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Seznam zkratek 

 

B-R pufr                                         Brittonův-Robinsonův tlumivý roztok 

CVA                                               cyklická voltametrie 

DME                                               rtuťová kapková  elektroda 

DPP                                                diferenční pulzní polarografie 

FS DPV                                          rychlá diferenční pulzní voltametrie 

HMDE                                            visící rtuťová kapková elektroda 

HPLC                                              vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

M                                                     mol.dm-3 

MeOH                                             methanol 

Tast polarografie                             vzorkovací polarografie 

TLC                                                 chromatografie na tenké vrstvě 
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1. Úvod 

 

    Předkládaná rigorózní práce je součástí systematického studia využití 

moderních elektroanalytických metod ke stanovení různých typů genotoxických 

látek. 

     Deriváty   1 – fenyl – 3,3 – dimethyltriazenu jsou genotoxické látky (1)          

a některé z nich jsou současně karcinostatika (2,3). A proto potřebujeme citlivé 

analytické metody pro stanovení stopových množstvích těchto látek (4). Pro 

tento účel se moderní polarografické metody zdály vhodné, protože už byly 

uplatněny pro stanovení stopových množstvích farmaceuticky důležitých 

karboxylamidoderivátů  1 – fenyl – 3,3 – dimethyltriazenu (5 – 7).  

     Studie ukazuje chování genotoxických derivátů 1 – fenyl – 3,3 – 

dimethyltriazenu ve smíšeném prostředí  voda – methanol. Mechanismus 

polarografického chování zkoumaných  látek a optimální podmínky byly 

studovány tast polarografií, diferenční pulzní polarografií (DPP) na klasické 

rtuťové kapkové elektrodě (DME) a cyklickou voltametrií na visící rtuťové 

kapkové elektrodě (HMDE) (34) . 

     Cílem předkládané práce bylo nalézt optimální podmínky pro stanovení 

nízkých koncentrací studovaných látek. Polarografické chování látek bylo 

studováno ve smíšeném prostředí B-R pufr   - methanol (1:1), abychom zajistili 

dostatečnou rozpustnost zkoumaných látek. Základní studie látek byla 

provedena pomocí tast polarografie. Ve snaze získat další informace o chování 
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dané látky  a zvýšit citlivost elektrochemického stanovení, byla dále věnována 

pozornost DPP, FS DPV a LSV na HMDE. 

     Nejprve byl vždy proměřen vliv pH na tvar a polohu polarogramů nebo 

voltamogramů získaných různými technikami. Dále byly za optimálních 

podmínek proměřeny závislosti výšky vlny či píku na koncentraci studované 

látky. Závěrem byla věnována pozornost studiu mechanismu redukce 

studovaného depolarizátoru pomocí coulometrie při konstantním potenciálu a 

pomocí cyklické voltametrie.    
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2. Experimentální část 

   2.1. Reagencie 

 

    1 - [4´- (fenylazo)fenyl ] – 3,3 – dimethyltriazen 

 

(C14H15N5,  Výzkumný ústav organických syntéz, Pardubice – Rybitví),   

0,001M roztok byl připraven rozpuštěním přesně odváženého množství 

v methanolu (o čistotě  p.a.) a doplněním na 100,0 ml. Čistota použitého 

preparátu byla kontrolována pomocí TLC a HPLC (35,36). Všechny roztoky 

byly uchovávány ve tmě. Stabilita roztoku byla sledována spektrofotometricky . 

Z měřeních vyplynulo, že roztok o koncentraci 1.10-3 mol.l-1 musí být 

připravován čerstvý jednou měsíčně, 1.10-4 mol.l-1 každý týden a 1.10-5 mol.l-1 

nebo 1.10-6 mol.l-1 denně.  

