesterolu  a výšky proudu 

pozadí z obr. 3.17 a 3.21.  

Grafy zpracované na základě proměřených koncentračních závislostí se skládají ze tří 

částí, první část (A) jsou absolutní hodnoty výšek píku příslušného analytu v závislosti na 

jeho koncentraci se znázorněnými směrodatnými odchylkami pro čtyři měření. Druhá část 

(B) jsou opět hodnoty výšek píku analytu znázorněné v logaritmickém měřítku pro lepší 

viditelnost bodů nižších koncentrací. Třetí část (C) zobrazuje FIA-ED záznamy na upravené 

časové ose, kde jeden úsek odpovídá 1 minutě měření.  

 

 

3.3.3.1 Cholesterol 

U cholesterolu byly proměřovány dvě koncentrační závislosti, a to při detekčním 

potenciálu Edet +1,80 V pro roztok obsahující 40 % (obr. 3.16) a pro roztok obsahující 5 % 

vody a při potenciálu detekce Edet +1,95 V (obr. 3.17).  

U koncentrační závislosti při detekčním potenciálu +1,80 V a 40 % obsahu vody je 

lineární dynamický rozsah koncentrací cholesterolu 8.10-7 až 8.10-5 mol.l-1. Při nižších 

koncentracích dochází ke snížení směrnice poklesu proudu s klesající koncentrací 

cholesterolu (obr. 3.16B) v logaritmickém měřítku. Měření při takto vysokém obsahu vody 

je přínosné vzhledem k možnému rozšíření metody pro detekce cholesterolu a jeho 

prekursorů a metabolitů v HPLC kvůli vyšší variabilitě ve složení mobilní fáze. 
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Obr. 3.16 Koncentrační závislost (A) výšky píku cholesterolu a (B) výšky píku cholesterolu v logaritmickém 

měřítku  z FIA-ED odezvy a (C) FIA-ED záznam signálů cholesterolu na upravené časové ose pro koncentrace: 

1.10-7, 2.10-6, 4.10-6, 6.10-6, 8.10-6, 1.10-5, 2.10-5. 4.10-5, 6.10-5, 8.10-5 a 1.10-4 mol.l-1. Nosný elektrolyt  0,1 

mol.l-1 kyselina chloristá v acetonitrilu obsahujícím 40 % vody. Měřeno na borem dopované diamantové 

elektrodě při detekčním potenciálu Edet +1,80 V. Rychlost průtoku nosného elektrolytu 0,500 ml.min-1, 

dávkováno 25 µl. 

 

Druhou měřenou kalibrací cholesterolu bylo při 5 % zastoupení vody v roztoku a 

detekčním potenciálu +1,95 V (obr. 3.17). Z obr. 3.17A je zřejmé, že LDR sahá přes celý 

rozsah měřených koncentrací 1.10-7 – 1.10-4 mol.l-1, což je zřejmé z obr. 3.17B, kde jsou 

výšky píku a koncentrace vyneseny v logaritmickém měřítku. I z FIA-ED (obr. 3.17C) 

záznamu lze usuzovat o plynulém lineárním průběhu. Meze stanovitelnosti a detekce byly 

určeny a jsou uvedeny v souhrnné tabulce 3.9 na konci kapitoly. 
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Obr. 3.17 Koncentrační závislost (A) výšky píku cholesterolu a (B) výšky píku cholesterolu v logaritmickém 

měřítku  z FIA-ED odezvy a (C) FIA-ED záznam signálů cholesterolu na upravené časové ose pro koncentrace: 

1.10-7, 4.10-7, 8.10-7, 2.10-6, 6.10-6, 1.10-5, 4.10-5 a 8.10-5 mol.l-1. Nosný elektrolyt  0,1 mol.l-1 kyselina chloristá 

v acetonitrilu obsahujícím 5 % vody. Měřeno na borem dopované diamantové elektrodě při detekčním 

potenciálu Edet +1,95 V. Rychlost průtoku nosného elektrolytu 0,500 ml.min-1, dávkováno 25 µl. 
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3.3.3.2 7-dehydrocholesterol 

U 7-dehydrocholesterolu byla proměřována jen jedna kalibrační závislost, a to 

v prostředí 5 % obsahu vody a při detekčním potenciálu +1,95 V (obr. 3.18), kdy byly 

získány maximální hodnoty výšek píků při optimalizaci složení roztoku a detekčního 

potenciálu. Z obr. 3.18A-C byl určen LDR v rozsahu koncentrací 4.10-7 až 8.10-5 mol.l-1. 
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Obr. 3.18 Koncentrační závislost (A) výšky píku 7-dehydrocholesterolu a (B) výšky píku  

7-dehydrocholesterolu v logaritmickém měřítku  z FIA-ED odezvy a (C) FIA-ED záznam signálů  

