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Úvod 

 
Nukleové kyseliny jsou složeny z purinových (adenin, 
guanin) a pyrimidinových bází (cytosin, tymin, uracil), 
které jsou v primárním řetězci vázány fosfodiesterovou 
vazbou a mezi řetězci jsou navzájem spojeny vodíkovými 
můstky na základě jejich komplementarity1. Změny 
v jejich řetězci jako mutace či ztráta některých z vnitřních 
oblastí chromosomu mohou být asociovány 
s onemocněními způsobenými oxidativním stresem2,3. 
Elektrochemické metody patří mezi vhodné nástroje pro 
sledování těchto strukturálních změn4,5, které vynikají 
jednoduchou instrumentací, manipulací se vzorkem, mož-
ností miniaturizace6,7, a v neposlední řadě se vyznačují 
vysokou citlivostí a selektivitou v oblasti detekce nukleo-
vých kyselin. Pro dosažení ještě vyšší citlivosti a selektivi-
ty mohou být elektrody modifikovány různými materiály 
včetně pokročilých nanomateriálů8–11. V literatuře je 
popsána modifikace uhlíkové elektrody uhlíkovými na-
notrubičkami12, multistěnnými uhlíkovými nanotrubička-
mi, zlatými nanočásticemi i měďnými ionty13, kdy všech-
ny zmíněné modifikace snížily meze detekce nukleových 
kyselin a zvětšily lineární dynamický rozsah.  V roce 2012 
byla publikována studie modifikace uhlíkové elektrody 
oxidem měďnatým pro analýzu guaninu a adeninu. Imobi-
lizovaný film oxidu mědi usnadňuje elektronovou výměnu 
mezi purinovými bázemi a povrchem elektrody a tak 
usnadňuje oxidaci purinových bází14.  

Tato práce je zaměřena na optimalizaci elektroche-
mické detekce a modifikace pracovní elektrody ze skelné-

ho uhlíku (GC) nanočásticemi sulfidu měďnatého (CuS) 
pro detekci adeninu pomocí injekční analýzy v zastaveném 
průtoku (SFIA). 

 
 

Experimentální část 
 
Chemikálie 

 
Adenin byl zakoupen od firmy MP Biomedicals 

(Německo). Oligonukleotidy (A 3, A 5, A 8), CuCl2, 
NaH2PO4, Na2HPO4, KCl, NaOH, Cu(CH3COO)2·H2O, 
C4H6O4S, NH4OH, Na2S·9H2O, methanol a voda byly 
zakoupeny v ACS čistotě od firmy Sigma-Aldrich s r.o.  
(Česká republika). 

 
Příprava CuS nanočástic 

 
CuS nanočástice byly připraveny rozpuštěním octanu 

měďnatého Cu(CH3COO)2·H2O (0,02 g; 0,1 mM) v ACS 
vodě. Následně byla přidána merkaptojantarová kyselina 
(0,08 g; 0,53 mM). Poté byla směs míchána 30 min při 
laboratorní teplotě až do rozpuštění merkaptojantarové 
kyseliny. Ke vzniklému roztoku bylo přidáno 0,5 ml 
1 M NH4OH za vzniku žlutého roztoku. Dále byl přidán 
Na2S·9H2O (0,012 g, 0,05 mM) v 24,5 ml ACS vody. Tak-

Obr. 1. Mikroprůtokový systém injekční analýzy v zastave-
ném průtoku. Tento systém byl složen z (a) nástřikové pumpy, 
(b) nástřikového ventilu, (c) elektrochemické cely, (d) dvoupozič-
ního tříkanálového ventilu a (e) minipotenciostatu  
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to připravená směs byla přes noc míchána při laboratorní 
teplotě a následně uchována v temnu při 4 °C. 