 

 1 – (2´- nitrofenyl) – 3,3 - dimethyltriazen  

 

(C8H10N4O2,  Výzkumný ústav organických syntéz, Pardubice – Rybitví),   

roztok (c = 1 mmol.l-1)  byl připraven rozpuštěním přesně odváženého množství 

(0,0194 g)  v methanolu (o čistotě  p.a.) e a doplněním na 100,0 ml. Čistota 

použitého preparátu byla kontrolována pomocí TLC a HPLC (35,36). Všechny 

roztoky byly uchovávány ve tmě. Stabilita roztoku byla sledována 

spektrofotometricky . Z měřeních vyplynulo, že roztok o koncentraci 1.10-3 
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mol.l-1 musí být připravován čerstvý jednou měsíčně, 1.10-4 mol.l-1 každý týden 

a 1.10-5 mol.l-1 nebo 1.10-6 mol.l-1 denně.  

 

Methanol, chloroform, benzen, kyselina boritá, kyselina octová, kyselina 

fosforečné, kyselina chloristá, chlorid draselný, hydroxid sodný  (Lachema 

Brno) Britonovy – Robinsonovy tlumivé roztoky (37)  byly připravovány 

obvyklým způsobem. Jejich přesná hodnota byla kontrolována digitálním pH 

metrem, stejně jako pH roztoků ve směsi methanol – voda (6 : 4). 

 

   Byla používána voda  dvakrát redestilovaná z křemenné aparatury (Heraeus, 

Hanau am Main). 

    Pro práci v nejnižších koncentračních rozmezí byl užívaný methanol p.a. dále 

čištěn (38). Asi 1,5 l methanolu s 1,9 g hořčíkových pilin a cca 10 mg jodu p.a. 

bylo zahřáto pod zpětným chladičem a poté již bez dalšího zahřívání bylo 

ponecháno reagovat do druhého dne, kdy byl přečištěný methanol předestilován. 

    Přečištěný methanol byl uchováván pouze ve skleněných nádobách, protože 

při styku s polyethylenem se do něho vyluhovaly stopy látek, které nepříznivě  

ovlivňovaly stanovení zkoumaných látek zejména v nejnižších koncentracích. 
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2.2.  Aparatura 

 

 

    Polarografické a voltmetrické záznamy byly pořízeny na polarografickém 

analyzátoru PA 4 se zapisovačem XY 4105 (Laboratorní přístroje, Praha) . Bylo 

používáno tříelektrodové zapojení s nasycenou argentchloridovou referenční 

elektrodou a platinovou  plíškovou  pomocnou  elektrodou o   ploše   1 cm2 . 

Všechny uváděné hodnoty potenciálu jsou vztažené k argentchloridové 

elektrodě. Při DC, tast a DP polarografii na DME byla použita rychlost nárůstu 

potenciálu  5 mV .s-1 a pokud není uvedeno jinak, byla doba řízené kapky 1 s, 

výška rtuťového rezervoáru 49 cm  a modulační amplituda při DPP  - 100 mV. 

Doba kapky (t = 6,5 s) byla měřena při potenciálu  0 V proti argentchloridové 

elektrodě, kapilára byla ponořena do 0,1 M – KCl.  Průtoková  rychlost  rtuti      

(0, 97 mg.s-1) byla změřena ponořením do předem  zvážené kádinky s malým 

množstvím rtuti po dobu 180 s   a převážením. Při FS DPV, LSV a CVA byla 

použita  jako pracovní elektroda statická rtuťová elektroda SMDE 1 s kapilárou 

o průměru 0,140 mm (Laboratorní přístroje, Praha), která byla zapojena jako 

HMDE. Pokud není uvedeno jinak, byla všechna měření prováděna při rychlosti 

nárůstu potenciálu 50 mV.s-1, maximální velikostí kapky dané otevřením 

ventilku po dobu 160 s a modulační amplitudě při FS DPV  - 100 mV.                           

       Kyslík byl z  analyzovaných roztoků odstraňován 10 minutovým 

probubláváním roztoku dusíkem. Čistící linka na dusík obsahovala roztok 
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chromnatých iontů  ve zředěné kyselině chlorovodíkové nad zinkovým 

amalgamem.  Před vstupem do polarografického roztoku byla zařazena 

probublávačka obsahující směs MeOH – voda 6 : 4 .  

     Acidita roztoků byla měřena přístrojem pHM 62 (Radiometer, Copenhagen)  

s použitím nasycené kalomelové elektrody.  

