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Abstrakt  

V kapilární elektroforéze se často využívají komplexující činidla, protože interakce mezi 

analytem a komplexující látkou může vést k dosažení či zlepšení separace. Mezi metody, 

které komplexaci využívají, se řadí i elektrokinetická chromatografie a afinitní kapilární 

elektroforéza (ACE). 

ACE se využívá ke stanovování komplexačních konstant mezi analytem a komplexujícím 

činidlem. To se komplikuje v případě chirální separace, kdy na sobě parametry dvou analytů 

(enantiomerů) nejsou zcela nezávislé. V rámci práce byl proto navržen postup, který by při 

vyhodnocování komplexačních parametrů dvou enantiomerů měl být vždy používán. 

Současně bylo posouzeno i statistické vyhodnocení stanovených parametrů. Práce se dále 

zabývá stanovením metody, která umožňuje určit relativní migrační pořadí dvou enantiomerů 

ve dvou odlišných separačních systémech s komplexujícími činidly. 

Matematický popis elektroforézy je založený na rovnicích kontinuity, které jsou z definice 

nelineární. Rovnice je však možné linearizovat a získat tak aproximativní analytické řešení. 

Z tohoto přístupu vychází i nový generalizovaný model elektromigrace, který umožňuje 

zahrnout kompletní komplexační rovnováhy do teoretického popisu elektroforézy. Tak je 

možné predikovat různé jevy, včetně nelineárních, spojené s komplexací. Práce se zaměřuje 

na popis a experimentální ověření těchto jevů. Studovány byly změny v chování analytu 

i v chování systémových píků způsobené komplexací se složkou základního elektrolytu. 

Nelineární charakter elektroforetického procesu způsobuje trojúhelníkovitý tvar píků 

v elektroforéze. Běžnou praxí je fitovat tyto píky Haarhoff-van der Lindeho (HVL) funkcí, 

ačkoliv reálným píkům odpovídá tvar tzv. HVLR funkce. V rámci práce bylo pomocí 

simulací nepřímo dokázáno, že HVLR funkce konverguje na HVL funkci, a fitování 

experimentálních píků HVL funkcí je tak oprávněné. HVL či HVLR funkce je 

aproximativním řešením rovnic kontinuity, pokud pík migruje oddělen od všech ostatních 

píků v systému. Problém komigrujících píků v elektroforéze dosud nebyl adresován 

vzhledem k nelinearitě rovnic. V naší výzkumné skupině se podařilo nalézt aproximativní 

řešení pro dva komigrující píky analytů při zanedbání vlivu difúze. V rámci této práce byly 

navrženy a provedeny simulace a experimenty, pomocí kterých se teoreticky popsané jevy 

podařilo úspěšně ověřit.  
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Abstract 

Capillary electrophoresis often uses complexing agents since the interaction between the 

analyte and the complexing agent can result in achieving or improving the separation. 

Examples of such methods can be electrokinetic chromatography or affinity capillary 

electrophoresis (ACE). 

ACE is used to determine the complexing parameters. In case of chiral separation, this issue 

gets complicated, since the parameters of the two analytes (enantiomers) are not completely 

independent to one another. Therefore, a procedure has been proposed in this thesis, that 

should always be used to evaluate the complexing parameters of two enantiomers. Statistical 

evaluation of these parameters was assessed as well. This work also proposes a method that 

allows to determine the relative migration order of two enantiomers in two different 

complexing separation systems. 

The mathematical description of electrophoresis is based on continuity equations, that are 

inherently nonlinear. However, these equations can be linearized to obtain an approximate 

analytical solution. There was recently presented a generalized model, that enables inclusion 

of complete complexing equilibria in the theoretical description of electromigration. Thus, 

various phenomena, including nonlinear ones, associated with complexation can be 

predicted. This thesis is focuesed on description and experimental verification of these 

phenomena. Changes in the analyte and the system peak behavior were studied. 

The nonlinear nature of the electrophoretic process causes a triangular peak shape. It is 

common practice to fit these peaks with Haarhoff-van der Linde (HVL) function, although 

the real peaks correspond to the shape of so-called HLVR function more. This work has 

proven by means of simulations that the HVLR function converges to the HVL function and 

thus fitting the experimental peaks with the HVL function is justified. HVL or HVLR 

function is an approximate solution to the continuity equations if the peak migrates separately 

from all other peaks. The issue of comigrating peaks has not yet been addressed in 

electrophoresis due to the nonlinearity. In our research group, an approximate solution for 

two comigrating analytes' peaks has been found (neglecting the diffusion). Simulations and 

experiments were designed and performed to successfully verify the theoretically described 

phenomena.  
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Použité zkratky a symboly 

A analyt 
ACE afinitní kapilární elektroforéza (affinity capilary electrophoresis) 
BGE základní elektrolyt (background electrolyte) 
β-CD β-cyklodextrin 
CD cyklodextrin 
CZE kapilární zónová elektroforéza (capillary zone electrophoresis) 
DM-β-CD heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-cyklodextrin 
EKC elektrokinetická chromatografie 
EMD elektromigrační disperze 
FLU flurbiprofen 
HA slabá kyselina 
HVL Haarhoffova – Van der Lindeho funkce 
HVLR Houghtonem upravená HVL funkce 
CHES N-cyklohexyl-2-aminoethan sulfonová kyselina 
i.d. vnitřní průměr (inner diameter) 
IS iontová síla 
LTEM  lineární teorie elektromigrace 
MAPH-β-CD  monoaminophenyl-β-cyklodextrin 
NAP naproxen 
NEM nelineární elektromigrační model 
NLTEM lineární teorie elektromigrace s nelineárním rozšířením 1. řádu 
R-FLU R-flurbiprofen 
S  selektor 
S-β-CD heptakis(6-O-sulfo)-β-cyklodextrin, heptasodná sůl 
tricin N-(2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycin 
Trp-Me tryptophan methyl ester hydrochlorid 
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Ai absorbance i-tého konstituentu 
a0 plocha HVL píku 
a1 střed píku Gaussovské složky HVL píku 
a2 směrodatná odchylka Gaussovské složky HVL píku 
a3δ míra nelinearity normovaného HVL píku 
αi frakce i-té formy 
ci molární koncentrace i-tého konstituentu 
Ei intenzita elektrického pole i-té zóny 
F Faradayova konstanta 
K rovnovážná komplexační konstanta 
K' zdánlivá komplexační konstanta 
κ vodivost  
L délka zóny 
Ldet délka kapiláry k detektoru 
Ltot celková délka kapiláry 
λ(M) vlastní čísla matice M 
M mobilitní matice 
M∂ komunikační matice 
Mμ migrační matice 
μi elektroforetická mobilita i-tého konstituentu  
μeff, i efektivní elektroforetická mobilita i-tého konstituentu 
η viskozita 
SX veličina relative velocity slope  
t migrační čas 
τ statistika řízená Studentovým rozdělením 
vi migrační rychlost i-tého konstituentu 
ν viskozitní korekční faktor 
U elektrické napětí  
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Úvod 

Kapilární zónová elektroforéza (capillary zone electrophoresis, CZE) je elektromigrační 

separační metoda založená na rozdílné pohyblivosti odlišných iontů ve vnějším elektrickém 

poli. Její výhodou je minimální spotřeba vzorku a rozpouštědel a poměrně vysoká citlivost. 

V CZE se často využívají komplexující látky (selektory), například pro vytvoření 

enantioselektivního prostředí (chirální separace) nebo pro účely prekoncentrací. Jako chirální 

komplexační činidla se běžně využívají např. cyklodextriny (CD), micely a další.  

Mezi metody využívající komplexační činidla se řadí elektrokinetická chromatografie 

(EKC). Využívá jak principy CZE, tak chromatografický efekt. Namísto pevně navázané 

stacionární fáze zde pseudostacionární fázi tvoří molekuly selektoru, zatímco mobilní fázi 

představuje  vodná fáze roztoku základního elektrolytu (background electrolyte, BGE). EKC 

rozšiřuje možnosti využití CZE metod, protože na základě rozdílné interakce 

s pseudostacionární fází umožňuje mimo jiné i separaci elektroneutrálních a chirálních 

molekul.  