 
Mikroprůtokový systém 

 
Pro elektrochemickou detekci adeninu byl použit 

mikrofluidní systém SFIA. Tento systém byl složen 
z programovatelné nástřikové pumpy (Model eVol, SGE 
Analytical Science Pty Ltd, Austrálie), tříkanálového 
dvoupozičního ventilu (Valco, Instruments Co. Inc, USA), 
dávkovací kapiláry, která přímo vstupovala do elektroche-
mické průtokové cely (CH Instruments, Inc., USA) a pro-
totyp miniaturizovaného potenciostatu (910 PSTAT mini 
(Metrohm, Švýcarsko). Celý systém je zobrazen na obr. 1. 
Elektrochemický detektor byl složen z uhlíkové pracovní 
elektrody, platinové pomocné elektrody a Ag/AgCl 
3 M KCl referentní elektrody. Pomocí automatické pipety 
byl do průtokové elektrochemické cely o objemu 500 nl 
dávkován vzorek. Elektrochemická cela byla vždy po kaž-
dé analýze promyta 200 l 50% methanolu a stabilizována 
200 l elektrolytu 0,5 M PBS, pH 7 (Na2HPO4·12H2O, 
NaH2PO4·2H2O, NaCl). Elektrochemická detekce byla 
provedena pomocí diferenční pulzní voltametrie (DPV). 
Data byla zpracována programem PSTAT 1,0 (Metrohm, 
Švýcarsko). Parametry DPV analýzy byly: počáteční po-
tenciál 0 V; konečný potenciál 1,8 V; potenciálový krok 
0,015 V; amplituda 0,1 V; rychlost skenu 0,07 V/s; perio-
da pulsu 200 s a čas klidu 20 s. 

 
Stacionární systém 

 
Pro porovnání výsledků získaných pomocí SFIA sys-

tému (obr. 1) byla elektrochemická analýza provedena 

pomocí klasického stacionárního elektrochemického systé-
mu, který obsahoval standardní elektrochemickou celu 
s tříelektrodovým zapojením a minipotenciostat 910 
PSTAT mini (Metrohm, Švýcarsko). Jako referentní elek-
troda byla použita Ag/AgCl/3 M KCl, jako pracovní elek-
troda ze skelného uhlíku a jako pomocná elektroda rovněž 
ze skelného uhlíku. Pro vyhodnocení dat byl použit pro-
gram PSTAT 1.0 (Metrohm). 0,5 M PBS pufr (Phosphate 
buffer saline, fosfátový pufr s přídavkem NaCl) byl použit 
jako elektrolyt, který byl po každé analýze vyměněn. Para-
metry DPV byly: počáteční potenciál 0 V; konečný poten-
ciál 1,8 V; potenciálový krok 0,015 V; amplituda 0,1 V; 
rychlost skenu 0,07 V/s; perioda pulsu 200 s a čas ekvilib-
race 20 s. 

 
Modifikace pracovní elektrody 

 
Pro modifikaci uhlíkové pracovní elektrody byl 

do elektrochemické cely dávkován 0,1 mM KCl s přídav-
kem 200 M CuS nanočástic. Následně bylo provedeno 
elektrochemické pokrytí (deponace) při –0,4 V po dobu 
200 s. Pro vytvoření oxidu byl do elektrochemické cely 
nadávkován 0,1 M NaOH a bylo provedeno 20 skenů cyk-
lické voltametrie od –2 do –0,4 V s rychlostí skenu 0,1 V/s. 

 
Hydrolýza pomocí mikrovlnného rozkladu 

 
Hydrolýza oligonukleotidů tvořených řetězci adeninu 

(délka řetězce 3, 5 a 8 molekul) byla provedena pomocí 
50 l 1mM HCl, která byla smíchána s 50 l vzorku. Směs 
byla poté zahřívána 80 min při 800 W v mikrovlnném 
reakčním systému (Multiwave 3000, Anton Paar, Rakous-
ko). Následně byly vzorky neutralizovány 1mM NaOH 

