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Polarografie při studiu homogenní kinetiky

Závislost koncentrace jedné nebo více složek reakční smě-
si na čase může být často nahrazena sledováním časových
změn fyzikální veličiny, která je jednoduchou funkcí koncen-
trace jedné nebo více složek reakční směsi1.1 když v současné
době převládají při studiu kinetiky měření absorpce záření při
různých vlnových délkách, záznam změn polarografických
limitních proudů nebo polarografických křivek intenzity a na-
pětí může v některých případech poskytovat jisté výhody2"9.
Podobně jako při použití spektrofotometrie, potenciometrie,
konduktometrie, nebo kalorimetrie je možno provádět polaro-
grafická měření kontinuálně, přímo ve studované reakční smě-
si. Je-li nutno provádět polarografická měření za jiných pod-
mínek (např. při jiném pH), než při kterých reakce probíhá, je
nutno průběh reakce zastavit. V takových případech jedinou
výhodou polarografie může být specifita stanovení určité slož-
ky reakční směsi, rychlost stanovení a potřeba malého vzorku
nebo možnost použití polarografie k stanovení látek, jen ob-
tížně stanovovaných jinými metodami.

Přímé sledování reakcí polarografií reakční směsi umož-
ňuje měření prakticky v reálném čase, při němž měřená veli-
čina je získána rychle a stanovení není často ovlivněno přítom-
ností jiných složek reakční směsi. Polarograficky je možno
v některých případech stanovit reagens, výchozí látky, pro-
dukty či meziprodukty, jejichž stanovení jinými metodami je
obtížné nebo zdlouhavé. Konečně v některých případech je
možné současně stanovit výchozí látky a produkty, výchozí
látky a meziprodukty, nebo meziprodukty a produkty, případ-
ně všechny tři časově proměnné složky reakční směsi.

S t a n o v e n í l á t e k o b t í ž n ě
s t a n o v i t e l n ý c h j i n ý m i m e t o d a m i

Mezi činidla, pro která nejsou dostupná klasické nebo
spektrofotometrické metody, které by byly dostatečně rychlé,
selektivní a citlivé, a jejichž koncentraci v reakčních směsích
je možno výhodně sledovat polarograficky, jsou anionty ky-
seliny jodisté10"12, např. při oxidacích 1,2-diolů (obr. 1), nebo

difenyldiazomethan, při reakcích s benzoovými kyselinami13.
Některé zředěné zásobní roztoky reagencií, např. bromu,

podléhají změnám s časem. V takových případech je možno
elektrochemicky generovat na pracovní elektrodě brom z roz-
toků a současně na indikační elektrodě měřit změnu koncen-
trace bromu v roztoku s časem v přítomnosti různých látek,
které s bromem reagují. Vyhodnocení kinetiky v takových
otevřených systémech je možné modelováním za použití po-
čítačů14.

Skupinou látek, kde je použití polarografie často výhodné,
jsou sirné sloučeniny. U systémů, u nichž se reakce zúčastní
thioly (které dávají anodické vlny sloučenin se rtutí), je nadto
možno rozhodnout, zda při sledované reakci thiol podléhá
oxidaci nebo zda se zúčastní reakce jako nukleofilní činidlo.
Tak u reakcí thiolu s peroxidem vodíku dochází ke vzniku
disulfidů15'17, zatímco při reakci s benzochinonem dochází
k nukleofilní adici tvou:

Zatímco u nitrosobenzenu dochází k adici thiolátu k sku-
pině nitroso za vzniku aduktu typu ArN(SR)O~, u nitrosofe-
nolů dochází k oxidačně-redukční reakci18:

(2)

Při reakcích thiolů (RSH) s disulfidy typu R'SSR' (např.
s cystinem) dochází k substituci za vzniku RSSR' + R'SH
(cit.15"17) (obr. 2). Zvláště výhodné je použití polarografie při
studiu reakce18:

(3)

(4)

kde je možno polarograficky sledovat změny koncentrace jak
thiolátu (RS"), který dává anodickou vlnu, tak nitrosobenzenu,
jehož redukce se projeví katodickou vlnou. Protože adsorbo-
vaná sloučenina thiolátu se rtutí při vyšších koncentracích
thiolu deformuje vlnu redukce nitrososkupiny, prokázalo se
nejvýhodnější sledovat polarograficky změnu koncentrace
thiolátu a změnu koncentrace nitrosobenzenu spektrofotomet-
ricky. Stanovení obou výchozích látek v prvé reakci a činidla

* Tento článek je upravenou třetí částí přednášky, kterou prof. P. Zuman přednesl dne 4.4.1996 v Ústavu fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR. Přednostně jsou zde citovány vlastní práce autora (Pozn. redakce)

306



Chem. Listy 93, 306-314 (1999) Referáty

307



Chem. Listy 93, 306-314 (1999) Referáty

PhSO,CH=CH, + Nu PhSO,CH,CH7Nu (7)
C6H5COCH2CH(OH)C6H5

(kde Nuje nukleofil), je možno polarograficky sledovat změny
koncentrace jak výchozí látky tak produktu.