Pro CZE existuje úplný matematický popis. Vychází z řešení rovnic kontinuity, které jsou 

v CZE ze své podstaty nelineární. Nelinearita vychází z faktu, že analyt svou přítomností 

ovlivňuje vlastnosti BGE, což má zároveň vliv na rychlost analytu v jeho vlastní zóně. 

Soustavu rovnic je za určitých podmínek možné linearizovat. Z tohoto přístupu vznikla 

lineární teorie elektromigrace (LTEM), která umožňuje stanovit polohu všech píků v daném 

systému, tedy jak píků analytů, tak píků systémových (píků, které nenáleží žádnému 

z analytů). LTEM však již nedokáže předpovědět tvar píků, protože ten je ovlivněn 

nelineárním jevem, elektromigrační disperzí (EMD). Proto byl původní model později 

rozšířen o 1. nelineární člen (NLTEM).  

Elektromigrační disperze je v CZE dlouho studovaný a dobře popsaný fenomén. V EKC se 

jejímu popisu nicméně nikdo dosud systematicky nevěnoval. Stejně tak nebylo dosud 

systematicky popsáno chování systémových píků v EKC a vliv komplexace na jejich pozice 

a tvary.  

EMD způsobuje charakteristický trojúhelníkovitý tvar píků, který se běžně popisuje tzv. 

Haarhoff-van der Lindeho (HVL) funkcí. Ta je však pouze aproximativním řešením 

a správnější by bylo používat tzv. HVLR funkci, která lépe popisuje reálnou počáteční zónu 
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o definované šířce. Součástí předkládané práce bylo potvrzení vzájemného vztahu těchto 

dvou funkcí pomocí simulací, což ospravedlňuje běžnou praxi používání HVL funkce při 

vyhodnocování experimentálních dat. (Publikace V). Teoretický popis EMD zároveň 

umožnil popsat komigrující píky v CZE, tedy píky, které jsou od sebe jen částečně 

odseparované. V rámci práce byla tato teorie potvrzena jak experimentálně, tak pomocí 

simulací. (Publikace VI). 

Pro CZE existuje několik simulačních softwarů, které umožňují řešit rovnice kontinuity 

a poskytují tak detailní náhled na dění uvnitř kapiláry. Počítačová simulace je ovšem často 

časově náročná. Teorie NLTEM naopak umožňuje velmi rychlou predikci pozice a tvaru píků 

v CZE. Pro EKC se však situace komplikuje. V rámci NLTEM byl dosud k dispozici 

omezený teoretický popis, který byl limitovaný na jeden selektor v BGE , který je buď 

neutrální a interaguje s plně nabitým analytem, nebo naopak nabitý selektor interaguje 

s neutrálním analytem. Proto byl naší výzkumnou skupinou představen nový generalizovaný 

model elektromigrace, který umožňuje zahrnout libovolné dostatečně rychlé rovnováhy, tedy 

i ty komplexační, bez jakýchkoliv omezení na počet selektorů, interakcí nebo acidobazické 

rovnováhy. V rámci této dizertační práce byla navržena strategie experimentálního ověření 

uvedeného modelu. Následně byl model využit pro studium různých jevů způsobených 

komplexací, včetně těch nelineárních – např. chování systémových píků nebo změny ve 

složení zóny analytu (Publikace III a IV). 

Interakci mezi selektorem a analytem lze charakterizovat komplexační konstantou 

(konstantou stability). Tu je možné stanovit různými metodami. Jednou z nich je i afinitní 

kapilární elektroforéza (affinity capillary electrophoresis, ACE), tedy metoda, která využívá 

změnu efektivní mobility analytu způsobenou přítomností selektoru v základním elektrolytu. 

Vyhodnocení experimentálních dat z ACE vyžaduje použití nelineární regresní analýzy. 

U stanovování komplexačních parametrů nás přitom zajímá také statistické vyhodnocení, 

tedy nakolik jsou vyhodnocené parametry spolehlivé. Z běžně používaného softwaru (např. 

program Origin) obvykle obdržíme pouze informaci o standardní chybě daného parametru. 

Předkládaná práce se podrobněji zabývá stanovením komplexačních parametrů a následným 

statistickým vyhodnocením. Byl navržen optimalizovaný postup pro vyhodnocování 

komplexačních parametrů v případě enantioseparace, který byl poté demonstrován na 

experimentálních datech. V případě nelineární regrese není standardní chyba parametru zcela 
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vypovídající a lepší je uvádět např. 95% interval spolehlivosti – který, jak se ukázalo, může 

být asymetrický. Byly stanoveny komplexační parametry enantiomerů tryptophan methyl 

ester hydrochloridu s derivatizovanými β-cyklodextriny. K vyhodnocení byl použit navržený 

optimalizovaný postup i běžně používaný postup. Na výsledcích příslušných fitů byl 

demonstrován rozdíl mezi oběma přístupy. (Publikace I). Optimalizací vyhodnocování dat 

z enantioseparace se zabývá i část práce, která umožňuje určit relativní pořadí dvou 

separovaných enantiomerů, v případě použití dvou (či více) odlišných selektorů. (Publikace 

II). 
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Cíle práce 

Dizertační práce se věnuje elektroforetickým systémům s komplexačními činidly s důrazem 

na prostudování nelineárních jevů v těchto systémech. Cíle práce lze shrnout do následujících 

bodů: 

 

1. Navržení správné praxe při stanovování komplexačních parametrů metodou ACE se 

zaměřením na stanovení nejistoty odhadnutých parametrů a jejich další využití při 

optimalizaci analytických metod (Publikace I a II). 

2. Charakterizace zón v komplexujících elektroforetických systémech. Predikce 

chování analytu a systémových píků včetně nelineárních jevů spojených s komplexací. 

Ověření platnosti generalizovaného modelu elektromigrace implementovaného do 

softwaru PeakMaster 6 (Publikace III a IV). 

3. Popis elektromigrační disperze a vzájemné interakce zón v CZE pomocí 

počítačových simulací a experimentu (Publikace V a VI). 
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1. Optimalizace vyhodnocování dat v afinitní kapilární elektroforéze: 
Publikace I, II 

Afinitní kapilární elektroforéza  

Afinitní kapilární elektroforéza (ACE) je široce využívaná metoda pro posuzování 

nekovalentních interakcí mezi analytem a komplexujícím činidlem (selektorem) v roztoku 

[1, 2, 3]. Nutnou podmínkou je, že ustanovení komplexní rovnováhy je výrazně rychlejší než 

migrace analytu kapilárou. Změna koncentrace selektoru potom způsobuje změnu 

v pozorované mobilitě analytu. 

Pokud analyt a selektor komplexují v poměru 1 : 1, můžeme ustanovení rovnováhy popsat 

následující rovnicí: 

A + S ⇌ AS (1) 

Stabilitu komplexu AS poté posuzujeme na základě zdánlivé rovnovážné konstanty reakce 

(1):  

𝐾′ = [AS][S][A] (2) 

kde [·] je relativní rovnovážná koncentrace příslušné formy. Migrující analyt má svou 

mobilitu µA, zatímco mobilita vzniklého komplexu je µAS. Pro komplexaci 1 : 1 platí, že  

𝛼𝐴𝑆 = 1 − 𝛼𝐴 (3) 

kde αi je frakce příslušné formy vzhledem k celkovému množství analytu v systému. 

Efektivní mobilitu analytu můžeme potom vyjádřit jako [4] 

𝜇𝑒𝑓𝑓,𝐴 = 𝛼𝐴𝜇𝐴 + (1 − 𝛼𝐴)𝜇𝐴𝑆 (4) 

a následně, po uvážení rovnic (2) a (3), jako [5] 
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𝜇𝑒𝑓𝑓,𝐴 = 𝜇𝐴 + 𝐾′𝑐𝑆𝜇𝐴𝑆1 + 𝐾′𝑐𝑆  (5) 

kde relativní koncentrace [S] se nahrazuje koncentrací cS, tj. analytickou koncentrací 

selektoru, za použití předpokladu, že selektor je oproti analytu v dostatečném nadbytku, 

takže jeho konzumace analytem za vzniku komplexu je zanedbatelná.  

