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Úvod 

 
Insekticidy ze skupiny organofosforečných látek tvoří 

rozsáhlou skupinu organických sloučenin fosforu a v řadě 
zemí patří mezi nejčastěji používané pesticidy. Výrazný 
vstup pesticidů do životního prostředí je patrný již od po-
čátku jejich využívání. Významným mezníkem v používá-
ní pesticidů pro ošetření zemědělských plodin se stala 
30. léta 20. století, kdy došlo k rozmachu využívání orga-
nických sloučenin s pesticidními účinky. V období po dru-
hé světové válce pak došlo k intenzifikaci výroby a maso-
vému používání pesticidů v zemědělství. Postupně byly 
identifikovány i negativní vlivy organofosforečných pesti-
cidů na lidské zdraví spočívající v inhibici účinku enzymu 
acetylcholinesterasy. V poslední době se zvyšují požadav-
ky na vývoj technologií pro účinnou a řízenou likvidaci 
přebytků těchto látek. S  výhodou jsou využívány materiá-
ly na bázi nanokrystalických oxidů kovů (Ti, Zn, Fe, Ce 
aj.), které vykazují vysokou účinnost a rychlost degradace 
organofosforečných látek za běžných podmínek. Oxidy 
s vysokým specifickým měrným povrchem, pro něž se 
používá název „reaktivní adsorbenty“, jsou připravovány 
metodami homogenní hydrolýzy, případně metodami hyd-
rotermální syntézy za zvýšené teploty a tlaku. Předpokládá 
se, že převládajícím degradačním mechanismem je nukleo-
filní substituce SN2 na centrálním atomu fosforu1, nicméně 
mechanismus degradace je stále předmětem výzkumu 
a existence jiných, byť minoritních mechanismů je více 
než pravděpodobná. 

 Mechanismy degradace pesticidů lze studovat pomo-
cí nejrůznějších instrumentálních technik2–6, jako jsou 
např. kapalinová chromatografie s UV/VIS detekcí 
(HPLC-UV, HPLC-DAD) nebo hmotnostně spektrome-
trickou detekcí (HPLC-MS), metodami GC-MS či metoda-
mi spektrometrickými (infračervená spektrometrie, Rama-
nova spektrometrie nebo UV/VIS spektrofotometrie). Kro-
mě stanovení vlastních pesticidů je samozřejmě žádoucí 
identifikovat a kvantifikovat potenciální degradační pro-
dukty, které mohou vykazovat řádově vyšší toxicitu pro 
vyšší organismy.  

Pro měření kinetiky degradace pesticidů a sledování 
přechodných a konečných produktů byly použity metody 

molekulové spektroskopie (IČ, UV/VIS) a dále separační 
techniky GC-MS, LC-MS, systém HPLC-UV a HPLC-
DAD. V této práci jsou uvedeny dílčí výsledky studia de-
gradace vybraných organofosforečných pesticidů a dále 
vybrané výkonnostní charakteristiky použitých analytic-
kých metod.  

 
 

Experimentální část 
 
Přístrojové vybavení 

   
Pro sledování a identifikaci organofosforečných pesti-

cidů byly použity dva systémy vysokoúčinné kapalinové 
chromatografie:  

HPLC systém od společnosti Merck/Hitachi High-
Technol. Corp. (Tokio, Japonsko). Kapalinový chromato-
graf se skládal z vysokotlakého čerpadla LaChrom L-7100 
(Merck/Hitachi, Hitachi High-Technol. Corp., Tokio, Ja-
ponsko), smyčkového dávkovače Rheodyne 7125 se smyč-
kou 20 l, vakuového odplyňovacího zařízení a UV detek-
toru LaChrom L-7400 (Merck/Hitachi) pracujícího při 
vlnové délce 230 nm. Měření bylo prováděno na koloně 
Luna (Phenomenex, Torrance, CA, USA) 150  4,6 mm, 
se stacionární fází PFP, 5 m, při průtoku mobilní fáze 
1 ml min–1. Mobilní fázi tvořilo 80 % methanolu a 20 % 
vody. 

HPLC systém DIONEX UltiMate 3000 s kolonou 
Hibar 125  4 mm plněnou stacionární fází Purospher 
STAR, RP 18, 5 m, endcapped (Merck). Teplota kolony 
během analýzy byla 30 °C. Mobilní fáze obsahovala 85 % 
methanolu a 15 % vodného roztoku kyseliny octové (1%), 
průtok byl 1 ml min–1. Detektor DAD pracující při vlnové 
délce 296 nm. 

