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Úvod 

 
Aminobifenyly (AB) a aminonaftaleny (AN), stejně 

jako  další  aminoderiváty  polycyklických  aromatických 
uhlovodíků, jsou podezřelé nebo prokázané karcinogeny1,2. 
4-Aminobifenyl (4-AB) a 2-aminonaftalen (2-AN) jsou 
obzvláště nebezpečné látky, podle IARC klasifikace jsou 
zařazeny do skupiny 1 (prokázané karcinogeny pro člově-
ka)3. Výskyt AB a AN v životním prostředí je spojen 
s jejich využitím v chemickém průmyslu4,5. Kromě toho 
jsou produkovány během spalování fosilních paliv a kou-
ření cigaret6. Nepříznivý vliv těchto látek na lidské zdraví 
vede ke snaze nalézt vhodné analytické metody pro jejich 
stanovení. 

V minulosti bylo zkonstruováno několik tubulárních 
detektorů  využívajících  platinu,  zlato  nebo  grafit  jako 
elektrodový materiál7-10. Detektor používaný v této práci 
a zavedený Cvačkou a spol.11 se skládá z platinové trubič-
ky s vloženým napětím zasunuté do teflonové kapiláry. 
Navzdory relativně  velkému geometrickému objemu je 
efektivní objem detektoru malý, protože pouze malá část 
na konci platinové trubičky se uplatňuje při elektrooxidaci 
analytů. Spojuje výhody jednoduché a robustní konstrukce 
s vysokou citlivostí stanovení.  

Cílem této práce bylo stanovení 2-aminobifenylu (2-
AB), 4-aminobifenylu (4-AB), 1-aminonaftalenu (1-AN) 
a 2-aminonaftalenu (2-AN) metodou HPLC se spektrofo-
tometrickou a ampérometrickou detekcí na platinové tubu-
lární elektrodě. Praktické použití této metody bylo testová-
no při analýze modelových vzorků moči po předběžné 
separaci  a  prekoncentraci  studovaných analytů  pomocí 
extrakce na tuhé fázi. 

 
 

Experimentální část  
 
Studované látky a ostatní chemikálie 

 
Zásobní roztoky 2-AB, 4-AB (obě  Sigma-Aldrich, 

97%),  1-AN (Sigma-Aldrich,  98%),  a  2-AN (Sigma-
Aldrich, 95%) o koncentraci 1·10–4 mol l–1 byly připraveny 
rozpuštěním  přesně  naváženého  množství  dané  látky 

v deionizované vodě (Millipore Q-plus System, Millipore, 
USA).  Fosforečnanový  pufr  byl  připraven  z  roztoku 
0,01 mol l–1 hydrogenfosforečnanu disodného, jehož pH 
bylo upraveno přídavkem koncentrované kyseliny fosfo-
rečné (obě látky p.a., Lach-Ner, Neratovice, Česká repub-
lika).  Dále  byly  použity  tyto  chemikálie:  acetonitril 
(chromatografická  čistota,  Merck,  Německo),  methanol 
(p.a.,  Merck,  Německo),  ethylacetát,  hydroxid  sodný 
a koncentrovaná kyselina sírová (vše p.a., Lach-Ner, Nera-
tovice, Česká republika). 

 
Aparatura 

 
HPLC systém se skládal z vysokotlaké pumpy HPP 

5001 (Laboratorní přístroje Praha, Česká republika), před-
kolonky LiChroCART® PAH 4-4 (Merck, Německo), ko-
lony LiChrospher® 100 RP-18, 5 m, 125×4 mm (Merck, 
Německo),  UV  spektrofotometrického  detektoru  LCD 
2083 (ECOM, Praha, Česká republika) a ampérometrické-
ho detektoru ADLC 2 (Laboratorní přístroje Praha, Česká 
republika). Ampérometrický detektor byl sériově zapojen 
za UV spektrofotometrický detektor (detekční vlnová dél-
ka 290 nm). Dávkovaný objem byl 10 l a průtoková rych-
lost FM 1 ml min–1.  

Ampérometrický detektor pracoval v tříelektrodovém 
uspořádání  s  platinovou tubulární  pracovní  elektrodou. 
Tato  elektroda  je  tvořena  15mm platinovou  trubičkou 
(300 m o.d., 150 m i.d.) potaženou teflonovou kapilárou 
(1/16" o.d., 0,010" i.d.) (cit.11). Pracovní elektroda byla 
ponořena  v  přepadové  nádobce  společně  s  Ag/AgCl 
(3 mol l–1 KCl) referentní elektrodou (ETP CZ-R00408) 
a platinovou pomocnou elektrodou (obě Elektrochemické 
detektory, Turnov, Česká republika). Na začátku pracovní-
ho dne byla tubulární elektroda aktivována v 5·10–2 mol l–1 
H2SO4 střídavým vkládáním potenciálu –0,3 V a +1,4 V 
po dobu 10 s.  