Konečně při adici iontu SO2," k nitrosobenzenu'8je možno
polarograficky stanovit volný nitrosobenzen, zatímco ve spek-
trech v ultrafialové oblasti se absorpce výchozí látky a aduktu
příliš od sebe neliší.

Malý rozdíl mezi absorpcí nitrosobenzenu a aduktu, kte-
rý omezuje použití spektrofotometrie, byl pozorován také
pro reakce nitrosobenzenu s hydroxidovými ionty25. Kinetiku
je možno sledovat jak pomocí změn dc polarografických
limitních proudů, tak - pro rychlé reakce - pomocí redukční-
ho píku nitrososkupiny, získaného cyklickou voltamctrií. Pro-
tože nitrosobenzen je ve vodných roztocích těkavý, je tře-
ba ověřovat, zda během reakce nedochází ke ztrátě nitroso-
benzenu bubláním dusíkem. K tomu se hodí redukční vlna
azoxybenzenu, který je v nepřítomnosti kyslíku a světla pro-
duktem následné reakce aduktu ArN(OH)O\ Součet výšek
polarografických vln ArNO a ArN(O) = NAr umožňuje ko-
rekci na ztráty těkáním, zatímco vyhodnocení výšek píku
těchto dvou látek při cyklické voltametrii je podstatně složi-
tější.

Karbimazol (l-ethoxykarbonyl-3-methyl-2-thioimidazolin),
který podléhá při pH > 9 hydrolýze, nedává při pH > 6
anodické vlny, odpovídající tvorbě solí ze rtutí26. Hydrolý-
zou vzniklý meziprodukt podléhá rychlé dekarboxylaci a re-
akční rychlost při pH > 9 je možno sledovat na základě
růstu anodické vlny konečného produktu, 1-methylimidazol-
-2-thiolu27:

S o u č a s n é s t a n o v e n í n ě k o l i k a s l o ž e k
r e a k č n í s m ě s i

Klasickým příkladem reakce, kde je možno polarograficky
sledovat časové změny koncentrace několika složek, je alka-
lický rozklad chalkonu31. V reakci, která probíhá podle celko-
vého schématu:

(11)

je možno současně sledovat změny koncentrace chalkonu
(výchozí látky), (3-ketolu (meziproduktu) a benzaldehydu
(produktu) (obr. 5). Absorpční spektra těchto látek se překrý-
vají. Obrácená situace byla pozorována při studiu analogic-
kého rozkladu skořicového aldehydu29.

V tomto případě se polarografické vlny benzaldehydu
překrývají s vlnami výchozího aldehydu a vlny aldolu s vlnami
acetaldehydu. Absorpční spektra naproti tomu jeví oddělené
maximum pro aldol. Proto při studiu reakce chalkonu je vý-
hodnější použít polarografie, ale pro analogickou reakci sko-
řicového aldehydu je lépe použít spektrofotometrii. I v reakční
kinetice platí, že není vhodné označovat určitou metodu jako
nejvýhodnější pro daný typ reakce, aleje nutné specifikovat,
o reakci jaké látky se jedná.
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Obr. 5. Časová závislost alkalického rozkladu chalkonu v 2
-NaOH (cit.31)

M-

Jiným příkladem výhodného použití polarografie je studi-
um eliminace Mannichových bází, kde je možno stanovit
výchozí látku a produkt v reakci:

(14)

V rozporu s údaji v četných učebnicích je možno ze
závislosti reakční rychlosti na pH prokázat, že eliminaci po-
dléhá pouze konjugovaná báze (3-aminoketonu6'28'30'32 Polaro-
grafie také umožňuje zjištění následné reakce, v níž dochází
k adici iontů OH" k ethylenické vazbě, která se projeví časovou
změnou vlny a,(3-nenasyceného ketonu, což je produkt elimi-
nace. Studium eliminace běžných (3-aminoketonů odvozených
od dialkylaminů či piperidinu je v důsledku p ř a Mannichovy
báze většího než 9 příliš komplikováno touto následnou re-
akcí. V |3-morfolinopropiofenonu byla nalezena vhodná mo-
delová sloučenina s dostatečně nízkým pKz (6,6), pro kterou
eliminace není komplikována hydratací vzniklého fenylvinyl-
ketonu.