    Spektrofotometrická měření byla prováděna na přístroji PU 8800 (Pye 

Unicam, Velká Británie) v křemenných kyvetách o měrné tloušťce 1 cm. 

    HPLC kontrola čistoty zkoumaných sloučenin byla provedena s užitím 

vysokotlakého čerpadla HPP 5001, smyčkového dávkovače LCI – 30, ADLC 2 

amperometrického detektoru kombinovaného s voltmetrickým detektorem 

s uhlíkovým vláknem  a liniového zapisovače TZ 4200 (vše Laboratorní 

přístroje, Praha).  

   Coulometrická měření byla prováděna pomocí coulometrického analyzátoru 

OH 404 (Radelkis, MR) v 200 ml nádobce s vtaveným Pt  drátkem realizujícím 

spojení rtuťového dna (tvořícího katodu) s přístrojem. Jako anoda byla použita 

Pt plíšková elektroda OH 935 o ploše 5 cm2. Katodový a anodový prostor byl 

oddělen fritou. Jako srovnávací elektroda byla použita nasycená kalomelová 

elektroda OH 933. Roztok byl během stanovení míchán magnetickou míchačkou 

a inertní atmosféra byla zajišťována stálým přívodem dusíku.  

   Všechna měření byla provedena za laboratorní teploty. 
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3. Tast polarografie 

 

      Jako základní polarografická metoda ke studiu chování derivátů 1-fenyl-3,3-

dimethyltriazenu byla zvolena tast polarografie na DME. Vzhledem k částečné 

eliminaci nabíjecího proudu a lepší vyhodnotitelnosti tast polarografických 

křivek  zbavených  oscilací proudu typických pro DC polarografii, lze snížit mez 

detekce tast polarografie na DME asi o jeden řád ve srovnání s DC na DME, tj. 

na hodnotu 2 . 10 -6 mol.l-1 . 

    Pomocí tast polarografie byla nejprve proměřena závislost půlvlnového 

potenciálu, limitního proudu a směrnice logaritmické analýzy na pH ve 

směsném vodně-methanolovém prostředí, dále byl ověřen difúzní charakter 

limitních proudů a za optimálních podmínek proměřeny koncentrační závislosti. 
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Tab. 1  Vliv pH na tast polarografické chování 1-[4´-(fenylazo)fenyl]-3,3-
dimethyltriazenu (c= 1.10-4 mol.l-1) ve směsi B-R pufr-methanol 1:1 
a – konečné pH směsi pufru nebo HClO4 s methanolem, b – dosaženo použitím 
2M HClO4, c -  dosaženo použitím 0,2M HClO4, d - dosaženo použitím 0,02M 
HClO4, e – přibližná hodnota dlouhé vlny s tvarem odpovídajícím spojením 
dvou špatně rozeznatelných vln, f – přibližná hodnota z důvodu obtížného 
vyhodnocení vlny, g – 2. a 3. vlna splývají, h – 2. a 3. vlna mizí 
 

 
 
 
 

 
Obr. 1 Vliv pH na tast polarogramy 1-[4´-(fenylazo)fenyl]-3,3-dimethyltriazenu 
(c=1.10-4 mol.l-1) ve směsi B-R pufr-methanol 1:1, pH 2,7(1), 4,8(2), 6,9(3), 
7,9(4), 8,6(5), 10,1(6) a 13,4(7).    
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Obr. 2 Vliv pH na tast polarografické chování 1-(2´-nitrofenyl)-3,3-
dimethyltriazenu (c= 100 µmol.l-1) ve směsi B-R pufr-methanol 1:1, pH 2,0(1), 
2,6(2), 4,0(3), 4,7(4), 5,8(5), 6,9(6), 8,0(7), 8,7(8), 9,7(9), 11,1(10). 
 