Rovnice (5) je rovnicí rektangulární hyperboly a je možné ji použít pro vyhodnocení 

naměřených dat nelineární regresní analýzou. Jak ukázali Dubský a spol. [6], tato rovnice má 

obecný charakter a je platná i v případě, že uvažujeme acidobazické rovnováhy nebo 

použijeme směs selektorů (parametry K, µA a µAS budou v takovém případě zdánlivé, tj. 

platné pro dané pH a/nebo danou směs selektorů). Zároveň je třeba si uvědomit, že tyto 

parametry jsou vždy závislé na teplotě, iontové síle a viskozitě roztoku. 

Zatímco teplotu a iontovou sílu lze v průběhu experimentu držet konstantní, zvyšování 

viskozity s rostoucí koncentrací selektoru nelze ovlivnit. Je však možné korigovat parametr 𝜇𝐴𝑆, který je změnou viskozity nejvíce ovlivněn (za předpokladu že molekula analytu je 

výrazně menší než molekula selektoru, který způsobuje nárůst viskozity prostředí) [7, 8]. 

Viskozitní korekční faktor se poté spočítá jako 

𝜈 = 𝜂(0)𝜂  (6) 

kde η(0) je viskozita BGE bez selektoru a η je viskozita BGE se selektorem o příslušné 

koncentraci. Závislost korekčního faktoru na cS můžeme v prvním přiblížení vyjádřit jako 

𝜈 = 1 + 𝑘 ∙ 𝑐𝑆 (7) 

kde k je experimentálně změřená směrnice závislosti ν na cS. 

Na základě Waldenova pravidla [9] (η·μ = konst) může být rovnice (5) upravena na tvar 
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𝜇𝑒𝑓𝑓,𝐴 = 𝜇𝐴 + 𝐾′𝑐𝑆 𝜇𝐴𝑆1 + 𝑘 ∙ 𝑐𝑆1 + 𝐾′𝑐𝑆  (8) 

Tato rovnice může být dále používána jako regresní funkce, přičemž pokud je 

směrnice k nastavena na 0, přechází rovnice (8) na tvar (5) a vliv viskozity není uvažován. 

Použité selektory 

V rámci disertační práce byly z dostupných selektorů využívány výhradně cyklodextriny, pro 

jejich snadnou dostupnost a časté využití v kapilární elektroforéze [10, 11]. Cyklodextriny 

jsou složeny z 6 – 9 glukopyranózových jednotek, které jsou vzájemně propojené a tvoří 

cyklické oligosacharidy. Molekula má charakteristický tvar komolého kužele s vnitřní 

kavitou, která je v důsledku orientace glukopyranózových jednotek méně hydrofilní než 

vodní prostředí, a poskytuje tak možnost pro interakci s hydrofobními molekulami [12, 13]. 

V kavitě se zároveň nacházejí asymetrické uhlíky, které umožňují odlišnou interakci 

s enantiomery [14, 15]. Cyklodextriny mohou být různě modifikované, definovaným 

způsobem (např. jedna nabitá skupina na celé molekule) nebo nedefinovaným (směsi různě 

derivatizovaných CD). Modifikací lze měnit chemické vlastnosti cyklodextrinů, například 

jejich rozpustnost či absorbanci, ale i schopnost tvořit inkluzní komplexy. 

Optimalizace vyhodnocování dat z ACE 

Publikace I představuje software CEval, který byl vyvinut v naší výzkumné skupině jako 

komplexní software pro vyhodnocování dat z CZE a ACE. Pro fitování dat z ACE využívá 

CEval regresní funkci (8). Počáteční odhady regresních parametrů, které následně použijeme 

pro nelineární fit, lze získat linearizací rovnice (5) [16]. Celý postup tak nevyžaduje žádný 

další uživatelský vstup a je plně automatizovaný. Přímé využití odhadů parametrů získaných 

linearizací rovnice (5), tj. bez následného zpřesnění nelineární regresí, se nedoporučuje, 

protože může vést ke zkreslení výsledných parametrů a špatnému statistickému vyhodnocení 

[17, 18, 19]. Linearizaci navíc není možné využít, pokud uvažujeme viskozitní korekci. 

Cílem této práce bylo využít regresní aparát CEvalu – který autorka této dizertační práce 

vyvinula v rámci své magisterské práce [20] – stanovit komplexační konstantu daného 

analytu a selektoru a  porovnat navržený postup vyhodnocení s dosud používanými přístupy 

pro vyhodnocení komplexačních parametrů jiným softwarem. Posuzována byla závislost 
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efektivních mobilit dvou enantiomerů tryptophan methyl ester hydrochloridu (Trp-Me) na 

koncentraci heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-cyklodextrinu (DM-β-CD). Pro DM-β-CD byla 

určena viskozitní směrnice 4,9×10−3 mM−1 (cS = (0 – 50) mM; N = 7; R2 = 0,9991). Iontová 

síla (IS) BGE se přidáváním neutrálního selektoru neměnila a teplota byla držena konstantní, 

na hodnotě  25 °C.  

Každý enantiomer byl nejprve fitován zvlášť. Tabulka 1 uvádí výsledky – prvotní odhad 

parametrů získaný z linearizace, fit v CEvalu (s a bez viskozitní korekce) a pro srovnání i fit 

provedený v softwaru Origin (OriginLab, Northampton, MA). Jak je vidět, linearizace 

skutečně neposkytuje stejné výsledky jako nelineární fit. Srovnání obou fitů z CEvalu 

ukazuje, že významný vliv má i viskozitní korekce, přednostně na mobilitu komplexu, jak 

jsme předpokládali, ale také na komplexační konstantu. Data z CEvalu zahrnující viskozitní 

korekci byla poté srovnána s výsledky ze softwaru Origin (Tabulka 1).  

S vyhodnocením regresních parametrů se pojí také stanovení standartní chyby, abychom 

mohli určit spolehlivost získaných dat. CEval umožňuje vykreslení tzv. profilových 

diagramů – ty jsou vyhodnocovány pro každý parametr zvlášť. Vyhodnocení je založeno na 

statistice τ, kterou lze spočítat ze zbytkového součtu čtverců a střední kvadratické chyby fitu 

a která se řídí Studentovým rozdělením [21]. 

Samotný profilový diagram vybraného regresního parametru se poté konstruuje tak, že 

příslušný parametr se postupně nastavuje na hodnoty odlišné od hodnoty stanovené fitem, 

nelineární regrese se provede znovu s hodnotou zafixovanou na tomto odlišném odhadu 

a spočítá se τ(parametr).  

V 1 uvádíme příslušné 95% konfidenční intervaly spočítané CEvalem a pro srovnání také 

standardní chybu uváděnou softwarem Origin. Konfidenční intervaly jsou uvedeny ve formě 

rozdílu střední hodnoty parametru od spodní a horní hranice intervalu, pro lepší 

porovnatelnost se standardní chybou. Rozdíly od střední hodnoty přitom musí být uvedeny 

oba, tj. ke spodní a horní hranici intervalu zvlášť, jelikož interval může být vůči střední 

hodnotě asymetrický (tato asymetrie není v případě uvedení prosté standardní chyby 

reflektována). Výpočet byl rovněž validován proti statistickému softwaru R, který, na rozdíl 

od softwaru Origin, umožňuje také profilování pomocí τ-statistiky. Výsledky se zcela 

shodovaly s výsledky z CEvalu (v tabulce proto nejsou uvedeny).  
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Tabulka 1. Srovnání získaných komplexačních parametrů pro oba dva enantiomery za pomoci odlišných 

regresních analýz. Data jsou záměrně uváděna s vyšší přesností, aby bylo možné porovnat výsledky 

jednotlivých metod. Pro data z CEvalu jsou uvedeny příslušné 95% konfidenční intervaly (jako rozdíl mezi 

střední hodnotou parametru a horní / dolní hranicí), pro data z Originu standardní chyba. 