Obr. 2. Optimalizace elektrochemické detekce (DPV) adeninu (100 ng/objem cely) v 0,05M PBS (pH 7), bez modifikace elektrody. 
Závislost výšky DPV píku na (A) vloženém potenciálu (0,01–0,05 V) a (B) periodě pulsu (0,05–0,045 V). Experimentální podmínky: 
počáteční potenciál 0 V; konečný potenciál 1,8 V; potenciálový krok 0,015 V; amplituda 0,1 V; rychlost skenu 0,07 V/s; perioda pulsu 
200 s a čas ekvilibrace 20 s 
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a odpařeny na vakuové odparce (Ultravap, Porvair, Velká 
Británie) při 60 °C. Dále byly vzorky zředěny 0,05M PBS 
pufrem (pH  7) a analyzovány. 

 
Popisná statistika 

 
Statistická data byla zpracována programem STATIS-

TICA.CZ Verze 10.0 (Česká republika). Výsledky byly 
vyjádřeny jako průměr ± směrodatná odchylka, pokud není 
uvedeno jinak. Pro výpočet regresních rovnic byla použita 
jednoduchá lineární regresní analýza a Pearsonova kore-
lační analýza. Jako statisticky významný jev byl označen 
takový, jehož hladina alfa (P) byla menší než 0,05. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Optimalizace elektrochemické detekce adeninu 

 
Adenin na uhlíkové elektrodě poskytuje oxidační 

signál při potenciálu +0,9 V. Pro zvýšení citlivosti elektro-
chemické detekce adeninu na 100 ng/objem cely (objem 

cely 0,5 l) byly optimalizovány parametry DPV, kde byla 
sledována výška a potenciál píku. Závislost potenciálové-
ho kroku (0,005–0,05 V) na výšce píku ukazuje, že nejcit-
livější detekce adeninu je dosaženo při potenciálovém 
kroku 15 mV (obr. 2A). Potenciál píku se v tomto případě 
posouvá od 0,84±0,01 do 0,93±0,02 V a poté dochází opět 
k poklesu na 0,85±0,01 V. Vliv na elektrochemickou ode-
zvu detektoru má také perioda pulsu (0,05–0,45 s), kterou 
jsme optimalizovali (obr. 2B). Ze získaných výsledků je 
zřejmé, že do 0,25 s periody pulsu dochází ke zvýšení 
elektrochemického signálu. Avšak při 0,34 a 0,45 s byl 
zaznamenán 46% pokles odezvy detektoru. V tomto přípa-
dě se zaznamenaný potenciál snižuje z 0,94±0,01 na 
0,91±0,01 V. 

 
Optimalizace modifikace elektrody ze skelného  
uhlíku 

 
Je známo, že adenin se na elektrodě oxiduje snáze za pří-
tomnosti iontů mědi13. Proto bylo cílem této práce vytvořit 
na uhlíkové elektrodě film, který by umožnil citlivější 
detekci adeninu. Z tohoto důvodu bylo optimalizováno 