Tab.2   Vliv pH na tast polarografické chování 1-(2´-nitrofenyl)-3,3-
dimethyltriazenu (c=100 µmol.l-1) ve směsi B-R pufr-methanol 1:1, a – konečné 
pH směsi pufru nebo HClO4 s methanolem, b – směrnice logaritmické analýzy, 
c -  dosaženo použitím 1M HClO4, d - dosaženo použitím 0,1M HClO4, e – 1. a 
2. vlna splývají, f –nelze provést logaritmickou analýzu vzhledem ke špatnému 
vyhodnocení vln, g –logaritmickou analýzu nelze provést, protože vlny splývají, 
hodnota E1/2 je pouze přibližná, limitní proud odpovídá celkové výšce splývající 
vlny 
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4. Diferenční pulsní polarografie 

 

    Ve snaze o dosažení co nejvyšší citlivosti, vyžadované především při analýze 

biologických materiálů v souvislosti se studiem biologických vlastností derivátů 

1-fenyl-3,3-dimethyltriazenu, bylo k dalšímu stanovení zkoumaných látek užito 

metody DPP. Jedná se o moderní modifikaci polarografie, při níž je využito 

odlišného průběhu faradického a kapacitního proudu k účinné eliminaci vlivu 

kapacitního proudu. Tím dochází ke snížení meze detekce stanovených 

depolarizátorů  v   ideálních  případech   až  do  koncentračního   rozmezí        

2.10-7 mol.l-1  a k možnosti lepšího rozlišení komponent směsí, kde pro odlišení 

tří píků postačí rozdíl potenciálů jejich maxim asi 100 mV (39 – 41). 

    DPP poskytuje záznamy ve formě píků jejichž výška závisí kromě 

koncentrace depolarizátoru  i  na počtu vyměňovaných elektronů, na 

reversibilitě studovaného systému, eventuelně  na velikosti pulsu. 

    Nejprve byl opět studován vliv pH  na DP polarografické chování  derivátů  

1-fenyl-3,3-dimethyltriazenu na DME a poté byly za optimálních podmínek 

proměřeny koncentrační závislosti v rozmezí 10-4 až 10-7 mol.l-1.  
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Obr. 3  Cyklický voltamogram 1-[4´-(fenylazo)fenyl]-3,3-dimethyltriazenu (c= 
1.10-4 mol.l-1) ve směsi B-R pufr-methanol 1:1 o pH 13,3 při rychlosti polarizace 
50mV.s-1.                   

 

Obr. 4   Vliv pH na DP polarogramy 1-[4´-(fenylazo)fenyl]-3,3-
dimethyltriazenu (c= 1.10-4 mol.l-1) ve směsi B-R pufr-methanol 1:1, pH 2,6(1), 
4,8(2), 6,9(3), 8,0(4), 8,7(5), 12,1(6), 13,4(7). 
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5. Rychlá diferenční pulsní polarografie na visící rtuťové kapkové elektrodě 

 

    Tato technika umožňuje další zvýšení citlivosti stanovení (42,43). Lze ji 

považovat za speciální případ DPP, kdy interval mezi pulsy je stejný jako šířka 

pulsu. K vypracování této metody vedla snaha o zkrácení analýzy a záznam celé 

polarografické křivky je proveden během doby jediné kapky rtuti, což vede ke 

značnému snížení spotřeby rtuti.  

    Pro dané měření byla použita HMDE  s velikostí kapky dané otevřením 

ventilu po dobu 160 ms, bylo pracováno s rychlostí nárůstu polarizačního napětí        

50 mV.s-1, modulační amplitudou – 100mV. 

    Metodou FS DPV byl nejprve proměřen vliv pH na chování studovaných 

látek a poté za optimálních podmínek změřeny koncentrační závislosti. Nakonec 

byla studována možnost dalšího zvýšení citlivosti využitím adsorptivní 

akumulace stanovovaných látek  na povrchu visící  rtuťové kapky.  
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Obr. 5  Vliv pH na tvar FS DP voltamogramů 1-(2´-nitrofenyl)-3,3-
dimethyltriazenu (c= 10 µmol.l-1) ve směsi B-R pufr-methanol 1:1, pH 3,8(1), 
5,7(2), 8,7(3), 10,9(4) 
 

 
 