  Linearizace a CEval a CEval b Origin fit b 
  D-Trp-Me L-Trp-Me D-Trp-Me L-Trp-Me D-Trp-Me L-Trp-Me D-Trp-Me L-Trp-Me 

µTrp-Me            18,097 17,998 18,135 18,042 18,138 18,044 18,138 18,044 
/ 10-9 
m2s−1V−1   (−0,28; 

+0,28) 
(−0,27; 
+0,27) 

(−0,31; 
+0,31) 

(−0,29; 
+0,30) ± 0,1 ± 0,09 

µTrp-Me-CD             1,2839 0,9254 1,8731 1,7397 2,3020 2,1553 2,3015 2,1548 
/ 10-9 
m2s−1V−1   (−0,880; 

+0,774) 
(−0,993; 
+0,855) 

(−1,226; 
+1,035) 

(−1,370; 
+1,073) ± 0,4 ± 0,4 

K'Trp-Me-CD                 77,692 68,258 83,950 75,382 86,910 77,874 86,904 77,868 
/ dm3 
mol−1      (−11,1; 

+12,1) 
 (−10,6; 
+11,5) 

 (−14,2; 
+15,9) 

 (−13,4; 
+15,0) ± 5  ± 5 

a bez viskozitní 
korekce        
b s viskozitní korekcí        

 

Enantioseparace 

ACE se velmi často využívá k posouzení enantioseparace. Problém nastává v případě, kdy 

se nelineární fit vyhodnocuje pro každý enantiomer zvlášť. Efektivní mobilita čistého analytu 

pak často vychází pro každý enantiomer odlišně, jak lze ostatně vidět i na datech v Tabulce 

1. Taková data jsou fakticky nesprávná, protože dva enantiomery musí za stejných podmínek 

ve stejném BGE bez selektoru mít totožnou mobilitu. Situace je graficky znázorněna i na 

Obrázku 1A (přiblížená oblast pro cS = 0). 

Jedním z možných řešení je zafixovat mobilitu čistého analytu na naměřené hodnotě. Takový 

přístup ale ignoruje fakt, že samotná µA je jedním z regresních parametrů a bude se s fitem 

měnit. V rámci práce byl proto navržen sofistikovanější přístup, který spočívá ve spojení 

rovnic pro oba enantiomery do jedné rovnice. Výpočetní jádro regresního modelu však 

neumožňuje nastavit fit tak, aby byla splněna podmínka, že se jeden regresní parametr 

(v našem případě mobilita druhého enantiomeru) musí právě rovnat jinému regresnímu 

parametru (v našem případě mobilitě prvního enantiomeru). Regresní parametry pro druhý 

enantiomer jsou proto vyjádřeny nepřímo, jako rozdíl oproti enantiomeru prvnímu. Tento 

postup umožňuje zafixovat rozdíl mezi mobilitami čistých enantiomerů na nulu. Spojenou 

rovnici, která je implementována v CEvalu, obdržíme po úpravách ve tvaru 
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𝜇𝑒𝑓𝑓,𝑖 = (2 − 𝑖) × 𝜇𝐴{𝑖=1} + 𝐾′{𝑖=1} × 𝜇𝐴𝑆{𝑖=1}1 + 𝑘 ∙ 𝑐𝑆 × 𝑐𝑆1 + 𝐾′{𝑖=1} × 𝑐𝑆 + 
(𝑖 − 1) × (𝜇𝐴{𝑖=1} + ∆𝐴) + (𝐾′{𝑖=1} + ∆𝐾) × (𝜇𝐴𝑆{𝑖=1} + ∆𝐴𝑆1 + 𝑘 ∙ 𝑐𝑆 ) × 𝑐𝑆1 + (𝐾′{𝑖=1} + ∆𝐾) × 𝑐𝑆  

(9) 

kde Δ značí rozdíly mezi příslušnými parametry dvou enantiomerů. Tato forma rovnice je 

výhodná i pro statistické vyhodnocení, protože můžeme získat konfidenční intervaly 

Δ parametrů, a tím pádem zhodnotit například jak věrohodný by byl předpoklad, že mobility 

obou komplexů se od sebe ve skutečnosti neliší. 

Celý proces ilustrujeme opět na naměřených datech pro enantiomery Trp-Me. Nejprve 

bychom mohli chtít ověřit nulovou hypotézu, že se od sebe skutečně neliší mobility čistých 

enantiomerů: ΔA = 0, oproti alternativní hypotéze ΔA ≠ 0. V našem případě by test takovéto 

hypotézy skončil p-hodnotou = 0,51, což nevznáší žádné důkazy proti nulové hypotéze. 

Takové testování by nicméně nemělo smysl, protože alternativa je fyzikálně nemožná. 

Vysoká p-hodnota tedy může sloužit pouze jako indikátor toho, že naše data jsou konzistentní 

a spolehlivá. Fixovat ΔA = 0 je v případě enantioseparace vždy na místě (příslušný fit můžeme 

vidět na Obrázku 1B). 

 

Obrázek 1. Fit ze softwaru CEval (software je v angličtině) závislosti efektivních mobilit enantiomerů Trp-

Me na koncentraci DM-β-CD. A) Rozdíl mezi mobilitami obou enantiomerů není zafixovaný na nulu, data 

jsou fitována nezávisle. Nulové koncentraci DM-β-CD odpovídají odlišné hodnoty mobilit. B) Rozdíl mezi 

mobilitami je zafixován na nulu (ΔA = 0). Hyperboly se setkávají přesně pro nulovou koncentraci DM-β-CD. 
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Další častou hypotézou je, že i mobility komplexů dvou enantiomerů se stejným selektorem 

se neliší. Toto tvrzení je založeno na úvaze, že náboj obou komplexů bude stejný (až na 

případ pKa posunu vyvolaného komplexací), a s velkou pravděpodobností budou mít i velmi 

podobnou velikost. Nulová hypotéza je tedy: ΔAS = 0, oproti alternativní hypotéze ΔAS ≠ 0. 

Pokud pro výše uvedená data provedeme regresi s ΔA = 0 (což bylo odůvodněno výše), pak 

pro nulovou hypotézu (ΔAS = 0) získáme p-hodnotu 0,998. Takto vysoká p-hodnota indikuje, 

že naměřená data bychom s vysokou pravděpodobností získali právě za předpokladu 

platnosti nulové hypotézy. Oba dva komplexy mají tedy velmi pravděpodobně téměř stejnou 

velikost, případně rozdíly v rozměrech nejsou dost velké, aby byly rozpoznatelné metodou 

ACE. Na základě toho byl proveden nový fit, tentokrát se zafixovanými  ΔA = 0 a  ΔAS = 0. 

Získané komplexační parametry jsou uvedeny v Tabulce 2, včetně 95% konfidenčních 

intervalů vyhodnocených CEvalem. 

Celé vyhodnocení bylo ověřeno ještě pro druhou enantioseparaci se stejnými analyty (Trp-

Me) a s heptasodnou solí heptakis(6-O-sulfo)-β-cyklodextrinu (S-β-CD). S-β-CD by měl být 

definovaný izomer se 7 náboji na molekule. V tomto případě je nutné korigovat IS základního 

elektrolytu, aby byla celková IS stále konstantní. Pro tento účel byla molekula S-β-CD 

aproximována 7 izolovanými náboji (což je vzhledem k rozměrům molekuly cyklodextrinu 

zřejmě lepší aproximace než sedminásobně nabitá komponenta). Tato aproximace je 

založena na našich dosavadních zkušenostech s nabitými selektory a není zcela přesná. 

