
Abstrakt 

 Diferenční pulzní voltametrie (DPV) byla využita pro vývoj metody stanovení fenothiazinových 

derivátů, konkrétně chlorpromazinu (CHP) a levomepromazinu (LMP), za pomoci elektrody ze skelného 

uhlíku (GCE) a elektrody grafitové, obě o vnitřním průměru disku 2 mm. Byly porovnávány meze 

stanovitelnosti (LQ) obou látek na obou elektrodách. Jako prostředí pro měření byl po optimalizaci a 

zpracování výsledků použitBrittonův-Robinsonův (BR) pufr o pH= 4,0 a měření byla prováděna 

v koncentračním rozsahu 1·10
-7

-1·10
-4 

mol·dm
-3

. Nebylo potřeba žádných elektrochemických regenerací 

elektrody ani úpravy matrice. Výsledky ukázaly vyńńí citlivost stanovení pro CHP a vyńńí citlivost 

vykazovala rovněž elektroda grafitová. Ačkoli grafitová elektrodaposkytovalasignálpři nižńích 

koncentracích než GCE, tak kvůli nízké opakovatelnosti měření v nižńím koncentračním řádu 1-10·10
-7 

mol.dm
-3 

vychází vypočtená mez stanovitelnosti srovnatelně s GCE. Měření byla mimo BR pufru 

provedena také v jiných matricích, jednalo se o pitnou a říční vodu a dosaženo bylo následujících hodnot 

LQ: BR pufr LQ = 1,0·10
-6

 mol·dm
-3

, v matrici pitné vody LQ = 1,1·10
-6

 – 1,4·10
-6

 mol·dm
-3

 a v potoční 

vodě LQ = 1,3·10
-6

 – 1,7·10
-6

 mol·dm
-3 

v závislosti na typu elektrody a látce. Citlivost metody je 

srovnatelná s referenční UV/VIS absorpční spektrofotometrií a typ matrice má vliv na citlivost metody. 

Pro stanovení léčiva v lékové formě se více osvědčila metoda kalibrační přímky než metoda 

standardního přídavku, ačkoli metoda kalibrační přímky nezohledňuje vliv matrice. 

U spektrofotometrického stanovení se zjińtěný obsah látky v léčivu oběma stanoveními lińí jen o 3 % a 

obsah je vždy menńí než 100 % (hodnota obsahu léčiva v lékové formě udávaná výrobcem). 

U voltametrického stanovení rozdíl zjińtěné hmotnostní koncentrace u obou způsobů stanovení kolísá více. 

Aplikovatelnost metody standardního přídavku pro stanovení obou látek je tedy dle dosažených výsledků 

sporná. 
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