6. Využití adsorptivní akumulace 

 

    Bylo prokázáno, že deriváty  1-fenyl-3,3-dimethyltriazenu se  ve vodně – 

metabolickém prostředí adsorbují na povrchu rtuťové kapkové elektrody. Toto 

lze využít ke zvýšení citlivosti jejich stanovení pomocí akumulace sledované 

látky adsorpcí na povrchu pracovní elektrody. Proto byla sledována možnost 

využití adsorpce derivátů  1-fenyl-3,3-dimethyltriazenu na povrchu elektrody při 

stanovení jejich velmi nízkých koncentrací metodou FS DPV na HMDE. 
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6.1 Vliv doby akumulace 

    Vliv doby akumulace na výšku píku byl proměřen v prostředí B-R pufr 

methanol 9:1 o pH 7,2. Toto prostředí se ukázalo jako nejvýhodnější jak 

vzhledem ke tvaru a dobré vyhodnotitelnosti měřených signálů tak i vzhledem 

k pozorovaným píkům nečistot na linii samotného základního elektrolytu. 

  Koncentrace 1- (2´ - nitrofenyl) – 3,3 – dimethyltriazenu byla 0,2 – 1 µmol.l-1, 

potenciál akumulace  0 V a doba akumulace 30s. Během doby akumulace (tj. 

doby, která uplyne mezi vytvořením kapky a vlastním záznamem křivky) nebyl 

roztok míchán. 

  Metodou AdSV bylo možné stanovit koncentrační rozmezí 1- (2´ - nitrofenyl) 

– 3,3 – dimethyltriazenu   2 – 10-8 mol.l-1. 

 

 

7. Výsledky měření 

 

7.1 Analytické využití polarografické redukce     1 - [4´- (fenylazo)fenyl ] – 3,3 – 

dimethyltriazenu 

 

    Pro analytické účely, nejvyšší, nejlépe vyvinuté a nejsnadněji vyhodnotitelné 

píky byly získány v prostředí Britton – Robinsonův pufr   -   methanol (1 : 1) při 

pH = 8,0, kde redukce obou azoskupin a triazenové skupiny může být využita. 
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    Za těchto podmínek jsou kalibrační křivky lineární v koncentračním rozmezí  

1 . 10-4  -  2. 10-6  mol.l-1  pro tast polarografii  a  1 . 10-4  -  2. 10-7  mol.l-1  pro 

DPP. 

 

7.2   Analytické využití polarografické redukce  1 – (2´- nitrofenyl) – 3,3 – 

dimethyltriazenu 

 

     Pro   tast   polarografii    se  prostředí Britton – Robinsonův pufr   - methanol 

(1 : 1) a oblast pH  5 nebo  11 ukázalo jako optimální pro analytické stanovení. 

V těchto podmínkách závislosti výšek zaznamenaných křivek jsou lineární 

v koncentračním rozmezí  1 . 10-5 – 2 . 10-6 mol .l-1. 

 

    Při  DPP na DME  naměřené závislosti zachovávají stejný charakter jako 

závislosti měřené  tast polarografii. Výšky  píků  byly vyhodnocovány 

odečtením proudu při potenciálu maxima píku od tečny spojující minima u 

základny píku.  Zřetelné snížení třetího píku při pH < 2 je zjevně opět spojeno 

s kyselou katalytickou hydrolýzou triazenové skupiny. Prostředí pH 5 nebo 11 

se opět ukázalo jako analyticky optimální. 

    Nejvyšší a nejlépe vyhodnotitelné píky měřené metodou FS DPV byly 

získány při pH 5,7. Prostředí Brittonův – Robinsonův pufr   -   methanol (9 : 1)  

bylo vhodnější pro koncentrační rozmezí 2 – 10 . 10-7 mol .l-1 vzhledem 

k hladkému  průběhu křivky základního elektrolytu. 
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    Všechny závislosti na pH  a  koncentraci roztoku jsou uvedeny v příslušných 

tabulkách a grafech (viz přílohy). 