7-dehydrocholesterolu na upravené časové ose pro koncentrace: 8.10-7, 2.10-6, 6.10-6, 1.10-5, 4.10-5 a 8.10-5 

mol.l-1. Nosný elektrolyt  0,1 mol.l-1 kyselina chloristá v acetonitrilu obsahujícím 5 % vody. Měřeno na borem 

dopované diamantové elektrodě při detekčním potenciálu Edet +1,95 V. Rychlost průtoku nosného elektrolytu 

0,500 ml.min-1, dávkováno 25 µl. 
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3.3.3.3 Směs cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu 

Byly měřeny celkem tři koncentrační závislosti při 5 % obsahu vody v roztoku, první 

byla při detekčním potenciálu Edet +1,50 V (obr. 3.19), kdy lze předpokládat detekci  

7-dehydrocholesterolu, při Edet +1,80 V (obr. 3.20) a pro +1,95 V (obr. 3.21). Ve směsi byly 

měřeny koncentrace obou látek, tak že v roztoku měly totožnou koncentraci a výsledná 

koncentrace sterolů v roztoku byl součet těchto koncentrací. Obsah vody 5 % byl zvolen 

vzhledem k předchozí optimalizaci, kdy při tomto podílu vody v roztoku bylo dosaženo 

nejvyšších proudových odezev 7-dehydrocholesterolu i cholesterolu. 

Kalibrační závislost směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu při detekčním 

potenciálu Edet +1,50 V (obr. 3.19) je lineární ve celém rozsahu měřených koncentrací  

8.10-7 až po 1.10-4 mol.l-1 (tj. koncentrace každého analytu 5.10-5 mol.l-1). Stejně tak tomu je 

i v případě měření směsi při detekčním potenciálu Edet +1,80 V (obr.3.20), kde je LDR 

v rozsahu koncentrací 4.10-7 až 1.10-4 mol.l-1. Pro detekční potenciál Edet +1,95 V (obr. 3.21). 

byla koncentrační závislost lineární v rozsahu koncentrací 8.10-7 až 8.10-5 mol.l-1. 

V tab. 3.6 je zobrazen souhrn lineárních dynamických rozsahů (LDR), mezí detekce 

(LOD) a meze stanovitelnosti (LOQ) vypočítaných z výšky šumu pro příslušné limitní 

koncentrace. Pro 5% obsah vody a detekční potenciál +1,95 V, vykazuje cholesterol  

i 7-dehydrocholesterol obdobnou směrnici koncentrační závislosti, stejně jako pro směs 

obsahující ekvivalentní koncentraci každého sterolu. Meze detekce se pohybují od 0,61 do 

3,43 µmol.l-1. Nejnižší mez detekce byla 0,61 µmol.l-1 koncentrační závislost při detekčním 

potenciálu +1,80 V. 

Porovnáním s kalibračními závislostmi měřenými metodou DPV lze říci, že průtoková 

injekční analýza s elektrochemickou detekcí poskytuje lepší podmínky pro stanovení 

cholesterolu či 7-dehydrocholesterolu samostatně či ve směsích, kde poskytují meze detekce 

řádu koncentrací 10-7 mol.l-1. 
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Obr. 3.19 Koncentrační závislost (A) výšky píku směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu a (B) výšky píku 

směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu v logaritmickém měřítku z FIA-ED odezvy a (C) FIA-ED záznam 

signálů směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu na upravené časové ose pro koncentrace: 8.10-7, 1.10-7, 

2.10-6, 4.10-6, 6.10-6, 8.10-6, 1.10-5, 2.10-5. 4.10-5, 6.10-5, 8.10-5 a 1.10-4 mol.l-1. Nosný elektrolyt  0,1 mol.l-1 

kyselina chloristá v acetonitrilu obsahujícím 5 % vody. Měřeno na borem dopované diamantové elektrodě při 

detekčním potenciálu Edet +1,50 V. Rychlost průtoku nosného elektrolytu 0,500 ml.min-1, dávkováno 25 µl. 
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Obr. 3.20 Koncentrační závislost (A) výšky píku směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu a (B) výšky píku 

směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu v logaritmickém měřítku  z FIA-ED odezvy a (C) FIA-ED záznam 

signálů směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu na upravené časové ose pro koncentrace: 4.10-7, 6.10-7, 

8.10-7, 1.10-7, 2.10-6, 4.10-6, 6.10-6, 8.10-6, 1.10-5, 2.10-5. 4.10-5, 6.10-5, 8.10-5 a 1.10-4 mol.l-1. Nosný elektrolyt  