Obr. 3. Optimalizace modifikace uhlíkové elektrody (GCE) CuS nanočásticemi, které byly deponovány v 0,1M KCl na GCE 
a následně byla provedena cyklická voltametrie v 0,1M NaOH (–0,4–1,6 V). Závislost elektrochemického signálu adeninu (100 ng/
objem cely) na (A) deponačním potenciálu, (B) čase pokrytí, (C) koncentraci CuS nanočástic a (D) počtu skenů v NaOH. Další 
podrobnosti jsou uvedeny na obr. 2 
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navázání CuS nanočástic na uhlíkovou elektrodu. Byl sle-
dován vliv potenciálu elektrochemického pokrytí (od –0,1 
do –0,8 V) na výšku píku adeninu (100 ng/objem cely), 
a získaná závislost je zobrazena na obr. 3A. Od potenciálu 
elektrochemického pokrytí v rozmezí –0,1 do –0,4 V do-
chází k 15% nárůstu odezvy detektoru, avšak při nižším 
aplikovaném potenciálu od –0,6 se elektrochemický signál 
snižuje o 11 %. Je zde také zřejmá změna potenciálu píku 
adeninu při aplikovaných potenciálech elektrochemického 
pokrytí  –0,1 až –0,6 V z 0,50 ± 0,06 do 0,60 ± 0,07 V. 
S vyšším deponačním potenciálem (od –0,6 do –0,8 V) 
dochází ke zpětnému posunu potenciálu píku adeninu 
k 0,54±0,02 V.  Dalším sledovaným parametrem při modi-
fikaci uhlíkové elektrody CuS nanočásticemi byl čas aku-
mulace studovaný v rozmezí od 100 do 500 s (obr. 3B). Na 
základě získaných výsledků je optimální čas akumulace 
200 s, protože při 100 a 500 s času akumulace dochází 
k 20% poklesu elektrochemického signálu adeninu ve 
srovnání s maximální odezvou detektoru při času akumula-
ce 200 s. Potenciál píku adeninu se posouvá při času aku-
mulace 100–200 s z 0,55 ± 0,01 V do 0,60 ± 0,01 V a zpět 
při času akumulace 500 s do 0,58 ± 0,01 V. Pro určení 
ideální koncentrace částic k úplnému nasycení povrchu 
pracovní elektrody jsme provedli přídavky různých kon-
centrací CuS nanočástic (20–400 M) a sledovali závislost 
elektrochemického signálu adeninu na na koncentraci CuS 
nanočástic (20–400 M) (obr. 3C). Od 20 do 200 M CuS 
dochází ke zvyšování elektrochemické odezvy detektoru 
pro adenin o 16 %. U koncentrace 400 M CuS nanočástic 
se elektrochemický signál mírně o 4 % snižuje. Při sledo-
vání potenciálu adeninu dochází k posunu píku do negativ-
nějších potenciálů (z 0,67±0,02 do 0,54±0,02 V). Dále byl 
sledován vliv počtu cyklů cyklické voltametrie (n = 10 až 

50) na vytvoření CuO na povrchu elektrody (obr. 3D).  
Z výsledků je patrné zvýšení odezvy elektrochemického 
detektoru při 20 cyklech, avšak s vyšším počtem cyklů 
(n = 40–50) dochází k poklesu signálu adeninu o 11 %. Při 
větším počtu cyklů pravděpodobně dochází ke spojování 
nanočástic oxidu měďnatého za tvorby filmu, který má 
menší plochu povrchu. Potenciál píku adeninu se s větším 
počtem skenů mění nepatrně a to od 0,57±0,01 do 
0,54±0,01 V. 

 
Elektroanalytické parametry detekce adeninu  
pomocí SFIA 

 
Optimalizovanou metodou byla analyzována závislost 

proudového signálu ve voltametrickém záznamu adeninu 
na jeho koncentraci v rozmezí 0,36 až 187,50 ng/objem 
cely. Data byla vyhodnocena jednoduchou lineární regresí 
y = ax + b, kde jako nezávislá proměnná x byla zvolena 
koncentrace adeninu (ng/objem cely) a jako závislá pro-
měnná y byl elektrochemický signál (nA). Získaná kalib-
rační křivka byla lineární ve dvou částech, a to v rozmezí 
od 23,43 do 187,50 ng/objem cely s rovnicí regrese y = 
0,23x + 69,10,  korelačním koeficientem = 0,99 (0,79 až 
1,20) a s P = 0,002 (obr. 4A). V rozmezí 0,36–11,72 ng/
objem cely byla získána rovnice regrese y = 4,93x, kore-
lační koeficient 0,99 a P < 0,001 (obr. 4B). V tab. I jsou 
uvedeny konfidenční intervaly spolehlivosti ke každému 
členu rovnice regrese. RSD byla 0,13 % (n = 6). Mez de-
tekce (3 S/N) byla vypočítána na 70 pg/objem cely a mez 
kvantifikace na 240 pg/objem cely. 