Pozoruhodným příkladem je chování methojodidu 3-tro-
(10) penonu30, kde eliminaci předchází Hofmannovo odbourávání:
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Také v tomto případě jsou vlny výchozí látky, nenasyce-
ného aminoketonu (meziprodukt) a vzniklého troponu do-
statečně odděleny. Podobná reakce byla pozorována u sirného
analoga, kde skupina >N+(CH3)2 byla nahrazena skupinou
>S+CH3.

Při studiu hydrolýzy pyridoxal-5-fosfátu34'35 využíváme
rozdílu mezi difuzním proudem esteru a kinetickým proudem
readukce produktu hydrolýzy, pyridoxalu. Pyridoxal-5-fosfát
je podle pH roztoku disociován do různého stupně ajednotlivé
iontové formy podléhají hydrolýze různou rychlostí. Nejvyšší
rychlost hydrolýzy byla pozorována u formy, která je proto-
nována na pyridinovém dusíku, kde fenolická skupina není
disociována a kde zbytek kyseliny fosforečné v postranním
řetězci v poloze 5 nese jeden negativní náboj. Podobně na
základě rozdílu mezi výškou čtyřelektronové difuzní vlny
pyridoxaloximu a malé kinetické vlny pyridoxalu36je možno
sledovat kinetiku vzniku oximu. Rychlostní konstanty reakce
pyridoxalu s hydroxylaminem se velmi podstatně liší pro
jednotlivé redukovatelné formy. Pro plně protonovanou formu
pyridoxalu bylo nalezeno /fcpH2+= 500 1.mol"1.min"1, pro bazic-
kou formu fcpH= 13 1.mol"1.min"1 a pro zwitteriontovou formu
fcpH+= 3,5 1.mol"1.min"1.

Možnost stanovení výchozí látky a produktu se uplatnila
při studiu reakcí anabolického steroidu oxymetholonu s me-
thanolem a ethanolem37. Kinetiku Cannizzarovy reakce aro-
matických aldehydů je možno sledovat38 jednak z poklesu
výšky redukčních vln aldehydu jednak ze změny výšky ano-
dické vlny oxidace aldehydu, které podléhá anion geminálního
diolu. Ze závislosti rychlostní konstanty na aktivitě hydroxy-
lových iontů (měřenou39 aciditní funkcí J-) a ze změřené
hodnoty rovnovážných konstant reakce40'41:

(16)

je možné vyvodit, že Cannizzarovy reakce se nezúčastní alde-
hydická forma, ale monoanion a dianion aduktu podle oxidač-
ně-redukční reakce:

(17)

Toto schéma se liší od schémat zpravidla uváděných v učeb-
nicích organické chemie. Kinetická data svědčí o tom, že Canni-
zzarova reakce probíhá pouze při takových koncentracích hy-
droxidu sodného, kde v roztokuje přítomen dianion geminálního
diolu a koncentrace formy ArCH=O je zanedbatelně malá.
Tvar závislosti měřené rychlostní konstanty na aktivitě hyd-
roxidových iontů vylučuje na př. reakci ArCH(O")2+ ArCHO.

Polarografie při studiu heterogenních systémů

Jednou z výhod, kterou poskytuje polarografie ve srovnání
se spektrofotometrickými achromatografickými metodami, je
možno provádět analýzy a sledovat rovnováhy a kinetiku

(15)

v nehomogenních systémech, kde je elektroaktivní látka roz-
puštěna v roztocích, obsahujících sraženiny a koloidní částice.
To je zvláště výhodné při studiu málo rozpustných komplexů
a při výzkumu systémů, v nichž jsou rozptýleny některé pří-
rodní polymery.

M á l o r o z p u s t n é k o m p l e x y

Přidáme-li k roztoku, obsahujícímu redukovatelné ionty,
na př. těžkých kovů, komplexotvorná činidla v proměnné
koncentraci, je možné polarograficky sledovat změnu koncen-
trace volného kationtu. Takový postup je možno používat ke
stanovení kovu amperometrickou titrací, ale též ke studiu
složení a chování vzniklých komplexů.

