
Chem. Listy 103, s156−s159 (2009)                                                                                                                          Cena Merck 2009 

s156 

DANA DOSPIVOVÁ, PŘEMYSL LUBAL,  
MARTA FARKOVÁ a LIBU�E TRNKOVÁ 

 
Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Uni-
verzita,Kotlářská 2, 611 37 Brno 
160016@mail.muni.cz 
 
 
Úvod 
 

Adenin (6-aminopurin) tvoří významnou stavební 
slo�ku nukleových kyselin, které se podílejí na přenosu 
genetické informace, a koenzymů, spojených s přenosem 
energie, náboje a biologicky důle�itých látek1. 

N6-deriváty adeninu zvané cytokininy patří mezi 
fytohormony. Podle řetězce navázaného na N6 dusíku 
adeninu se dělí na isoprenoidní (např. isopentenyladenin, 
trans-zeatin aj.) a aromatické (6-benzyladenin, kinetin, 
topoliny aj.). Cytokininovou aktivitu vykazují také některé 
deriváty močoviny (např. N,N�-difenylmočovina, thidiazu-
ron).  

Název pochazí z řečtiny: cyto � �kytos� − buňka, 
kinesis − pohyb a vyjadřuje jejich stimulaci buněčného 
dělení. CK a auxin ovlivňují celkový habitus (vněj�í 
vzhled) rostliny. Mezi dal�í účinky patří vznik sekundár-
ních meristémů, podporují zvý�ení počtu i hmoty plodu, 
oddalují senescenci listů aj. 

U některých analog cytokininu jako olomoucin či 
roskovitin byly objeveny protirakovinné účinky. Efekt 
jejich účinku spočívá v inhibici cyklin-dependentních ki-
nas, proteinů odpovědných za buněčné dělení. Při aplikaci 
in vitro k buňkám tumorové a zdravé linie do�lo k apoptó-
ze pouze u nádorové linie2. 

Pro pochopení procesů, které probíhají nejen 
v roztocích, ale i na nabitém fázovém rozhraní, je třeba se 
zabývat studiem protonizačních rovnováh. 

Cílem mojí práce bylo předbě�né studium těchto rov-
nováh adeninu a jeho derivátů pomocí potenciometrických 
acidobazických titrací. 

 
 

Experimentální část 
 
Kalibrace elektrody 

 
Pro výpočet disociačních konstant je důle�itá kalibra-

ce elektrody, která byla prováděna potenciometrickou 
titrací roztoku silné kyseliny (HCl, p.a, Penta) odměrným 
roztokem  silné báze (NaOH, p.a, Penta) pomocí titrátoru 
835 Titrando − Tiamo Metrohm (�výcarsko). Změna po-

tenciálu během potenciometrického stanovení konstant 
byla měřena kombinovanými skleněnými elektrodami LL 
Ecotrode Plus Metrohm (pro vodná prostředí) a Solvotrode 
Metrohm (pro směsná organická rozpou�tědla). Měření 
bylo prováděno v inertní atmosféře argonu z důvodu elimi-
nace CO2. Bod ekvivalence této titrace a hodnota pKw, 
která byla důle�itá pro výpočet disociačních konstant 
v bazické oblasti pH, byly vyhodnoceny pomocí Granovy 
linearizace titračních křivek. Při zpracování dat byly vyu-
�ity programy MS Excel a Opium. 

 
Titrace vzorků, stanovení protonačních konstant 

 
Pro titraci roztoku adeninu (Ade) a adenosinu (Ado) 

o koncentraci 5 mM ve vodném prostředí byla iontová síla 
0,15 M nastavena pomocí NaCl (Sigma-Aldrich), teplota 
se zvy�ovala pro Ade v rozmezí  25−45 °C, pro Ado byla 
teplota konstantní 25,0 ± 0,1 °C. Adenin i adenosin o nej-
vy��í dostupné čistotě byly zakoupeny u firmy Sigma-
Aldrich. Spektra roztoků ligandu pro různá pH byla změře-
na na spektrofotometru PYE UNICAM UV2 (Velká Britá-
nie). 