Obr. 4. Graf závislosti výšky píku na koncentraci adeninu. Kalibrace byla lineární ve dvou částech a to v rozsahu (A) 23,4–187,5, 
(B) 0,3– 11,7 ng/objem cely. Další podrobnosti jsou uvedeny na obr. 2  
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Tabulka I 
Konfidenční intervaly spolehlivosti pro rovnice regrese kalibrační křivky adeninu, která vykazuje linearitu ve dvou částech 
23,43–187,50 a 0,36–11,72 ng/objem cely (0,5 µl). Pro výpočet regresních rovnic byla použita jednoduchá lineární regresní 
analýza a Pearsonova korelační analýza. Jako statisticky významný jev byl označen takový, jehož hladina alfa (P) byla 
menší než 0,05 

Rozmezí kalibrační křivky Rovnice regrese Interval spolehlivosti 

(ng/objem cely) y = ax + b a b 

23,43 – 187,50 y = 0,23x  + 69,10 0,18 – 0,28 63,88 – 74,33 

0,36 – 11,72 y = 4,93x 4,43 – 5,42   

Obr. 5. (A) Záznam teploty mikrovlnného zařízení při kyselé hydrolýze oligonukleotidů při výkonu 400, 600, 800 a 900 W. (B) Vliv 
výkonu (400–900 W) mikrovlnného zařízení na výtěžek hydrolýzy oligonukleotidů obsahující opakované sekvence adeninu 
v prostředí 1mM HCl. Pro analýzy byl použit oligonukleotid A 3 o koncentraci 100 ng/ml. Doba přípravy vzorku byla 80 min. (C) Zá-
vislost výšky píku na počtu molekul adeninu v oligonukleotidovém řetězci (A 3, A 5, A 8). (D) Záznam elektrochemické analýzy 
hydrolyzátů oligonukleotidu obsahující opakující se sekvence adeninu (A 3, A 5, A 8). Parametry analýzy jsou popsány na obr. 2 
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Optimalizace analýzy nukleových kyselin obsahující 
opakované sekvence adeninu 

 
Pro analýzu adeninu z oligonukleotidového řetězce 

bylo třeba tento řetězec rozštěpit pomocí kyselé hydrolý-
zy, kdy se selektivně štěpí -glykosidová vazba purino-
vých nukleotidů. Pro kyselou hydrolýzu nebyl dosud pu-
blikován univerzální postup, avšak v mnoha experimen-
tech se pro hydrolýzu nejvíce využívá zředěných anorga-
nických kyselin, jako je HClO4, H2SO4 a HCl a působení 
vysokých teplot buď přímým ohřevem, nebo pomocí mi-
krovln15. V našem experimentu jsme využili kyselou hyd-
rolýzu pomocí 1mM HCl po dobu 80 min s následnou 
neutralizací 1mM NaOH (cit.10). Vzorky byly následně 
odpařeny a doplněny na původní objem elektrolytem 
(0,05M PBS, pH 7). Hydrolýza byla provedena mikrovln-
ným rozkladem, kde byl optimalizován výkon mikrovln. 
Vzhledem k tomu, že mikrovlnné zařízení neumožňuje 
nastavení přesné teploty a tlaku, byla také sledována prů-
měrná teplota uvnitř skleněných vialek během mikrovln-
ného rozkladu (obr. 5A). Na obr. 5B je znázorněna závis-
lost výtěžku hydrolýzy na výkonu při 400, 600, 800 a 
900 W. Je zřejmé, že zvýšením výkonu a tím i teploty na 
800 W a 99 °C dochází k výrazně vyššímu štěpení oligo-
nukleotidů na jednotlivé báze, jak dokládají další stu-
die10,16. Avšak při dalším zvýšení výkonu na 900 W a tep-
lotě 105 °C dochází jen k nepatrnému zvýšení výtěžnosti 
adeninu. Je známo, že při vyšších teplotách hydrolýzy 
může docházet ke vzniku degradačních produktů, které 
mohou zkreslovat elektrochemickou analýzu17. 

