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Úvod 
 

Acidobazické a komplexotvorné rovnováhy složek 
nukleových kyselin jsou studovány pro pochopení procesů 
v živých organismech, které probíhají ve vodném prostředí 
a velmi často i na nabitém fázovém rozhraní. Protonizace/
deprotonizace (změna pH) a tvorba komplexů nukleových 
kyselin s ionty kovů má význam jednak pro odhalení sa-
motného procesu komplexace iontů kovů s bázemi nukleo-
vých kyselin a tím i ovlivnění změny při přenosu energie, 
náboje a funkčních skupin, tak pro výzkum tautomerizace 
těchto bází v přítomnosti iontů kovů, které v jeho důsledku 
mohou vést k  chybnému párování v genetickém kódu1. 
Cílem předkládaného příspěvku bylo studium výše jmeno-
vaných rovnováh, stanovení protonizačních konstant pyri-
midinových bází (cytosin, uracil, thymin) a konstant stabi-
lity jejich komplexů s ionty Cu(II), Zn(II), Cd(II) pomocí 
acidobazických potenciometrických titrací. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experimentální část  
 
Chemikálie 

 
Cytosin (p.a.) a thymin (p.a.) byly získány od firmy 

Lachema (Brno, ČR), kdežto uracil (> 98%) byl zakoupen 
od firmy Merck (Darmstadt, SRN). 

 
Aparatura 

 
Potenciometrické titrace byly prováděny na titrátoru 

Titrando 835 (Metrohm, Švýcarsko) s vestavěnou 10ml 
byretou a připojenou kombinovanou skleněnou elektrodou 

LL Electrode plus. Elektroda byla kalibrována 
v koncentračním režimu titrací 0,02M roztoku HCl (I = 
0,1M NaCl) 0,1M odměrným roztokem NaOH. Titrace 
byly prováděny v atmosféře inertního plynu (Ar pro od-
stranění CO2) při teplotě 25,0 ± 0,1 °C. 

 
Potenciometrická titrace 

 
Pro stanovení protonizačních konstant byly roztoky 

bází po okyselení přídavkem ekvivalentního množství 
odměrného roztoku HCl titrovány odměrným roztokem 
0,1M NaOH z kyselé oblasti do alkalické (3,0 < pH < 5,4 
pro C, 2,6 < pH < 11,5 pro T a U). Stanovení konstant 
stability bází s příslušnými ionty kovů (Cu(II), Zn(II), Cd
(II)) bylo prováděno za analogických podmínek. V případě 
C byly titrace prováděny jak v přebytku iontu kovu, tak 
v přebytku ligandu (až do 10násobku). Pro zjištění mož-
nosti tvorby polynukleárních komplexů v případě U a T 
byly titrace prováděny jak při různých poměrech ligand:M
(II) (5:1, 7:1, 10:1), tak při různých koncentracích ligandu 
a kovu (cL = 2, 1 a 0,5mM). Iontová síla všech roztoků 
byla upravena přídavkem chloridu sodného na hodnotu I = 
0,1M. 

 
Výpočty 

 
Experimentální data byla předběžně zpracována MS 

Excel a stanovení rovnovážných konstant pak vyhodnoce-
no programem OPIUM2 ze všech spojených experimentál-
ních dat. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Stanovení hodnoty pKa 

 

Titrační křivky pro jednotlivé báze byly normalizová-
ny (viz obr. 2) a z nich pak vypočteny hodnoty disociač-
ních konstant pro H2L

+ (C), resp. HL (T, U) species (viz 
obr. 1 a tab. I). Protonizace pro C a deprotonizace pro T 
a U probíhá na dusíkovém atomu N3.  
 
Stanovení konstant stability β 

 
Studium interakcí iontů kovů s pyrimidinovými báze-

mi se provádí analogickým způsobem jako v předchozím 
případě. Tvorbou komplexů dochází ke zvýšení síly pří-
slušných konjugovaných kyselin. Je to patrné 
z normalizovaných titračních křivek (viz obr. 3), ze kterých 
lze vypočítat konstanty stability (viz tab. II). Předběžná 
analýza titračních křivek (viz obr. 3) ukazuje na možnost 
tvorby polynukleárních komplexů. Pro výpočet bylo testo-
váno několik chemických modelů obsahující chemické 

cytosin (C)         uracil (U)                          thymin (T)  

Obr. 1. Strukturní vzorce studovaných ligandů 
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species HpMqLr o různých stechiometrických poměrech 
(p:q:r) a jako nejlepší model byl vybrán ten, který posky-
toval nejlepší proložení experimentálních dat (např. podle 
nejnižší hodnoty směrodatné odchylky).  