Titrace vybraných purinových derivátů (c ≈ 1 mM) 
byly prováděny ve směsném organickém rozpou�tědle 
50% (v/v) CH3OH z důvodu jejich men�í rozpustnosti. 
Iontová síla byla proměnná (I = 0−0,02 M), teplota byla 
konstantní 25,0 ± 0,1 °C. Studované deriváty byly synteti-
zovány na  Katedře anorganické chemie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 
 

TERMODYNAMICKÉ STUDIUM INTERAKCÍ FYZIOLOGICKY VÝZNAMNÝCH  
DERIVÁTŮ PURINU 

Schéma I. Strukturní vzorce studovaných ligandů 
Titrace byly provedeny pro následující vzorky: 
R1 = 2-chlorobenzyl (2-Cl-BAP)    
R1 = 2-methoxybenzyl (2-methoxy-BAP) 
R1 = 3-chlorobenzyl (3-Cl-BAP)    
R1 = 3-methoxybenzyl (3-methoxy-BAP) 
R1 = 4-chlorobenzyl (4-Cl-BAP)    
R1 = 4-methoxybenzyl (4-methoxy-BAP) 
R1 = benzyl (6-BAP)      
R2 = H 
R2 = D-ribosa 
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Obr. 1. Kalibrační přímky pou�itých elektrod  

Tabulka I 
Kalibrační parametry pou�itých skleněných elektrod 

Typ elektrody pKw Nernstova 
směrnice, g 

E0 

Ecotrode 13,82(1) −58,08(6) 404,05(1) 
Solvotrode 14,04(6) −61,70(3) 460,25(2) 

Výsledky a diskuse 
 
Kalibrace elektrody 

  
Cílem měření bylo kalibrovat pou�ívané elektrody 

stanovením jejich parametrů (E0, g) a autoprotolytické 
konstanty pKw a zjistit jejich správnou funkci v obou pro-
středích (vodné, směsné H2O � CH3OH). 

Z obr. 1 je vidět, �e závislost elektromotorického 
napětí galvanického článku na �log[H+] je lineární v obou 
případech. Kalibrační parametry elektrod byly pou�ity 
k výpočtu autoprotolytické konstanty vody pKw (viz 
tab. I). Z experimentálních dat (viz obr. 1) bylo zji�těno, �e 
obě elektrody vykazují správnou funkci v obou prostředích 

a jsou pou�itelné pro stanovení protonačních konstant 
vybraných ligandů. 

 
Titrace vzorků Ade a Ado 

 
Experimentální data změřená z acidobazických titrací 

adeninu (Ade) a adenosinu (Ado) v rozmezí �log[H+] = 2�
12 (viz obr. 2) byly pou�ity ke stanovení jejich protonač-
ních konstant (viz tab. II). Z teplotní závislosti protonač-

Obr. 2. Normalizované titrační křivky Ade a Ado  

Tabulka  II 
Protonační konstanty a termodynamické parametry ligandů 
(I = 0,15 M) 

Ligand  Teplota [°C] 
 25             37             45 

Termodynamické  
parametry 

Adenin 4,18(4)a 
4,22b 

4,03(5)a 
  

4,00(5)a ∆H 0  = −17,4(4) kJ mol−1 
∆S0  = 23(13) J K−1 mol−1 

Adenosin 3,59(5)a 
3,58b 

--- --- --- 

a Tato práce, b cit.3  
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Obr. 3. Spektrální profil jednotlivých forem adeninu 
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ních konstant byly stanoveny termodynamické parametry 
(viz tab. II). Porovnáním hodnot stanovených v této práci 
s hodnotami literárními je zřejmé, �e jsou ve shodě. Dále 
je patrné, �e bazicita Ado jako derivátu Ade, poklesla 
v důsledku substituce (viz tab. II). Ze závislosti protonač-
ních konstant obou ligandů pro různá pH byly vypočteny 
spektrální profily jednotlivých forem (viz obr. 3 a 4). 

 
Titrace vybraných derivátů 6-benzylaminopurinu 
(6-BAP) 

 
Zkoumané deriváty 6-benzylaminopurinu jsou ome-

zeně rozpustné ve vodných roztocích, proto bylo nutné 
provádět titrace ve směsném organickém rozpou�tědle 
(H2O � CH3OH). Experimentální data titračních křivek 
vybraných ligandů (viz obr. 5 a 6) byly pou�ity k výpočtu 
protonačních konstant (viz tab. III). 