ΔA byl opět zafixován na nulu a byla testována nulová hypotéza ΔAS = 0, oproti alternativě 

ΔAS ≠ 0. V tomto případě jsme získali p-hodnotu 0,037. Taková hodnota není dostatečně 

přesvědčivá pro jasné rozhodnutí, nicméně stále se můžeme zamýšlet nad důvody, proč by 

nulová hypotéza nemusela platit. V tomto případě je možným důvodem odlišná velikost obou 

komplexů. Dále je možné, že dodávaný S-β-CD není přesně definovaný a jedná se o směs 

různě derivatizovaných CD. To by vedlo k odlišným  hodnotám zdánlivých mobilit 

komplexu obou enantiomerů, jak dříve ukázali Dubský a spol. [22]. Naměřené hodnoty 

mohou také být ovlivněné tím, že aproximace IS není přesná. Vzhledem k tomu že cílem 

Publikace I bylo představit software CEval a aplikovat modul pro vyhodnocování dat z ACE, 

nebyla tato problematika v rámci této práce dále studována. Získané regresní parametry 

i s konfidenčními intervaly pro Trp-Me s S-β-CD jsou uvedeny v Tabulce 2. 
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Tabulka 2. Získané regresní parametry s jejich 95% konfidenčními intervaly (ve formě rozdílu mezi střední 

hodnotou parametru a horní / dolní hranicí intervalu), vyhodnocené modulem softwaru CEval určeným pro 

enantioseparaci.  

  DM-β-CD   S-β-CD   
  D-Trp-Me L-Trp-Me D-Trp-Me L-Trp-Me 
µTrp-Me                            18,091 − 18,129 − 
/ 10-9 m2s−1V−1 (−0,140; +0,140)  (−0,166; +0,167)  
µTrp-Me-CD                    2,234 − − 38,009  − 57,933 
/ 10-9 m2s−1V−1 (−0,565; +0,520)  (−4,864; +4,042) (−12,742; +6,929) 
K'Trp-Me-CD                   85,54 79,22 44,20 30,65 
/ dm3 mol−1 (−7,02; +7,44) (−6,41; +6,79) (−5,24; +5,50) (−5,28; +5,59) 
  
 

Určení relativního migračního pořadí enantiomerů  

Určení pořadí separovaných enantiomerů hraje důležitou roli v optimalizaci 

enantioseparačních metod [23, 24]. Enantiomery konkrétního analytu mohou vykazovat 

určité migrační pořadí s jedním selektorem, zatímco s jiným selektorem bude migrační pořadí 

opačné. Navíc i pro jeden konkrétní selektor se migrační pořadí může změnit s měnící se 

koncentrací selektoru nebo v BGE s jiným pH [25, 26]. Při stanovování komplexačních 

parametrů vyvstává potíž v tom, že není možné přiřadit stanovené parametry příslušnému 

enantiomeru bez znalosti migračního pořadí. K určení pořadí jsou přitom potřeba příslušné 

standardy čistých enantiomerů [27], ty jsou však často velmi drahé nebo vůbec nejsou 

komerčně dostupné. Proto byla v Publikaci II v rámci této práce představena metoda, která 

umožňuje stanovit, zda je migrační pořadí stejné nebo opačné ve dvou různých systémech, 

vždy s jedním definovaným selektorem, bez použití vzorku čistého enantiomeru. 

Metoda je založena na navržení specifické směsi dvou selektorů. V případě, že migrační 

pořadí obou enantiomerů je stejné jak se selektorem 1, tak se selektorem 2, navržená duální 

směs bude od sebe enantiomery separovat. V případě, že je migrační pořadí se selektorem 1 

opačné než v případě selektoru 2, k separaci v duální směsi nedojde. Tím je možné 

jednoduchým experimentem (detekujeme buď jeden pík, nebo dva) odlišit, zda je migrační 

pořadí enantiomerů stejné či opačné. Získaná znalost relativního migračního pořadí 

umožňuje předpovědět optimální složení směsi selektorů pro dosažení dostatečné separace 

v co nejkratším čase, popřípadě určení, zda taková směs se zvolenými selektory existuje. 
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2. Generalizovaný model lineární teorie elektromigrace a jeho aplikace 
na komplexující systémy v CZE: Publikace III, IV 

Lineární teorie elektromigrace 

Soustava rovnic kontinuity, které kompletně popisují elektromigraci v kapiláře je z definice 

nelineární, a vyžaduje proto numerické řešení. Rovnice pro silné elektrolyty zformuloval 

Kohlrausch již v roce 1897 [28]. Úplná soustava rovnic pro slabé elektrolyty byla 

publikována Gašem v roce 2001 [29, 30] a na jejím základě byl v naší výzkumné skupině 

vytvořen software Simul [31, 29]. Ten pomocí numerických výpočtů simuluje dění v kapiláře 

v čase. Na stejném principu jsou založeny např. ještě simulační programy Gentrans [32] 

a SPRESSO [33]. Takové řešení je nicméně časově a výpočetně náročné, a proto byla 

v elektroforéze zároveň snaha nalézt aproximativní řešení, které by umožnilo soustavu rovnic 

kontinuity vyřešit analyticky.  

Poppe [34, 35] navrhl, že soubor rovnic elektroneutrality je možné linearizovat, čímž se získá 

aproximativní soustava, jejíž řešení pak vede na problém vlastních čísel matic. Tuto 

myšlenku dále rozvedl Štědrý [36, 37, 38], který představil právě LTEM. Zde se objevil 

termín eigenmobilita, což je hodnota vlastního čísla příslušné mobilitní matice. Představuje 

skutečnou mobilitu dané zóny, ať už jde o zónu analytu, nebo zónu systémovou. LTEM tak 

umožnuje přesně popsat pozice všech přítomných zón (píků) v příslušném CZE systému. 

Lineární model má tu nespornou výhodu, že jeho řešení je oproti plné numerické simulaci 

velmi rychlé (v řádu několika sekund oproti několika hodinám). Maticové vyjádření navíc 

umožňuje dospět k obecným závěrům, jako např. že počet systémových píků je roven počtu 

složek BGE nebo že v systémech s multivalentními slabými elektrolyty nemusí existovat 

systémový pík o nulové mobilitě [38], který je jinak využíván k indikaci pozice 

elektroosmotického toku. LTEM je možné dále zpřesnit zavedením 1. nelineárního členu 

z Taylorova rozvoje a získat tak navíc i přibližnou informaci o tvaru píků (NLTEM). Toto 

rozšíření implementoval Hruška a spol. do programu PeakMaster 5.3 [39]. 

Elektromigrační disperze 

Pokud je dominantním disperzním jevem v kapiláře difúze, má pík Gaussovský tvar, který je 

snadno vyhodnotitelný. Disperzních jevů však existuje celá řada, například elektromigrační 
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disperze, efekt Jouleova tepla, adsorpce na stěnu kapiláry, laminární tok a další [40]. Některé 

z nich se dají eliminovat příslušným experimentálním nastavením (termostatované prostředí, 

dostatečně nízký proud, výběr vhodně pokryté kapiláry). Elektromigrační disperze (EMD) 

oproti tomu vzniká jako přímý důsledek nelinearity elektromigračních jevů. Přítomnost 

analytu v roztoku ovlivňuje vodivost v jeho vlastní zóně, která se tak liší od vodivosti čistého 

BGE [41, 42]. EMD způsobuje trojúhelníkovitý tvar píků, který je popsaný HVL funkcí [43, 

44]. 

𝐻𝑉𝐿𝛿(𝑡) = 𝑎0𝑎2𝑎3𝛿√2𝜋 𝑒𝑥𝑝 [−12 (𝑡 − 𝑎1𝑎2 )2]1𝑒𝑥𝑝(𝑎3𝛿) − 1 + 12 [1 + 𝑒𝑟𝑓 (𝑡 − 𝑎1√2𝑎2 )] 
(10) 

Ukazuje se, že tato funkce je řešením NLTEM v případě, že jako počáteční podmínku 

uvažujeme nekonečně úzkou zónu vzorku [39]. Parametr a1 představuje skutečný migrační 

čas píku, který bychom dostali při nekonečném zředění analytu. 

Komplexační rovnováhy 

Dalším krokem ve vývoji simulačního software v elektroforéze bylo zahrnutí komplexačních 

rovnováh, jejichž teoretický popis je složitější, než v případě acidobazických rovnováh. Jak 

Simul, tak GENTRANS byly proto rozšířeny o komplexační modul, který umožňuje 

interakci jednoho selektoru s libovolným počtem jiných konstituentů, při stechiometrii 1 : 1 

[45, 46]. Všechny komponenty mohou být obecné amfolyty nebo neutrální látky. Zahrnutí 

komplexace do numerického výpočtu nicméně zvyšuje výpočetní čas. 