Příkladem takových studií mohou být výzkumy reakce
2,3-dimerkaptopropanolu s různými kationty. Tato sloučeni-
na, známá pod zkratkou BAL (Briti sh' Anti Lewisite), byla
připravena pro použití jako detoxikační činidlo bojových che-
mických látek, obsahujících organosloučeniny arsenu. Později
byla užívána v pracovním lékařství k detoxikaci při otravách
sloučeninami některých těžkých kovů, na př. rtutí. Bylo před-
pokládáno, že v obou případech vzniká rozpustná chelátová
sloučenina, která je vylučována z organismu. Polarografické
studie prokázaly17'42, že u sloučenin arsenu nedochází ke tvor-
bě chelátů, nýbrž ke vzniku sloučenin typu:

Tato látka je rozpustná především proto, že obsahuje vedle
hydroxylové skupiny také volnou hydrofilní skupinu SH. Pří-
tomnost této skupiny SH se projeví na polarografických křiv-
kách novou anodickou vlnou, odlišnou od původní vlny BALu.
Naproti tomu u sloučenin jednomocné a dvojmocné rtuti do-
chází ke vzniku málo rozpustného komplexu typu(pro HgLI):

Při reakcích diethyldithiokarbamátů (DDC) (cit.43'44) s Cd2+,
Hg2+, Pb2+vznikají v 0,1 M-NaOH málo rozpustné sloučeniny
typu Me(DDC)2, podobně jako v roztocích monoethyldithio-
karbamátů45, kde však při nadbytku kovového iontu vznikají
sirníky MeS. Při reakcích ethylen- 1,2-bisdithiokarbamátu44

(EDC) s těmito ionty těžkých kovů vzniká přechodně rozpust-
ný komplex Me(EDC), který při malém nadbytku kovového
iontu přechází na málo rozpustný komplex typu Me(EDC)2.
U komplexu EDC s kadmiem byl při nadbytku kademnatého
iontu pozorován vznik sirníku CdS. Aby bylo možno použít
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porozumění chemických pochodů pro interpretaci účinků
těchto látek jako pesticidů, bylo by nutné rozšířit takové studie
do fyziologické oblasti pH.

Reakce žlučových kyselin s ionty těžkých kovů mohou být
významné z fyziologického hlediska. Ve žlučníku je totiž
vedle žlučových kyselin, cholesterolu a fosfolipidů i značné
množství iontů běžných kovů, zvláště Fe2+, Cu2 +a Zn2+. O in-
terakcích těchto iontů se žlučovými kyselinami nebylo do
nedávná prakticky nic známo. Studium interakcí je kompliko-
váno tím, že žlučové kyseliny tvoří ve vodných roztocích
agregáty, jejichž velikost roste s rostoucí koncentrací solí
žlučových kyselin.

Tyto agregáty se liší od micel typických povrchově aktiv-
ních látek nejen velikostí, která se mění s koncentrací dané
žlučové kyseliny, ale i rozdělením hydrofilní a hydrofobní
části. U běžných surfaktantů lze rozeznat hydrofilní koncové
skupiny a hydrofobní, zpravidla lineární, uhlíkové řetězce.
U žlučových kyselin je steroidní uhlíková kostra téměř v jedné
rovině, nad jednou stranou této ploché molekuly jsou skupiny
a-OH a COO-, které jsou hydrofilní, nad druhou hydrofobní
alkylové skupiny a vodíkové atomy. V důsledku tohoto pro-
storového uspořádání existují v molekulách žlučových kyselin
spíše hydrofobní a hydrofilní oblasti než skupiny. Struktura
a složení agregátů žlučových kyselin nejsou konečnou plat-
ností ve většině případů známé, předpokládá se však, že při
jejich vzniku převládají interakce mezi hydrofobními oblastmi
v jednotlivých molekulách. Různá fyzikálně-chemická měření
naznačují existenci dvou typů agregátů - tzv. malých agregátů
(což jsou dimery až tetramery) a velikých agregátů, sdružující
šest či více aniontů žlučových kyselin.

Informace o reakcích žlučových kyselin s ionty Me2+v roz-
tocích a v heterogenních rovnováhách, jichž se účastňují málo
rozpustné produkty těchto reakcí, je možno získat ze závislostí
limitních proudů rozpuštěných kovových aniontů a půlvlno-
vých potenciálů na koncentracích žlučových kyselin (ZK). Pro
reverzibilní systémy, jako Cu2+, Cd2 + a Pb2+, je možné ze
závislosti půl vlnových potenciálů na log[ŽK] určit přibližnou
hodnotu konstanty stability rozpustného komplexu, který je
v rychle se ustavující rovnováze s volnými ionty Me2+. Pro
reverzibilně i ireverzibilně redukované ionty Me 2 + závislost
limitních proudů (/lim) na log[ŽK] poskytuje informaci o rov-
nováze mezi volnými ionty Me 2 + a komplexem ve špatně
rozpustných částicích (obr. 6). Protože se rovnováha mezi
nerozpustnými částicemi a anionty Me2+ustavuje pomalu ve
srovnání s časovým úsekem potřebným k měření, jsou měřené
hodnoty difuzních proudů (iiim) přímo úměrné koncentraci
volných iontů Me2 +v roztoku:

Ze závislostí limitních proudů a půlvlnových potenciálů
Cu2+, Cd2 t, Pb2+, Zn2+, Fe2 +na koncentraci aniontů ZK" plyne,

že při pH asi 7,5 (tj. pH podstatně vyšším než p/fa) monomerní
anionty ZK" prakticky nereagují v dostupném oboru koncen-
trací ŽK s anionty Me2+. Malé agregáty ZK tvoří málo roz-
pustné soli46"53. U těchto agregátů se předpokládá, že dvě
skupiny - COO" na jediném agregátu jsou dostatečně blízko
u sebe, takže mohou reagovat s jediným kovovým kationtem
Me2+. Alternativně je možno předpokládat, že může dojít
k interakci mezi jedním kovovým iontem Me2 + a dvěma sku-
pinami COO" na dvou molekulách žlučových kyselin. Určení

Obr. 6. Závislost limitního proudu redukce iontů Cu2 + (a), Cd2+

(b) a Pb + (c) na logaritmu koncentrace sodných solí žlučových
kyselin46
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stechiometrického poměru Me(II): anion žlučových kyselin je
komplikováno adsorpcí aniontů žlučových kyselin na povrchu
agregátů a koloidním charakterem vzniklých částic.

Při pH 7,5, které je dostatečně větší než p a d a n é žlučové
kyseliny, převládají žlučové kyseliny v roztocích ve formě
aniontů. Za těchto podmínek vznikají interakcí s Me malé
agregáty, které jsou málo rozpustné. Stabilita těchto agregátů
je málo závislá48na pH a koncentraci přítomné neutrální soli.
Výjimku tvoří chloridy přidané v nadbytku, které mohou tvořit
konkurenční komplexy. Z porovnání závislostí limitních prou-
dů a půlvlnových potenciálů na log[ZK] pro kovy podléhající
reverzibilní redukci plyne, že ve většině případů složení kom-
plexu převládajícího v roztoku je podobné složení komplexu
převládajícího v nerozpustných částicích.

Stabilita komplexu malých agregátů závisí jednak na dru-
hu kovového iontu, jednak na struktuře ŽK. U kyselin s třemi
hydroxylovými skupinami je pořadí stabilit komplexů s růz-
nými kationty stejné pro všechny sledované žlučové kyse-
liny51. Pro tyto sloučeniny lze předpokládat, že složení malých
agregátů je podobné pro všechny studované žlučové kyseliny
se třemi hydroxylovými skupinami. Udihydroxykyselin50není
na proti tomu pozorován podobný sled stability komplexů pro
různé ionty Me2+, což naznačuje, že struktury malých agregátů
pro kyseliny deoxycholovou, chenodeoxycholovou, hyode-
oxycholovou a ursodeoxycholovou jsou odlišné. Prodloužení
postranního řetězce v poloze 15 u kyseliny glykocholové49

vede ke snížení stability komplexu Cu2 + a Cd2+ ve srovnání
s komplexy kyseliny cholovč. Nahradíme-li skupinu CH2COO
u kyseliny glykocholové skupinou CH2CH2SO3 u kyseliny
taurocholové49, nedochází ke vzniku malých agregátů ani k in-
terakci s ionty Me2 + v celém sledovaném oboru koncentrací
žlučových kyselin. U amidů taurinu odvozených od dihydroxy
žlučových kyselin se komplexy s některými těžkými kovy
tvoří, ale pouze u koncentrací amidů žlučových kyselin o řád
nebo více vyšších než u odpovídajících základních žlučových
kyselin53.

S y s t é m y , v n i c h ž j s o u r o z p t ý l e n y
n ě k t e r é p ř í r o d n í p o l y m e r y

Přírodní polymery, např. lignin a chitin, váží různé orga-
nické a anorganické látky a tato jejich vlastnost může ovliv-
ňovat některé procesy probíhající v přírodě. Takové polymery
rovněž nabízejí možnost odstranění nevítaných látek, např.
v zažívacím systému nebo v odpadních vodách.