 
 

230 240 250 260 270 280 290 300
0

1x103

2x103

3x103

4x103

5x103

6x103

7x103

8x103

9x103

1x104

M
ol

. a
bs

. k
oe

fic
ie

nt
, M

-1
.c

m
-1

Vlnová délka, nm

 H2L
+

 HL

Obr. 4. Spektrální profil jednotlivých forem adenosinu  
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Obr. 5. Normalizovaná titrační křivka chloroderivátů 6-benzylaminopurinu  
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Obr. 6. Normalizovaná titrační křivka methoxyderivátů 6-benzylaminopurinu  
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Závěr 
 
Cílem této práce bylo stanovení protonačních kon-

stant adeninu a adenosinu a dále derivátů benzylaminopu-
rinu s vyu�itím potenciometrické acidobazické titrace.  

Byly stanoveny protonační konstanty pro Ade a Ado 
pro iontovou sílu 0,15 M a jejich hodnoty byly porovnány 
s literárními hodnotami i mezi sebou navzájem. Protonační 
konstanty těchto ligandů velmi dobře odpovídají hodnotám 
literárním.  

Při porovnání pKa 2-Cl-BAPu s 2-methoxy-derivátem 
lze říci, �e hodnoty pKa1 jsou stejné a hodnoty pKa2 se li�í, 
v případě 2-methoxy-BAPu je hodnota ni��í. U 3-Cl-
BAPu je pKa1 ni��í ne� hodnota pro 3-methoxy-derivát. 
V případě pKa2 je tomu naopak. U 4-Cl-BAPu je opět pKa1 
ni��í ne� u 4-methoxy-BAPu. U pKa2 dochází ke změně � 
pKa2 pro 4-methoxy-BAP je výrazně vy��í. Při porovnání 
chloroderivátů BAPu bylo zji�těno, �e obě hodnoty pKa se 
u Cl-derivátů nemění, tedy poloha Cl jako substituentu 

nemá vliv na jejich acidobazické chování. V případě 
methoxyderivátů BAPu jsou změny pKa výrazněj�í. Obě 
hodnoty pKa s polohou substituentu rostou. Z toho vyplý-
vá, �e poloha substituentu u methoxyderivátů ovlivňuje 
elektronovou hustotu v molekule a tím bazické vlastnosti 
derivátu. 

Benzylová skupina na N6-atomu adeninu ovlivnila 
pouze hodnotu pKa1, kdy� pro 6-BAP do�lo k jejímu po-
klesu. Porovnáním 6-BAPu s jeho Cl-deriváty se hodnota 
pKa1 sní�ila a naopak hodnota pKa2 se zvý�ila. Srovnáme-li 
6-BAP s methoxy-deriváty, je situace stejná jako u chloro-
derivátů. 

Z vý�e uvedených porovnání bylo zji�těno, �e adenin 
má nejvy��í hodnoty pKa1 a �e navázáním benzylové sku-
piny a následně Cl, resp. (CH3O) skupiny se hodnota pro-
tonační konstanty sni�uje. Hodnoty pKa2 jsou nejmen�í 
u adeninu a s navázáním Cl, resp. (CH3O) skupiny se hod-
nota protonační konstanty zvy�uje. 

Dosa�ených výsledků bude vyu�ito na mo�né analy-
tické stanovení ve směsi pomocí separačních metod, 
zejména HPLC. 

 
Ráda bych poděkovala panu prof. Z. Trávníčkovi 

z Katedry anorganické chemie, Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci za poskytnutí 6-BAP 
derivátů. 

Práce byla finančně podporována projekty M�MT ČR 
BIO-ANAL-MED (LC06035). 
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Tabulka III 
Protonační konstanty studovaných ligandů 

Látka pKa1 pKa2 
Adea 4,18(4) 9,58(4) 
Adeb 3,99 10,12 
Adec 4,30(9) 9,30(6) 
6-BAPc 3,87(7) 9,31(7) 
6-BAPd 4,01; 4,24; 4,10 --- 
2-Cl-BAPc 3,57(9) 9,79(4) 
3-Cl-BAPc 3,58(9) 9,81(6) 
4-Cl-BAPc 3,59(9) 9,83(7) 
2-Methoxy-BAPc 3,52(8) 9,66(7) 
3-Methoxy-BAPc 3,68(9) 9,68(4) 
4-Methoxy-BAPc 3,71(8) 9,91(6) 

a H2O, I = 0,15 M-NaCl, t = 25 °C, b 50%(w/w) acetonitril, 
I = 0,15 M-NaCl, t = 37 °C, cit.4, c 50% (v/v) methanol, I = 
0-0,02 M, t = 25 °C, d H2O, I = 0,075 M, t = 25 °C UV-
VIS, CZE, DP voltametrie, cit.5 