 
Analýza oligonukleotidů obsahujících opakované sekven-
ce adeninu 

Plně funkční analytický systém byl aplikován 
pro analýzu oligonukleotidů obsahujících 3, 5 a 8 opako-
vaných sekvencí molekul adeninu v řetězci. Pro rozštěpení 
repetic adeninu na jednotlivé molekuly byla provedena 
optimalizovaná kyselá hydrolýza oligonukleotidů. Připra-
vené vzorky byly podrobeny analýze metodou SFIA 
s  pracovní elektrodou modifikovanou nanočásticemi CuS. 
Ze získaných výsledků je patrné, že elektrochemický sig-
nál adeninu se úměrně zvyšuje s počtem molekul adeninu 
v oligonukleotidu (obr. 5C, D). Potenciál adeninu pro ana-
lyzované oligonukleotidy je shodně 0,69 ± 0,01 V. Získa-
né výsledky potvrzují aplikovatelnost metody pro rozlišení 
sekvencí nukleových kyselin na základě zastoupení adeni-
nu v řetězci bází. Díky možné miniaturizaci detekčních 
zařízení může být tato metoda využita v biosenzorech pro 
rychlou a dostatečně senzitivní analýzu nukleových kyse-
lin, které jsou založeny na bázi elektrochemické detekce.  

 
 

Závěr 
 
Byla navržena nová metoda založená na elektroche-

mické detekci adeninu, která je vhodná pro stanovení sek-
vencí nukleových kyselin. Oligonukleotidy tvořené řetězci 

adeninu (A 3, A 5, A 8) byly hydrolyzovány optimalizova-
nou procedurou mikrovlnného rozkladu a následně byly 
analyzovány metodou SFIA na elektrodě ze skelného uhlí-
ku modifikovanou CuS nanočásticemi. Díky miniaturizaci 
systému SFIA, citlivé detekci a nízké spotřebě vzorku je 
tato technika zejména vhodná v oblasti biosenzorů pro 
rychlou a robustní analýzu nukleových kyselin. 

 
Tato práce byla financována ze zdrojů NanoBioTECell 

P102/11/1068 a LH 13053 KONTAKT II. 
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S. Skaličkováa, P. Kopelb, O. Zítkab, L. Trnkováb, 
V. Adama,b, and R. Kizeka,b (a Department of Chemistry 
and Biochemistry, Mendel University, Brno, b Central Eu-
ropean Institute of Technology, Brno University of Tech-
nology): Nanoparticles-Modified Glassy Carbon Elec-
trode in Microflow Arrangement for Analysis of Nucle-
ic Acids Containing Repeated Adenine Sequences 

 
In this study we have used the microfluidic tool with 

a glassy carbon electrode modified with CuS nanoparticles 
for adenine determination using differential pulse voltam-
metry.  The optimal parameters for adenine detection were 
the initial potential 0 V, and potential 1.8 V, step potential 
0.015 V, amplitude 0.1 V, scan rate 0.07 V/s, pulse period 
200 s and equilibration time 20 s. Prior the analysis the 

glassy carbon electrode (GCE) was modified by CuS na-
noparticles. The optimal conditions for GCE modification 
were estimated as deposition potential –0.4 V for 200 s in 
the presence of 0.1M  KCl solution containing 200 mM 
CuS nanoparticles. Subsequently the cyclic voltammetry 
was carried out in 0.1M NaOH solution repetitively for 
20 cycles under potentials ranging from –0.5 to 0.3 V at 
100 mV/s. The limit of detection (3 S/N) was estimated as 
70 pg/cell volume. The method was applied for the analy-
sis of oligonucleotides containing repetitions of adenine. 
We have found the dependence between number of ade-
nine molecules in oligonucleotide and the electrochemical 
signal. This method might be useful for analysis of DNA 
sequences. 
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