Polarografie se hodí k studiu vazby různých látek na
takové polymery, protože umožňuje měření koncentrace stu-
dovaných látek přímo v suspenzích těchto polymerů. Protože
v takových suspenzích jsou přítomny povrchově aktivní látky,
je výhodnější používat měření limitních proudů získaných
klasickou dc polarografií (nebo normální pulsní polarografií,
jsou-li koncentrace studovaných látek příliš nízké). Píky prou-
du, získané diferenční pulsní polarografií (DPP) 5 4 5 5 nebo vol-
tametrií s lineární změnou vloženého napětí, jsou totiž také
funkcí rychlosti elektrodových dějů, které jsou ovlivněny
adsorpcí povrchově aktivních látek. V takových případech
proudové píky nezáleží pouze na koncentraci studované látky,
ale jsou ovlivněny koncentrací povrchově aktivních látek,
která může být proměnná. Jen v případech, kdyjeelektroaktiv-
ní látka silně adsorbována-jako je tomu u některých sirných
sloučenin56-je možno použít ke studiu látek DPP. Lignin, je

přírodní, třírozměrný polymer, v němž benzenová jádra nesou-
cí fenolické a alkoxylové skupiny jsou vzájemně propojena
tříuhlíkovými řetězci. Na rozdíl od některých jiných polymerů
vyskytujících se v přírodě, v makromolekulách ligninu se
strukturní jednotky pravidelně neopakují a výsledný polymer
je složitější a více heterogenní než jiní přírodní polymery.
Lignin je přítomen ve většině rostlin s tzv. vaskulárním systé-
mem, který umožňuje transport vodných roztoků od kořenů
do listů či jehličí. Ve dřevu je obsažen v množství mezi 10 a 20
váhovými procenty.

Původním cílem studií v tomto oboru57"62 bylo použití
ligninu jako přídavku do potravin. Protože lignin prochází
lidským zažívacím traktem prakticky beze změny a vzhledem
k tomu, že váže některé nevítané látky, jako jsou kancerogeny
(např. nitrosaminy5 7 5 8 6 1), látky které mohou ovlivnit metabo-
lismům cholesterolu (jako žlučové kyseliny5860) a některé
těžké kovy např. Cu2+, Zn2+, Pb 2 +a UO| + (cit.5362-63), zdál se
ideálním kandidátem na taková použití. Zatímco v České
republice některé takové aplikace, založené na průmyslově
vyráběných ligninech či opracovaném dřevě, byly patento-
vány, ve Spojených státech by Food and Drug Administration
nikdy nepovolila užívání neúplně definovaného materiálu,
získaného buď v prostředí kyseliny sírové, v přítomnosti sir-
níků, nebo extrakcí organickými rozpouštědly. Proto jsme
obrátili pozornost na lignin získaný mikrobiologickými pro-
cesy. Ve spolupráci s Paper and Pulp Research Institute
v Montrealu bylo použito enzymatických přípravků, izolova-
ných z chorošů. Tyto enzymy mají schopnost odštěpit celulosy
a hemicelulosy, na které je lignin ve dřevě vázán, od ligninu.
Takto získané přípravky ligninu měly znamenité vlastnosti,
ale jednu značnou nevýhodu: Vypracovaným postupem bylo
možno získat 50 mg ligninu, ale k praktickým pokusům by-
lo zapotřebí 500 g nebo lépe 5 kg ligninu. Zvětšení měřítka vý-
roby enzymatického ligninu se projevilo nad naše síly a schop-
nosti.

I když původního cíle nebylo dosaženo, bylo v těchto
studiích zjištěno, že lignin silně adsorbuje jak látky organické
(jako nitrosaminy a steroidy), tak anorganické kationty. Když
později projevil State Department of Agriculture zájem o stu-
dium vazby pesticidů na lignin, byla k dispozici potřebná me-
todika. Bylo zjištěno, že všechny studované pesticidy (např.
acifluorfen56'64, thiram56, dazomet56, DCNA5 6 a hexazinon65