Pro identifikaci reakčních produktů byl použit plyno-
vý chromatograf Varian GC 3800 s hmotnostně spektro-
metrickou detekcí (iontová past Varian 4000), separace 
probíhala na kapilární koloně VF-5 (20 m  0,25 mm × 
0,25 m). Pro stanovení nízkomolekulárních organických 
kyselin, případně anorganických aniontů byl použit ionto-
vě chromatografický systém DIONEX ICS-1000. 

Měření spekter jednotlivých pesticidů v UV/VIS ob-
lasti bylo prováděno pomocí spektrofotometru Varian 
Cary 50CONC UV-VISIBLE SPECTROPHOTOMETER. 
Vyhodnocení a sběr naměřených dat bylo prováděno počí-
tačovým softwarem Cary WinUV Scan SW (Varian, Aus-
trálie). 

Experimentální data byla zpracována a vyhodnocová-
na v programu Excel od společnosti Microsoft (USA) 
a GrapherTM 8 od společnosti Golden Software (USA). 

SLEDOVÁNÍ DEGRADACE ORGANOFOSFOREČNÝCH PESTICIDŮ 
NA REAKTIVNÍCH SORBENTECH POMOCÍ CHROMATOGRAFICKÝCH 
A SPEKTRÁLNÍCH METOD 
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Další chemikálie a rozpouštědla: 
 methanol, HPLC-grade (J. T. Baker, Netherlands),  
 deionizovaná voda ze zařízení Demi Ultra 20 (Goro, 

Praha) využívající reverzní osmózy a směsného měni-
če iontů k čištění vody. 

Výsledky 
 
Byly měřeny retenční a detekční charakteristiky vy-

braných látek; výsledky jsou uvedeny v následujících ta-
bulkách II a III. 

Tabulka I 
Přehled použitých pesticidů a jejich degradačních produktů 

Roztoky a chemikálie 

Tabulka II 
Retenční charakteristiky zkoumaných organofosforečných pesticidů a jejich degradačních produktů ve výše uvedených 
chromatografických systémech  



Chem. Listy 107, s273–s276 (2013)                                                                                                                          Cena Merck 2013 

s275 

Tabulka III 
Parametry kvantifikace pro stanovení vybraných pesticidů a degradačních produktů  

a Trojnásobek směrodatné odchylky7, b desetinásobek směrodatné odchylky7, c pro kvantil normálního rozdělení kβ = 1,645 
(5 %) 

Obr. 1. Chromatografické sledování rozkladu pesticidu para-
thion-methylu (2) za vzniku jeho degradačního produktu 
4-nitrofenolu (1). 1 – roztok parathion-methylu a 4-nitrofenolu 
o výchozí koncentraci 500 mg dm–3 na počátku pokusu, 2 – reakč-
ní směs po 16 min reakce za přítomnosti oxidu ceričitého, 3 – 
reakční směs po 96 min reakce za přítomnosti oxidu ceričitého. 
Chromatografická separace provedena na koloně Luna PFP  
s mobilní fází 80/20 (v/v) metanol/voda, průtok 1 ml min–1  

Obr. 2. Sledování rozkladu organofosforečných pesticidů po-
mocí HPLC – příklad kinetické závislosti. 1 – parathion-
methyl; 2 – 4-nitrofenol 



Chem. Listy 107, s273–s276 (2013)                                                                                                                          Cena Merck 2013 

s276 

Závěr 
 
Pro stanovení organofosforečných pesticidů a hlav-

ních degradačních produktů je možno použít metod HPLC 
s UV/VIS detekcí. Toto stanovení je dostatečně rychlé, 
robustní a citlivé. Vhodné je současně zaznamenávat UV/
VIS spektra, která poskytují dodatečnou informaci o iden-
titě látek i o stupni přeměny. Pro potvrzení identity nezná-
mých reakčních produktů lze s výhodou využít GC-MS, 
zatímco aplikace LC-MS neznamenala žádný významnější 
přínos pro studium mechanismu degradace pesticidů. 
Vzhledem k tomu, že některé modelové látky ze skupiny 
organofosforečných sloučenin mohou být degradovány až 
na jednoduché organické kyseliny, případně anorganické 
anionty (např. fosforečnany), byly vyvinuty a validovány 
metody stanovení těchto látek iontovou chromatografií. 

 

Samostatné odborné práce studentů FŽP UJEP jsou 
podporovány v rámci projektu Modernizace výuky technic-
kých a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na 
problematiku ochrany životního prostředí (ENVIMOD), 
který je podporován MŠMT v rámci programu OPVK, č. 
projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0205.  
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Obr. 3. Sledování rozkladu organofosforečných pesticidů po-
mocí UV/VIS absorpční spektrometrie. 1 – parathion – methyl; 
2 – 4-nitrofenol 