 

Pracovní postupy 
 
Extrakce na tuhé fázi (SPE) byla prováděna na ex-

trakčních kolonkách LiChrolut® EN 200 mg/3 ml (Merck, 
Německo) na bázi poly(styren-divinylbenzenu) následují-
cím způsobem: tuhá fáze extrakční kolonky byla aktivová-
na bez použití podtlaku postupným promytím 3 ml ethyla-
cetátu, 3 ml methanolu a 3 ml deionizované vody. Poté 
bylo na kolonku naneseno 100 ml analyzované moči, jejíž 
pH bylo upraveno na hodnotu pH 9,0 roztokem 5 mol l–1  
NaOH, a prosáto za pomoci podtlaku rychlostí cca 
1 ml min–1. Následně byla kolonka promyta 3 ml deionizo-
vané vody a 1 min sušena vzduchem. Zachycené aminobi-
fenyly a aminonaftaleny byly eluovány 6 ml acetonitrilu 
bez použití podtlaku. Nakonec byl použit podtlak po dobu 
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1 min pro odsátí zbytku acetonitrilu z kolonek. 10 l eluá-
tu bylo nastříknuto do HPLC systému. 

Kalibrační závislosti byly zpracovány metodou lineár-
ní regrese. Meze stanovitelnosti byly určeny jako množství 
analytu poskytující signál, jehož výška je rovna desetiná-
sobku absolutní hodnoty šumu (S/N = 10). 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Optimalizace podmínek analýzy 

 
Pro úspěšnou separaci 2-AB, 4-AB, 1-AN a 2-AN je 

nutné nalézt vhodné separační podmínky. Velký vliv na 
retenci v reverzním systému má pH mobilní fáze, jelikož 
v kyselém prostředí dochází k protonizaci aminoskupiny 
a tím k slabší retenci na koloně. Optimalizace pH fosforeč-
nanového pufru byla prováděna v rozmezí od pH 2,5 do 
pH 7,0 s mobilní fází o složení acetonitril a fosforeč-
nanový pufr daného pH (50:50; V/V). Jako optimální pro 
další měření byla zvolena hodnota pH 2,5. Optimalizace 
obsahu  acetonitrilu  byla  proměřována  v  mobilní  fázi 
o  složení  acetonitril  a  fosforečnanový  pufr  o  pH 2,5 
v poměru od 60:40 (V/V) do 30:70 (V/V); poměr 40:60 
(V/V) byl vybrán jako kompromis mezi dobou trvání ana-
lýzy a rozlišením separovaných látek. 

Dalším krokem byla optimalizace potenciálu vkláda-
ného na pracovní elektrodu. Optimální potenciál byl zís-
kán na základě proměření hydrodynamických voltamogra-
mů jednotlivých látek v rozmezí od +0,5 V do +1,3 V za 
optimálních separačních podmínek.  Vzhledem k maxi-
málnímu poměru výšky píku a proudu pozadí byl jako 
optimální zvolen potenciál +1,0 V. Chromatogramy analy-
tů  naměřené za optimálních detekčních podmínek jsou 
znázorněny na obr. 1. 

 
Koncentrační závislosti 

 
Nalezené  optimální  podmínky  separace  a  detekce 

byly využity pro změření kalibračních závislostí. Koncent-
rační závislosti jsou lineární v celém koncentračním roz-
mezí pro spektrofotometrickou detekci a pro ampéromet-
rickou detekci do koncentrace 8·10–6 mol l–1. Meze stano-

vitelnosti dosahují hodnot mezi 8,5·10–7 mol l–1 a 3,1·10–6 

mol l–1 pro spektrofotometrickou detekci a mezi 2,6·10–8 
mol l–1 a 8,9·10–8 mol l–1 pro ampérometrickou detekci 
(tab. I). Ve srovnání se spektrofotometrickým detektorem 
jsou meze stanovitelnosti získané pomocí elektrochemic-
kého detektoru přibližně o řád nižší.  

 
Extrakce ze vzorku moči 

 
Optimalizovaná  HPLC-ED  metoda  byla  následně 

použita  ke  stanovení  2-AB,  4-AB,  1-AN  a  2-AN 
v modelových vzorcích moči.  Stanovované látky  byly 
z matrice předběžně separovány a prekoncentrovány meto-
dou extrakce na tuhé fázi.  