 

 
Obr. 6   Cyklické voltamogramy 1-(2´-nitrofenyl)-3,3-dimethyltriazenu (c= 100 
µmol.l-1) ve směsi B-R pufr-methanol 1:1, pH 2,8(a), 4,9(b) a 11,0(c). Rychlost 
polarizace 50 mV.s-1(a,b) nebo 100mV.s-1(c). 
 

 
 

 
8. Shrnutí 

    1) Byly prostudované polarografické redukce 1 - [4´- (fenylazo)fenyl ] – 3,3 – 

dimethyltriazenu a 1 – (2´- nitrofenyl) – 3,3 – dimethyltriazenu pomocí tast 
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polarografie a  diferenční pulsní polarografie na rtuťové kapkové elektrodě. 

Pomocí potenciostatické coulometrie a cyklické voltametrie  na visící kapkové 

elektrodě byl navržen mechanismus těchto redukcí. 

    2) Byly nalezeny optimální podmínky pro stanovení studovaných látek 

pomocí tast polarografie  s mezí detekce 2 . 10-6 mol.l-1; diferenční pulsní 

polarografie  na rtutˇové kapkové elektrodě  s mezí detekce 2 . 10-7 mol . l-1 ; 

rychlé diferenční pulsní voltametrie na HMDE s mezí detekce 2 . 10-7 mol . l-1 . 

    3)  Byla studována možnost dalšího snížení meze detekce pomocí adsorptivní 

akumulace studovaných látek  na povrchu pracovní elektrody a bylo dosaženo 

meze detekce 2 – 10-8 mol.l-1 .  

Tab. 3  Parametry kalibračních přímek pro polarografické a voltametrické 
stanovení 1-(2´-nitrofenyl)-3,3-dimethyltriazenu  ve směsi B-R pufr-methanol 
1:1. a – výsledné pH ve smíšeném prostředí, b – korelační koeficient, c – limit 
stanovení, d – dosaženo jedné vlny nebo píku, e – směs B-R pufr – methanol 9:1 
f – 3. pík mizí, křivka odpovídá základnímu elektrolytu, g – měřeno adsorptivní 
akumulací 
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11. Anotace 

 

   Předkládaná rigorózní práce je zaměřena na polarografické chování 

genotoxických látek 1-(2´-nitrofenyl)-3,3-dimethyltriazenu  a 1-(4´-nitrofenyl)-

3,3-dimethyltriazenu  ve směsném prostředí voda-methanol. 

  Cílem bylo nalézt optimální podmínky pro stanovení nízkých koncentrací 

studovaných látek. Polarografické chování bylo studováno tast polarografií, 

diferenční pulsní polarografií, rychlou diferenční pulsní voltametrií na visící 

rtuťové kapkové elektrodě. Za optimálních podmínek byly proměřeny závislosti 

výšky píku nebo vlny  na koncentraci studovaných látek. 

  Závěrem byla pozornost věnována studiu mechanismu redukce studovaných 

látek a stanovení počtu vyměněných elektronů pomocí coulometrie při 

konstantním potenciálu a pomocí cyklické voltametrie. Coulometrická redukce 

testovaných látek během coulometrie byla studována tast polarografií, 

spektofotometií v UV oblasti a viditelném světle, a  metodou HPLC 

s elektrochemickou detekcí. 
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     Annotation 

 

    This rigorous thesis has been made of the polarographic behaviour  of 

genotoxic  1-(2´-nitrophenyl)-3,3- dimethyltriazene and 1-(4´-nitrophenyl)-3,3- 

dimethyltriazene in mixed water-methanol medium. 

  The polarographic behaviour of these substances was studied by tast 

polarography, differential pulse polarography or fast scan differential pulse 

voltammetry at a hanging mercury drop electrode. Under optimal conditions 

have been measured dependence of height of wave or peak on the concentration 

of study substance. 

   In addition, potentiostatic coulometry at a large-area mercury electrode was 

employed to determine the number of electrons exchange. The reduction of the 

test substance during potentiostatic coulometry was followed using tast 

polarography, spectrophotometry in the UV and visible regions and high 

performance liquid chromatography with electrochemical detection. 

  

 

 