Do PeakMasteru 5.3 Complex byl implementován rozšířený NLTEM model, který také 

zahrnuje komplexační rovnováhy, nicméně s většími omezeními [47]. Selektor může 

interagovat výlučně s jedním analytem za podmínky, že selektor je neutrální a analyt plně 

nabitý, nebo naopak. Na tomto omezeném modelu bylo poprvé demonstrováno, že 

komplexace analytu se selektorem může mít vliv na tvar píku analytu a PeakMaster 5.3 

Complex umožňuje tento efekt předpovědět [48]. 

V Publikaci III jsme představili generalizovaný model NLTEM, který umožňuje do této 

teorie zahrnout libovolné dostatečně rychlé rovnováhy, včetně komplexačních rovnováh, bez 
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omezení na počet přítomných komplexujících konstituentů nebo jejich iontových forem. 

Původní rozšíření modelu v programu PeakMaster 5.3 Complex je založeno na 

acidobazických rovnováhách a komplexace je ošetřena nezávisle. Právě proto je možné 

uvažovat pouze plně nabité formy komplexujících komponent, a to pouze jednoho selektoru 

interagujícího s jedním analytem. Řešením je poté pouze mobilita a tvar píku analytu (tedy 

nikoliv systémových píků). Nový model uvažuje všechny přítomné rovnováhy a jejich 

vzájemnou závislost. Pokud tedy například interaguje monovalentní slabá kyselina (nenabitá 

forma HA a nabitá forma A-) se selektorem S, budou v systému přítomny všechny čtyři formy 

HA, A-, HAS a AS- a generalizovaný model toto bere v potaz, ať již je látka HA přítomná 

jako analyt, nebo jako složka BGE. Generalizovaný model tak umožňuje řešit i systémy, kde 

selektor komplexuje se složkou BGE nebo komplexaci se směsí selektorů. 

Kompletní implementace generalizovaného modelu je podrobně popsána v Publikaci III 

a není předmětem této práce. Proto se zaměříme jen na dekompozici mobilitní matice M, 

která je podstatná pro zjednodušené analytické řešení, na kterém je v této práci fungování 

generalizovaného modelu demonstrováno. 

Mobilitní matice M, která figuruje v řešení LTEM (tedy i NLTEM), je vždy čtvercová a počet 

řádků (tedy i sloupců) odpovídá počtu komponent v CZE systému. Její vlastní hodnoty 

odpovídají eigenmobilitám, tj. mobilitám přítomných systémových píků a píků analytů. 

Složeních těchto píků (zón) lze potom zjistit z příslušných vlastních vektorů [49]. 

Matici M je možné rozložit na součin dvou matic, tzv. migrační matice Mμ a komunikační 

matice M∂. Mμ obsahuje migrační členy (zahrnující mobilitu) a její zevrubný popis není pro 

tuto práci nutný. Komunikační matice M∂ určuje, jak se koncentrace forem mění v závislosti 

na koncentraci konstituentů. 

Systém s neinteragujícím selektorem 

Pro jednoduché modelové systémy, kde je možné neuvažovat acidobazické rovnováhy, 

demonstrujeme fungování generalizovaného modelu na analytickém řešení. To je možné 

získat, pokud uvažujeme pouze silné elektrolyty (přístup, který již dříve použil Štědrý) [36]. 

Nejjednodušší systém, který můžeme uvažovat, je případ neutrálního selektoru, který s ničím 

neinteraguje. Uvažujme systém se třemi komponentami BGE (X – silná báze, Y – silná 
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kyselina, S – neinteragující selektor) a jedním analytem (A), který je v daných podmínkách 

plně nabitý. Migrační matice Mμ má v takovém případě rozměr 4 x 4 a následující tvar: 

𝐌𝛍 =
( 
  𝜇𝑋 −

𝜇𝑋𝐹𝜅𝐵𝐺𝐸 𝜇𝑋𝑐𝑋 𝜇𝑌𝐹𝜅𝐵𝐺𝐸 𝜇𝑋𝑐𝑋 −𝜇𝑆𝐹𝜅𝐵𝐺𝐸 𝜇𝑋𝑐𝑋 0−𝜇𝑋𝐹𝜅𝐵𝐺𝐸 𝜇𝑌𝑐𝑋 𝜇𝑌 + 𝜇𝑌𝐹𝜅𝐵𝐺𝐸 𝜇𝑌𝑐𝑋 −𝜇𝑆𝐹𝜅𝐵𝐺𝐸 𝜇𝑌𝑐𝑋 00 0 𝜇𝐴 00 0 0 0) 
   (11) 

kde F je Faradayova konstanta a κBGE je: 𝜅𝐵𝐺𝐸 = 𝑐𝑋(𝑢𝑋 − 𝑢𝑌) (12) 

Protože jsou v systému pouze silné elektrolyty, je výrazně zjednodušená matice M∂, jejíž 

členy tvoří pouze 0 nebo 1.  

𝐌𝛛 = ( 
 (𝑋) | 𝑋1 𝑌1 𝐴0 𝑆0(𝑌) | 1 1 0 0(𝐴) | 0 0 1 0(𝑆) | 0 0 0 1) 

 
 (13) 

Pro lepší ilustraci obsahuje matice indikaci, kterým konstituentům (formám) náleží který 

sloupec (řádek). Jak lze vidět, neutrální neinteragující selektor s žádným dalším 

konstituentem „nekomunikuje“. Oproti tomu analyt je silný elektrolyt, který by se měl podílet 

na udržení elektroneutrality a tedy „komunikovat“ s ionty BGE. Matice M∂ je však 

vyhodnocována pro prostředí čistého BGE, kde analyt není přítomný. 

Vlastní čísla matice M jsou potom následující: 

𝜆(𝐌) = ( 00𝜇𝐴0 ) (14) 

což přesně odpovídá popisu obdobného systému, který dříve publikoval Štědrý [36] (liší se 

pouze třetí eigenmobilita, protože v původním systému vystupuje třetí nabitá komponenta 

BGE, kterou my nahrazujeme neutrálním selektorem). Jediným nenulovým vlastním číslem 

matice M je tedy mobilita analytu. Tři nulové vlastní hodnoty značí, že v systému by byly 

přítomny tři systémové zóny s nulovou mobilitou. 
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Systém s interagujícím selektorem 

O něco složitější je systém, kde selektor interaguje právě a jen s analytem. V tom případě je 

v systému navíc forma komplexu (AS), matice Mμ bude tedy mít rozměr 4 x 5 a matice M∂ 

adekvátně rozměr 5 x 4. Výsledné matici M nicméně zůstává rozměr 4 x 4 – v systému 

nepřibyl žádný další konstituent. Vlastní čísla matice M vyjdou v tomto případě 

𝜆(𝐌) = ( 
 00𝜇𝐴 + 𝐾𝐴𝑆𝜇𝐴𝑆𝑐𝑆1 + 𝐾𝐴𝑆𝑐𝑆0 ) 

 
 (15) 

tedy od předchozího případu se bude lišit pouze mobilita analytu, jejíž hodnota se zároveň 

shoduje s rovnicí navrženou Wrenem a Rowem (5), jak lze očekávat. Tři stacionární píky 

s nulovou mobilitou v systému zůstávají. 

Příslušný systém byl v rámci této práce ověřen experimentálně. Pro ověření byl zvolen 

neinteragující [50] pufr (10 mM tricine, 5,15 mM Li), β-cyklodextrin (β-CD) jako selektor 

a R-flurbiprofen (R-FLU) jako analyt. Naměřená data nebyla korigována na iontovou sílu, 

protože komplexační parametry použité jako vstupní data pro PeakMaster jsou stanoveny pro 

příslušnou IS (5,15 mM). Stejně tak nebyla provedena korekce na viskozitu, jelikož jsme 

chtěli ověřit, že příslušná vlastní hodnota z výpočtu pomocí PeakMasteru je opravdu přesně 

rovna hodnotě podle rovnice (5) (navíc je vliv viskozity pro tak nízké koncentrace selektoru 

zandebatelný [51]). Na Obrázku 2 je možné vidět, že experimentální data jsou ve výborné 

shodě s výpočty z PeakMasteru i s analytickým řešením (rovnice (5)).  