Pro eluci adsorbovaných analytů bylo použito 6 ml 
acetonitrilu, při 100% výtěžku extrakce je tedy prekoncen-
trační faktor roven 17.  Pro koncentraci  analytů  1·10–6 

Obr. 1. Chromatogramy 2-AB, 4-AB, 1-AN a 2-AN (c = 1·10–5 

mol l–1 každé látky) naměřené za optimálních podmínek po-
mocí spektrofotometrické (plná čára, λdet = 290 nm) a ampé-
rometrické (čárkovaně, Edet = +1,0 V) detekce. Kolona LiChro-
spher® 100 RP-18, 5 m, 125×4 mm, mobilní fáze acetonitril 
a fosforečnanový pufr pH 2,5 (40:60; V/V), dávkovaný objem 
10 μl, FM = 1 ml min–1 
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Tabulka I 
Meze stanovitelnosti 2-AB, 4-AB, 1-AN a 2-AN při stanovení analytů v deionizované vodě a ve vzorcích moči (po SPE) 
využívající HPLC se spektrofotometrickou a ampérometrickou detekcí. Podmínky měření viz obr. 1 

Analyt 

 spektrofotometrická detekce ampérometrická detekce 
deionizovaná voda vzorek moči (po SPE) deionizovaná voda vzorek moči (po SPE) 

2-AB 3,1·10–6 1,7·10–7 8,9·10–8 2,7·10–8 
4-AB 8,5·10–7 3,9·10–8 5,4·10–8 1,7·10–8 
1-AN 1,0·10–6 5,5·10–8 2,6·10–8 7,2·10–9 
2-AN 1,3·10–6 6,3·10–8 3,0·10–8 9,1·10–9 

Meze stanovitelnosti, mol l–1 
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mol l–1 bylo dosaženo těchto výtěžků: 97 % pro 2-AB, 
73 % pro 4-AB, 86 % pro 1-AN a 71 % pro 2-AN.  

Po optimalizaci extrakčních podmínek byly naměřeny 
kalibrační  závislosti.  Pro  spektrofotometrickou  detekci 
byly měřeny v koncentračním rozmezí od 1·10–7 mol l–1 
do 1·10–6 mol l–1 a pro ampérometrickou detekci od 7,5·10–9 

mol l–1 do 1·10–6 mol l–1. Koncentrační závislosti jsou line-
ární v celém koncentračním rozmezí pro oba detektory. 
Meze stanovitelnosti dosahují hodnot mezi 3,9·10–8 mol l–1 
a 1,7·10–7 mol l–1 pro spektrofotometrickou detekci a mezi 
7,2·10–9 mol l–1 a 2,7·10–8 mol l–1 pro ampérometrickou 
detekci.  Měření  je  komplikováno  přítomností  širokého 
píku  látek  přítomných  v  matrici  a  koeluujících  spolu 
s analyty, ale větší selektivita ampérometrické detekce 
tento nežádoucí vliv zmírňuje. 

 
 

Závěr 
 
Byly nalezeny optimální podmínky pro stanovení 2-

AB, 4-AB, 1-AN a 2-AN s využitím HPLC s ampéromet-
rickou detekcí na platinové tubulární elektrodě a se spekt-
rofotometrickou detekcí: kolona LiChrospher® 100 RP-18, 
5 m, 125×4 mm, mobilní fáze složená z acetonitrilu 
a 0,01 mol l–1 fosforečnanového pufru o pH 2,5 (40:60, V/
V), detekční potenciál +1,0 V a vlnová délka 290 nm. Při 
využití ampérometrické detekce jsou koncentrační závis-
losti lineární v rozsahu od 8·10–8 mol l–1 do 8·10–6 mol l–1. 
Meze stanovitelnosti dosahují hodnot mezi 2,6·10–8 mol l–1 
a 8,9·10–8 mol l–1, což představuje o více než řád větší citli-
vost než v případě spektrofotometrické detekce. Metoda 
byla využita při stanovení analytů v modelových vzorcích 
lidské moči po předběžné separaci a prekoncentraci techni-
kou SPE pomocí sorbentu LiChrolut® EN. Meze stanovitel-
nosti dosahují hodnot od 7,2·10–9 mol l–1 do 2,7·10–8 mol l–1. 
Ampérometrická detekce je ve srovnání se spektrofotomet-
rickou citlivější i selektivnější, což potvrzuje kvality pou-
žité pracovní elektrody.  
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projektem Specifického vysokoškolského výzkumu 2011–
263204 a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
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