(které se užívají k postřiku v lesních školkách k omezení růstu
travin okolo sazenic stromků) se na lignin, který je přítomný
v lesní půdě, váží. Pro konstrukci adsorpčních izoterem bylo
zvolené množství ligninu suspendováno v roztocích s proměn-
nou koncentrací pesticidu a po ustavení rovnováhy byla pola-
rograficky stanovena koncentrace nevázaného ligninu. Roz-
díly mezi adsorpčními izotermami svědčí o tom, že interakce
mezi pesticidy a ligninem závisí na původu a zpracování
ligninu, na struktuře pesticidu, na pH a iontové síle. Ke studiu
desorpce bylo známé množství pesticidu navázáno na lignin,
který byl pak rozptýlen ve vodě či roztokem pufru. Po ustavení
rovnováhy byl desorbovaný pesticid stanoven v roztoku, lig-
nin se zbylým navázaným pesticidem oddělen a znovu rozptý-
len. Tento postup byl vždy několikrát opakován. Vedle těchto
rovnovážných studií byl také vypracován postup, umožňující
sledování dynamiky adsorpce a desorpce, za podmínek bliž-
ších přírodním: Na sloupec ligninu byl vnesen vzorek pestici-
du a postupně vymýván roztokem pufru. Na získaném chro-
matogramu bylo možno z retenčních časů charakterizovat
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pevnost vazby pesticidu na ligninu, z tvaru elučního píku
rychlost adsorpce a desorpce a z plochy pod elučním pikem
celkové množství desorbovaného pesticidu. Jak z rovnováž-
ných tak dynamických studií vyplynulo, že - v závislosti na
druhu ligninu, pesticidu a hodnotě pH - podstatná část pesti-
cidu (mezi 30 % a 60 %) zůstává během jednoho týdne irever-
zibilně vázaná na lignin a tudíž nemůže být biologicky účinná.

Vázání anorganických toxických kationtů, jako Cd2+, Pb2 +

a UO| + a vázání řady organických látek naznačuje, že lignin
by byl výhodným materiálem k akumulaci toxických látek
a odpadů. Lignin je přírodní látka a došlo-li by během operace
ke ztrátě absorbentu, neovlivnilo by to nepříznivě prostředí.
Lignin je podstatně levnější než aktivní uhlí nebo iontoměniče
a při využití vlivu změn pH slibuje být více selektivní než tyto
často užívané látky. Toxické anorganické látky mohou být
zkoncentrovány zpopelněním, organické buď extrakcí vhod-
ným rozpouštědlem nebo rozkladem ligninu v alkalickém
prostředí.

Lignin je také surovinou budoucnosti, je to látka, která se
stále obnovuje přírodními procesy a bude k dispozici i potom,
až zdroje minerálních olejů či uhlí budou vyčerpány. Lze
očekávat, že tak jako bylo uhlí a v současné době je ropa
základní surovinou chemického průmyslu, tak bude v budouc-
nosti výroba chemikálií vycházet z ligninu. Je proto důležité
rozeznat základní pochody, kterými je možné získat z ligninu
jednoduché chemikálie, které mohou být užitečnými synte-
tickými meziprodukty. Většina studií rozkladu v minulosti
byla prováděna buď v silně kyselém prostředí, nebo za podmí-
nek užívaných v papírenském průmyslu, kde se pracuje při
vysokých teplotách a při vysokých tlacích. Polarografie umož-
ňuje sledování rozkladu ligninu za pokojové teploty v mírně
alkalických prostředích, při pH 8-11, bez zvýšení tlaku66. Za
těchto podmínek podléhá suspenze ligninu rozkladu, jehož
hlavními produkty jsou aromatické aldehydy a a,P-nenasyce-
né karbonylové sloučeniny, pravděpodobně chinon-methidy.
Za těchto podmínek se rozklad řídí kinetikou prvního řádu.
Závislost naměřené rychlostní konstanty na pH je podobná pro
všechny studované ligniny a svědčí o tom, že vznik fenolátů
disociací je rychlý pochodem předcházejícím vlastní depoly-
merizaci. Porovnání kinetiky rozkladu různých vzorků ligninu
s kinetikou vzniku aromatických aldehydů a její závislosti na
pH pozorovanou v suspenzích půdy svědčí o tom, že organic-
ké sloučeniny v půdě jsou převážně ligniny ajejich rozkladné
produkty spíše než huminové kyseliny. Tyto kyseliny vznikají
depolymerizací ligninu a jeho rozkladných produktů při půso-
bení alkalických roztoků na vzorky půdy a následnou repoly-
merací při pH zhruba 2. Struktura takto získaného polymeru
se liší od struktury ligninu. Rozklad těchto sekundárních po-
lymerů - huminových kyselin - probíhá už při pH 3-5 a kine-
tika rozkladu je odlišná od té, pozorované v suspenzích ligninu
a půdy66

Dalším sledovaným přírodním polymerem byl chitin, což
je polysacharid. U raků či krabů, žijících v říčkách v lesních
oblastech státu Maryland (USA), bylo pozorováno měknutí
krunýře a jednou z možných příčin byla interakce s pesticidem
dimilinem, který byl v té oblasti lesníky užíván k postřiku.
Jednou z možností uvedení dimilinu do organismů korýšů byla
adsorpce na chitin. Studiem různých pesticidů63bylo zjištěno,
že obecně jejich adsorpce na chitin je podstatně slabší než na
lignin. U některých pesticidů (např. u sulfometuron methylu)
nebyla pozorována prakticky žádná adsorpce mezi pH 2,7

a 7,2, u jiných (diphenaminu, hexazinonu, diazinonu a DCNA)
jen slabá. Silná adsorpce byla pozorována pouze u lindanu
(y-hexachlorocyklohexanu) a thiramu (tetramethylthiuram di-
sulfidu). U posléze jmenovaného pesticidu byla adsorpce pro-
vázena rozkladem disulfidu.