Měření bylo provedeno pro rozsah koncentrací β-CD 0,1 – 10 mM. Koncentrace R-FLU ve 

vzorku byla 0,2 mM. Pro nižší koncentrace β-CD již tedy neplatí předpoklad, že je selektor 

v nadbytku (tedy neplatí aproximace [S] ≈ cS použitá při odvození rovnice (5)). Někteří autoři 

navrhovali taková data korigovat a rovnici (5) různými způsoby upravovat. Dubský et al. [7] 

nicméně nastínil, že takový přístup nemusí být korektní. Důkaz tohoto předpokladu lze 

odvodit právě až na základě generalizovaného NLTEM modelu, jak jsme ukázali v Publikaci 

III. Když se koncentrace selektoru blíží koncentraci analytu, mění se příspěvek EMD ke tvaru 

píku a ten se stává více trojúhelníkovitým. Matice M je v rámci NLTEM formulována pro 

složení čistého BGE, tj. pro nulovou koncentraci analytu. Z toho je zřejmé, že koncentrace 

selektoru nemůže mít vliv na výslednou hodnotu vlastního čísla této matice. NLTEM teorie 
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tedy poskytuje takový výsledek efektivní moblity analytu, jakoby v rovnici (5) byl selektor 

vždy v nadbytku. Konzumace selektoru analytem za tvorby komplexu se ovšem děje uvnitř 

zóny analytu, kde tento efekt ovlivňuje tvar píku – konzumace selektoru posouvá maximum 

píku do jiné pozice. Efektivní mobilita analytu je však vyhodnocena pomocí HVL funkce, 

která je řešením modelu NLTEM a jejíž parametr a1 odpovídá migračnímu času analytu při 

jeho nekonečném zředění. 

Na Obrázku 2 je pro ilustraci ukázána také závislost efektivní mobility analytu na koncentraci 

selektoru, pokud bychom brali v potaz „spotřebování“ selektoru 0,3mM analytem. Shoda 

s experimentálními daty je v takovém případě očividně horší než shoda nekorigované rovnice 

(5) a generalizovaného modelu z PeakMasteru. 

 

Obrázek 2. Závislost efektivní mobility R-FLU na koncentraci β-CD v neinteragujícím BGE (10 mM tricine, 

5,15 mM Li). Černé trojúhelníčky představují experimentální data, červené kroužky hodnoty mobilit získané 

z PeakMasteru 6. Zelená křivka odpovídá fitu rovnicí (5)(16). Šedé křížky zobrazují data korigovaná na 

spotřebu selektoru (0,3mM R-FLU) a šedá tečkovaná křivka odpovídá fitu experimentálních dat korigovanou 

rovnicí (5). 
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Cyklodextrinový balíček 

Koncentrace selektoru uvnitř zóny analytu se může v důsledku interakce lišit od koncentrace 

v BGE. Neutrální selektor je interakcí mobilizován a v důsledku toho se jeho množství 

v zóně může zvýšit – což je také v rozporu s jakýmikoliv úpravami rovnice (5). Tento efekt 

zmínil již Poppe v roce 1999 [52]. Dále však nebyl studován, pravděpodobně proto, že nebyl 

k dispozici příslušný teoretický aparát. Experimentální ověření je zároveň komplikované, 

protože běžně dostupné cyklodextriny není možné sledovat na UV/VIS detektoru (absorbují 

v oblasti kolem 200 nm a tím pádem je jejich absorbance překryta analytem nebo složkami 

BGE). 

Aby bylo možné příslušný „cyklodextrinový balíček“ experimentálně pozorovat, byl 

zakoupen derivatizovaný neutrální β-CD, který obsahuje chromofor, a je tak možné jej 

pozorovat na UV/VIS detektoru při vyšších vlnových délkách. Zvolený monoaminophenyl-

β-cyklodextrin (MAPH-β-CD) absorbuje ve viditelném spektru s maximy kolem 245 a 290 

nm. Byl zvolen modelový systém tvořený 5mM Li a MAPH-β-CD v BGE a CHES jako 

analyt. Byla naměřena závislost efektivní mobility CHES na koncentraci MAPH-β-CD, 

elektroferogramy byly vyhodnocovány při 245 nm, kde z uvedených sloučenin absorbuje 

pouze MAPH-β-CD. Zároveň byla naměřena kalibrační závislost absorbance MAPH-β-CD 

na jeho koncentraci. Na základě této kalibrace byly poté experimentální elektroferogramy 

přepočítány na koncentrační škálu, což umožnilo jejich přímé porovnání s výstupem 

z PeakMasteru (Obrázek 3). Pík na pozici analytu (na obrázku vpravo) ukazuje příslušný 

cyklodextrinový balíček – zvýšení koncentrace MAPH-β-CD uvnitř zóny analytu. Shoda 

experimentálních dat s predikcí PeakMasteru je pro tuto zónu velmi dobrá, výšky 

koncentračního profilu si odpovídají, pouze přední rozhraní experimentálního píku je lehce 

více difundované. Pro nulový systémový pík se záznamy liší v amplitudě i tvaru, nicméně 

chování systémových píků v nulové zóně je v CZE vždy diskutabilní a mohou ho ovlivňovat 

další efekty, které PeakMaster nebere do úvahy (například částečná disociace OH– skupin 

cyklodextrinu nebo interakce se stěnou kapiláry). Experiment byl zaměřen na profil v zóně 

analytu a zvýšení koncentrace cyklodextrinu v této zóně bylo úspěšně potvrzeno.  
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Obrázek 3. Experimentální elektroferogram (černá) přepočítaný na koncentrační profil podle naměřené 

kalibrační křivky (245 nm) srovnaný s koncentračním profilem MAPH-β-CD z PeakMasteru 6 (červená). 

Vlevo je nulový systémový pík, vpravo cyklodextrinový balíček v zóně analytu. BGE byl tvořen 5 mM LiOH 

a 1 mM MAPH-β-CD, 1 mM CHES jako analyt. Ltot = 48,9 cm, Ldet = 40,4 cm, i.d. = 50 µm. Šířka 

dávkované zóny 1,38 mm, U = 10 kV. 

 

Interagující BGE 

Další případ, na kterém je možné demonstrovat využití generalizovaného modelu, je systém 

kde selektor interaguje jak s analytem (A), tak s komponentou BGE (X). Pro takový případ 

vyplývá z NLTEM rovnice: 

𝑢𝐴,𝑒𝑓𝑓 = 12𝐾𝐴𝑆𝜇𝐴𝑆 (√(𝐾𝑋𝑆𝑐𝑋 − 𝐾𝑋𝑆𝑐𝑆 − 1)2 + 4𝐾𝑋𝑆𝑐𝑋 − 1𝐾𝑋𝑆 − 𝑐𝑋 + 𝑐𝑆) + 𝜇𝐴12𝐾𝐴𝑆 (√(𝐾𝑋𝑆𝑐𝑋 − 𝐾𝑋𝑆𝑐𝑆 − 1)2 + 4𝐾𝑋𝑆𝑐𝑋 − 1𝐾𝑋𝑆 − 𝑐𝑋 + 𝑐𝑆) + 1  (16) 

Rovnice platí pouze za předpokladu, že uvažujeme plně nabité konstituenty.  
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Pro ověření byl zvolen interagující pufr (10 mM CHES, 5,15 mM Li), β-CD jako selektor 

a R-FLU jako analyt. Naměřená data nebyla korigována na iontovou sílu ani viskozitu, ze 

stejných důvodů jako v předchozím případě. Komplexační konstanta pro nabitou formu 

CHES je v tomto případě výrazně vyšší než pro neutrální formu, proto uvažujeme pouze 

komplexaci s nabitou formou (i ve výpočtu z PeakMasteru). Zároveň pro účely rovnice (16) 

předpokládáme, že acidobazické rovnováhy nejsou ovlivněny přítomnou komplexační 

rovnováhou v BGE (oproti tomu, PeakMaster ve výpočtu nutně uvažuje všechny přítomné 

rovnováhy). Proto za cX dosazujeme rovnovážnou koncentraci aniontu CHES v příslušném 

pH, cX
– = 5,11 mM. Na Obrázku 4 je porovnání experimentálních dat s výpočty 

z PeakMasteru i s analytickým řešením (rovnice (16)). Fit experimentálních dat rovnicí (16) 

sedí na výsledky z PeakMasteru téměř perfektně, drobné odchylky mohou být způsobeny 

aproximací cX ≈ cX
–. Shoda s experimentem je také výborná. Poslední křivka na Obrázku 4 

je rovnice (5) získaná fitováním experimentálních dat. Ta je zde uvedená především pro 

ilustraci toho, že rovnice (5) a (16) od sebe není možné jednoduše odlišit a stanovování 

komplexačních konstant v interagujícím BGE tak může vést ke zcela špatným hodnotám. 