 
 

Závěr  
 
V  práci byly studovány protonizace bází pyrimidino-

vého typu (C, T, U) a tvorba jejich komplexů s ionty Cu
(II), Zn(II) a Cd(II). Na základě stability komplexů klesají-
cí v řadě Cu(II) > Zn(II) > Cd(II), která je ve shodě s 
Irwing-Williamsovou řadou, bylo zjištěno, že platí závis-
lost log  = f(pKa), tzn. stabilnější komplexy se tvoří 
s ligandy o vyšší bazicitě. Pro komplexy U a T byla zjiště-
na možnost tvorby polynukleárních komplexů, jejichž 
koncentrace nemusí být zanedbatelná za experimentálních 
podmínek in vivo a může tak ovlivňovat přenos genetické 
informace. Dosažených výsledků lze využít pro možné 
analytické stanovení bází ve směsi pomocí separačních 

(např. HPLC) nebo elektroanalytických voltmetrických 
metod.  

Tento výzkum byl finančně podporován projekty 
MŠMT ČR (ME09065, LC06035) a INCHEMBIOL  
MSM0021622412). 
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Obr. 2. Normalizované z-pH titrační křivky studovaných bází; 
cL = 1 mM, z jako stupeň ztitrování je definován 
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Tabulka I 
Stanovené hodnoty disociačních konstant (t = 25 °C, I = 
0,1 M) 

Ligand pKa  
a Lit. 

C 4,606 (6) tato práce 

4,57 (7) 3 

T 9,773 (4) tato práce 

9,71 (5) 3 

U 9,265 (2) tato práce 

9,28 (2) 3 

a Čísla v závorkách odpovídají směrodatné odchylce 
u posledního desetinného místa příslušné hodnoty, 
např. 4,606 (6)  … 4,606 ± 0,006 
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Obr. 3. Ukázka normalizovaných titračních křivek pro různé 
koncentrační poměry T:Cu(II); cL = 1 mM, cM, 10:1 = 0,1 mM, 
cM, 7:1 = 0,14 mM, cM, 5:1 = 0,2 mM 

Tabulka II 
Přehled konstant stability vypočtených programem OPI-
UM pro studované systémy 

Ligand Ion kovu Species 
HpMqLr 

Log β a 

C Cu(II) 0:1:1 1,78 (6) 
Zn(II) 0:1:1 1,0 (4) 
Cd(II) 0:1:1 0,73 (7) 

T Cu(II) 0:1:1 
1:1:1 

0:2:2 

5,43 (9) 
3,44 (6) 

15,0 (2) 
Zn(II) 0:1:1 

1:1:1 
3,4 (2) 

4,91 (4) 
Cd(II) 1:1:1 

2:1:1 
14,2 (2) 
8,0 (5) 

U Cu(II) 0:1:1 
1:1:1 
1:2:2 

5,23 (5) 
2,53 (3) 

6,6 (1) 

Zn(II) 1:1:1 5,15 (3) 

  
Cd(II) 

1:1:1 
1:1:1 
1:2:2 

12,5 (1) 
7,0 (1) 
20,5 (2) 

a Čísla v závorkách odpovídají směrodatné odchylce 
u  posledního desetinného místa příslušné hodnoty, 
např. 4,606 (6) … 4,606 ± 0,006 



Chem. Listy 104, s54s56 (2010)                                                                                                                              Cena Merck 2010 

s56 

LITERATURA 
 
  1. Lippert B., Gupta D.: Dalton Trans. 2009, 4619. 
  2. Kývala, M., Lubal P., Lukeš I.: http://

www.natur.cuni.cz/~kyvala/opium.html (staženo 
5.10.2008). 

  3. Martell A. E., Smith R. M., Motekaitis R. J.: Data-
base 46: NIST Critically Selected Stability Constants 
of Metal Complexes, Version 7, NIST 2003. 

 