Praktické použití polarografie

Poslední odstavce již demonstrovaly možnosti použití po-
larografie při řešení praktických problémů. To je ve shodě
s názorem profesora Heyrovského, že pracovníci v polarogra-
fii musí prokazovat, zdůrazňovat a šířit poznatky o praktickém
použití polarografie. Svůj zájem o řešení praktických pro-
blémů projevoval nejen propagací, ale také tím, že občas
přinášel doktorandům do laboratoří vzorky, které dostal z prů-
myslu s žádostí o řešení analytických problémů. Pisatel si
připomíná stanovení stop zinku eluovaného ze skla ampulek,
v nichž byly vodné roztoky vystaveny vysokým teplotám
a tlakům. Peněžní či hmotné odměny (jednou to byly malé
lahvičky vynikajícího francouzského koňaku) za takové služ-
by byly vítaným příspěvkem nepříliš movitým doktorandům.

Prvým širším oborem, ve kterém pisatel používal polaro-
grafii jako analytickou metodu bylo potravinářství. V těchto
studiích byla stanovena kyselina pyrohroznová v kyselině
mléčné67, vitamíny68, zvláště kyselina askorbová, v ovoci a ze-
lenině 6 9 7 1^ v askorbigenu71, vitamín B(,v přípravcích72, sulf-
hydrylové látky v ovoci a zelenině69-70, anthokyánů v ovoci69'73

ajuglonu v ořeších74.
Jiným oborem byla analýza farmaceutických přípravků75'78,

jako barbiturátů a thiobarbiturátů79'88, steroidů89"99 antineo-
plastických léků100'102, 2,3-dimerkaptopropanolu103, methaqua-
lonu104, kyselin ethakrynové105a nalixidové106, methimazolu
a carbimazolu26, nifedipinu107 a jiných farmaceutických pří-
pravků108. Naše polarografické studie našly též uplatnění v lé-
kařských vědách109"'14, hygieně práce 1 1 5 1 l 6 stanovení pestici-
4̂3-45,56,64,65,1 n a ^ fegem- prob]émů organické syntézy 118.119

Závěr

V tomto a v předchozích sděleních jsem se snažil naznačit,
jak je možno použít polarografii při řešení různých druhů
problémů v oblastech základního chemického výzkumu i po-
užité chemie. I když se k této metodě chemici v různých
částech světa chovají - v současné době - poněkud macešsky,
je to stále metoda, která pro řešení některých analytických či
mechanistických problémů je nejvýhodnější. Avšak i u této
metody je důležité, aby uživatel rozuměl jejím jak fyzikálním,
tak i chemickým základům. Zejména v zemi, která je kolébkou
polarografie, by možnostem jejího použití měla být věnována
patřičná pozornost.
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P. Zuman (Department of Chemistry, Clarkson Uni-
versity, Potsdam, NY, USA): Application of Polarography in
Investigations in Homogeneous and Non- homogeneous
Systems

For chemical reactions with a half-Iife longer than 30 s
polarography can be ušed as an analytical method for inve-
stigation of their kinetics. The condition of such applications
is that either the starting materiál the intermediate, or the
product are electroactive, i.e., yield polarographic waves that
are a simple function of their concentration. Polarographic
measurements can often be carried out for homogeneous re-
actions directly in the reaction mixture. They are found often
complementary to spectrophotometric procedures. Examples
involve reactions of reactants difficult to determine conti-
nuously by other techniques (e.g., thiolates RS") as well as
systems where polarography enables simultaneous determi-
nation of several components (e.g., of two reactants, of areac-
tant and an intermediate or product, or of the starting materiál,
intermediates and products). Examples of the latter are retro-
aldolization cleavage of a-unsaturated carbonyl compounds,
elimination of Mannich bases, some hydrolytic processes and
the Cannizzaro reaction. In heterogeneous reactions the pre-
sence of slightly soluble or colloidal particles often does not
interfere with polarographic analysis. Examples are reactions
of 2,3-disulfurylpropan-l-ol, dialkylthiocarbamates and bile
salts with heavy metal ions and chemical cleavage of some
natural polymers, e.g. of lignin. Some practical analytical
applications of polarography are summarised.

314