0,1 mol.l-1 kyselina chloristá v acetonitrilu obsahujícím 5 % vody. Měřeno na borem dopované diamantové 

elektrodě při detekčním potenciálu Edet +1,80 V. Rychlost průtoku nosného elektrolytu 0,500 ml.min-1, 

dávkováno 25 µl. 
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Obr. 3.21 Koncentrační závislost (A) výšky píku směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu a (B) výšky píku 

směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu v logaritmickém měřítku  z FIA-ED odezvy a (C) FIA-ED záznam 

signálů směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu na upravené časové ose pro koncentrace: 8.10-7, 2.10-6, 

6.10-6, 1.10-5, 4.10-5,  8.10-5 mol.l-1. Nosný elektrolyt  0,1 mol.l-1 kyselina chloristá v acetonitrilu obsahujícím 

5 % vody. Měřeno na borem dopované diamantové elektrodě při detekčním potenciálu Edet +1,95 V. Rychlost 

průtoku nosného elektrolytu 0,500 ml.min-1, dávkováno 25 µl. 
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Tab. 3.6 Souhrn měření za různých podmínek, lineární dynamické rozsahy LDR, meze detekce LOD a 

stanovitelnosti LOQ z výšky šumu, směrodatná odchylka σ pro nejnižší kocnetrace c. 

 

3.3.4 Stanovení koncentrace cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu 

v modelové směsi metodou FIA-ED  

Byly připraveny modelové směsi o známé koncentraci cholesterolu a  

7-dehydrocholesterolu v roztoku, tyto směsi byly změřeny při detekčních potenciálech Edet 

+150 V (detekce 7-dehydrocholesterolu) a +1,95 V (detekce obou sterolů) a ze získaných 

hodnot z FIA-ED záznamu byly vypočteny koncentrace dle příslušných kalibračních 

závislostí. Analyzované roztoky obsahovaly 5 % vody a 0,1 mol.l-1 kyselinu chloristou 

v acetonitrilu a příslušné koncentrace analytů ve směsi uvedené v tabulce 3.7. Příslušné 

výpočty probíhaly dle následujících rovnic kalibračních závislostí. 

Pro stanovení koncentrace samotného 7-dehydrocholesterolu ve směsi byla použita 

kalibrační závislost pro směs při detekčním potenciálu +1,50 V (rovnice 3.9), kde nedochází 

k odezvě cholesterolu. Pro známou koncentraci 7-dehydrocholesterolu byla určena 

odpovídající výška píku 7-dehydrocholesterolu ve směsi při detekčním potenciálu Edet  

+1,95 V (rovnice 3.10), kdy je detekován i cholesterol. Pro stanovení výšky píku cholesterolu 

Analyt 

Potenciál 

detekce 

Obsah vody 

LDR 

(μM) 

Směrnice 

(nA/ μM ) 

σ 

(μM) 

c 

(μM) 

LOD 

(μM) 

LOQ 

(μM) 

CH 

1,80 V 

40 % 

0,1 - 100 2,54 0,35 0,1 0,38 1,27 

0,22 0,6 0,36 1,23 

1,95 V 

5 % 

0,1 – 80 10,80 0,91 0,1 1,18 3,93 

7-DCh 
1,95 V 

5 % 

0,4 – 80 10,35 0,46 0,4 0,557 1,86 

Směs 

CH a  

7-DCh 

1,5 V 

5 % 

0,8 – 100 2,45 0,11 0,8 1,085 3,617 

1,80 V 

5 % 

0,4 – 100 6,9 0,35 0,4 0,61 2,044 

1,95 V 

5 % 

0,8 - 80 11,94 0,42 0,8 3,43 11,44 
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byla použita rovnice 3.11. K získání koncentrace cholesterolu ve směsi byla následně 

použita kalibrační závislost pro samotný cholesterol při detekčním potenciálu Edet +1,95 V 

(rovnice 3.12). 

 

Směs, Edet = +1,50 V 𝐼𝑝 = 2,45 ∙ 𝑐 + 0,02 (3.9) 

Směs, Edet = + 1,95 V 𝐼𝑝 = 10,69 ∙ 𝑐 − 2,089 (3.10) 

 𝐼𝑝(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 𝐼𝑝(𝐶𝐻) + 𝐼𝑝(𝐷𝐶𝐻) (3.11) 

Samotný CH, Edet = + 1,95 V 𝐼𝑝 = 10,80 ∙ 𝑐 + 2,049 (3.12) 

 

 

Tento postup byl proveden pro stanovení koncentrací cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu 

ve třech modelových směsích o zvolených koncentracích uvedených v tab. 3.7. Dále tab. 3.7 

zobrazuje výšku při detekčním potenciálu Edet +1,50 V a +1,95 V.  

Stanovené koncentrace cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu pro modelovou směs M-II 

odpovídaly původním koncentracím cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu při přípravě 

roztoku. Vypočtené koncentrace modelových směsí M-I a M-III jeví menší odchylky od 

stanovovaný koncentrací při přípravě roztoku s odpovídajícími hodnotami relativní 

směrodatné odchylky (RSD) v tab. 3.7. 

 

Tab. 3.7 Stanovené koncentrace cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu v jednotlivých směsích s odpovídajícími 

intervaly spolehlivosti na hladině α = 0,05 a hodnotou relativní směrodatné odchylky (RSD). 

Směs 
Csměs 

(μmol.l-1) 

Ip (nA) 

+1,50 V 

Ip (nA) 

+1,95 V 
Látka 

Cpůvodní 

(μmol.l-1) 

Cstanovená 

(μmol.l-1) 

RSD 

(%) 

M-I 18 24,63 170,78 
7-DCh 10 10,02 ± 0,35 2,4 

CH 8 6,32 ± 0,32 3,5 

M-II 15 12,54 158,87 
7-DCh 5 5,09 ± 0,27 3,5 

CH 10 9,68 ± 0,37 2,6 

M-III 
20 15,12 208,4 

7-DCh 5 6,15 ± 0,17 1,9 

 CH 15 13,21 ± 0,28 1,4 
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4 Závěr 

 Byly vyvinuty elektroanalytické metody pro detekci 7-dehydrocholesterolu  

a cholesterolu založené na jejich dehydrataci kyselinou chloristou v prostředí acetonitril-

vody a následnou elektrochemickou oxidací vzniklých produktů na BDD elektrodě.   

Metodou cyklické voltametrie a diferenční pulzní voltametrie bylo nalezeno optimální 

prostředí pro sledování oxidačních reakcí cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu: 0,1 mol.l-1 

kyselina chloristá v acetonitrilu s obsahem vody 5 %. Při tomto obsahu vody dochází 

k nejvyšší proudové odezvě jak cholesterolu při detekčním potenciálu okolo +1500 mV, tak 

u 7-dehydrocholesterolu při detekčním potenciálu okolo +800 mV. V případě 0,43 % 

zastoupení vody v roztoku ukazuje jak metoda CV, tak DPV, druhý pík 7-

dehydrocholesterolu, první se objevuje při potenciálu +750 mV a druhý při potenciálu okolo 

+900 mV. 

 Metodou cyklické voltametrie bylo zjištěno, že oxidační signál v přítomnosti 

cholesterolu se po dehydrataci kyselinou chloristou vyskytuje i při vyšším pH měřeného 

roztoku. Tohoto poznatku se dá využít pro elektrochemickou detekci cholesterolu např.  

v kapalinové chromatografii na reverzních fázích.  

 Rozdíl oxidačních potenciálů pro cholesterol a 7-dehydrocholesterol umožňuje jejich 

současné stanovení. Koncentrační závislosti cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu ve směsi 

metodou DPV mají meze detekce v případě 7-dehydrocholesterolu 6,19 µmol.l-1 a v případě 

cholesterolu 19,2 µmol.l-1.  

 Metodou průtokové injekční analýzy s elektrochemickým detektorem byl nalezen 

optimální detekční potenciál Edet +1,95 V jak pro samotný 7-dehydrocholesterol  

a cholesterol, tak pro jejich společnou směs. Dále byl nalezen optimální obsah vody 

v roztoku, tj. 5 %, kdy byly získány nejvyšší proudové odezvy oproti proudu pozadí. Toto 

prostředí bylo zvoleno jako optimální i pro metodu DPV. Porovnáním s kalibračními 

závislostmi měřenými metodou DPV lze říci, že průtoková injekční analýza 

s elektrochemickou detekcí poskytuje lepší podmínky pro stanovení cholesterolu či  

7-dehydrocholesterolu samostatně či ve směsích detekčními limity v řádu koncentrací 10-7 

mol.l-1. 

 Byly připraveny modelové směsi cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu o známé 

koncentraci. Vyvinutá FIA-ED metoda byla použita pro stanovení těchto sterolů v modelové 

směsi v kombinací detekce při Edet +1,50 V a +1,95 V.  



63 

 

 Závěrem lze konstatovat, že vyvinuté metody pro detekci cholesterolu a jeho prekursoru 

7-dehydrocholesterolu představují vítanou alternativu k ostatním analytickým metodám, 

jelikož ty zpravidla vyžadují náročné instrumentální vybavení, např. hmotnostní detektor. 

Vyvinutá FIA-ED metoda by mohla být modifikována pro pulsní ampérometrickou detekci. 

Stabilita oxidačních signálů se změnou pH je důležitá z hlediska dalšího rozvoje metod 

založených na separaci těchto látek, případně sterolů v HPLC. 
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