  



29 
 

 

Obrázek 4. Závislost efektivní mobility R-FLU na koncentraci β-CD v interagujícím BGE (10 mM CHES, 

5,15 mM Li). Černé trojúhelníčky představují experimentální data, červené kroužky hodnoty mobilit získané 

z PeakMasteru 6. Zelená křivka odpovídá fitu rovnicí (16), šedá přerušovaná křivka fitu rovnicí (5). 

 

Interagující pufr má kromě mobility analytu vliv také na mobilitu a tvar systémových píků. 

Takové chování již bylo dříve pozorováno a úspěšně porovnáno se simulacemi [53], ale 

dosud nebylo popsáno teoreticky. Nový generalizovaný model takový popis umožňuje. 

V předchozích případech jsme uváděli, že přidání neutrálního selektoru do BGE způsobí 

výskyt jednoho nulového systémového píku. Pokud ale selektor interaguje s komponentou 

BGE, mobility systémových píků se obecně změní. Za využití PeakMasteru 6 jsme 

v Publikaci IV ukázali, že mohou existovat i systémy, kde tato změna mobility nebude 

monotónní. 

Pro ověření byl v rámci této disertační práce zvolen interagující pufr (5 mM kys. benzoová, 

3 mM Li) a β-CD jako selektor – systém, který podle PeakMasteru vykazoval největší, a tedy 

nejlépe pozorovatelnou změnu v mobilitách. Systém neobsahoval analyt, dávkována byla 
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pouze zóna porušeného BGE, designovaná tak, aby byly amplitudy píků co největší (viz 

Publikace III).  

V tomto systému dochází díky interakci β-CD s kyselinou benzoovou ke zpomalení 

kationického systémového píku a vzniku pomalého anionického píku. Mobilita třetího 

systémového píku zůstává blízko nule. Bylo ukázáno, že zatímco mobilita kationického píku 

se vzrůstající koncentrací selektoru pouze klesá, mobilita anionického píku nejprve klesá, 

a od jisté hodnoty koncentrace opět roste. Taková nemonotónní závislost mobility na 

koncentraci selektoru nebyla dosud pro systémové píky popsána. 

Obrázek 5 ukazuje porovnání této závislosti pro experimentální data a výsledky 

z PeakMasteru. Pro 1mM β-CD je zároveň ukázáno porovnání tvarů píků, pro anionický pík 

také porovnání se simulací (pro rychlejší kationický pík by byla simulace příliš výpočetně 

náročná). Hodnoty mobilit z PeakMasteru a z experimentu se od sebe lehce liší (rozdíl zhruba 

0,25·10-9 m2s−1V−1). Rozdíl je přibližně shodný pro anionický i kationický pík, nicméně je 

výrazně patrnější pro mobility anionického píku, které jsou v absolutní hodnotě velmi nízké. 

Trend ve změně mobilit je z experimentu nicméně jasně patrný.  

Stejně tak se zcela neshoduje ani tvar anionického píku z experimentu a z PeakMasteru 6. 

Rozdíl je vysvětlován tím, že chování systémových píků je extrémně citlivé na hodnoty všech 

komplexačních parametrů, a i jejich malá změna může způsobit změnu v mobilitě a tvaru 

systémových píků. Odlišnost experimentálních dat je tak s největší pravděpodobností 

následkem nejistoty ve stanovení komplexačních parametrů. Taková odlišnost je však 

z praktického hlediska považována za přijatelnou. 

Drobný rozdíl ve tvaru anionického píku mezi PeakMasterem a Simulem je způsoben 

vzájemnou interakcí přítomných zón po dobu, dokud se od sebe neoddělí. Numerické řešení 

Simulu tuto interakci bere v potaz, oproti tomu generalizovaný NLTEM model 

v PeakMasteru 6 vychází z aproximace okamžitého oddělení zón na počátku separace (viz 

Publikace III). 
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Obrázek 5. Závislost efektivní mobility systémových píků (A – anionický, B – kationický) na koncentraci β-

CD v interagujícím BGE (5 mM kys. benzoová, 3 mM Li). Experimentální hodnoty (černé trojúhelníky) jsou 

porovnány s hodnotami z PeakMasteru (červené kroužky). Dále jsou ukázány příslušné elektroferogramy  

(C – nulový a anionický pík, D – kationický pík) pro 1mM β-CD. Experimentální data (černá) byla 

překalibrována tak, aby výška nulového systémového píku odpovídala výsledkům z PeakMasteru (červená). 

Ltot = 79,2, Ldet = 70,7 cm, U = 20 kV. Pro anionický pík byl elektroferogram navíc porovnán se simulací 

(šedá přerušovaná). Pro kationický pík simulace nebyla provedena z důvodu přílišné výpočetní náročnosti. 

 

PeakMaster 6 

K poslední demonstraci generalizovaného modelu využijeme výpočet ze softwaru  

PeakMaster porovnaný se simulacemi, v tomto případě bez experimentálního ověření. 

V Tabulka 3 je uvedeno srovnání stanovených parametrů pro systém, kde komplexuje jak 

analyt, tak složka BGE (systém A), oproti systému, kde spolu komponenty neinteragují 

a selektor je přítomen pouze jako nenabitá složka BGE (systém B). BGE tvoří 10mM CHES, 

5mM Li a 1mM β-CD. R-FLU byl přidán jako analyt v 1mM koncentraci, rozpuštěný v BGE. 

Všechny komplexační parametry byly převzaty z našich předchozích publikací a jsou 

uvedeny v Publikaci III. Obrázek 6 porovnává příslušné elektroferogramy pro oba systémy 
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a zároveň ukazuje srovnání i s elektroferogramy získanými ze softwaru Simul (aktuálně 

vyvíjená, nepublikovaná verze). 

V systému A nedochází k žádné interakci (stejné výsledky lze tedy získat i starší verzí 

softwaru PeakMaster). Systém obsahuje tři systémové píky, z nichž dva mají nulovou a téměř 

nulovou mobilitu a proto se překrývají. Jeden nulový systémový pík vzniká díky přítomnosti 

nenabitého neinteragujícího β-CD v BGE (Obrázek 6 – A). Pokud však dojde k interakci β-

CD se složkou BGE (CHES), pozorujeme již jen dva systémové píky a třetí o určité nenulové 

mobilitě. Stejně tak interakce s R-FLU způsobí změnu pohyblivosti a tvaru píku R-FLU 

(Obrázek 6 – B). Jak lze vidět z Tabulky 3 i Obrázku 6, výsledky z PeakMasteru 6 téměř 

přesně odpovídají simulacím. 

 

Tabulka 3. Parametry modelového systému (10mM CHES, 5mM Li, 1mM β-CD, 1mM R-FLU jako analyt) 

predikované PeakMasterem 6 (PM6) a porovnání s výsledky ze Simulu. Data bez komplexace odpovídají 

části A) na Obrázku 6, data s komplexací části B). 
 

Vlastnosti BGE (PM6) bez komplexace c) s komplexací c) 
pH 9,54 9,49 
IS / mM 5,00 5,00 
Vodivost / mS.m-1 32,0 30,9 
µ a) / 10-9 m2s-1V-1 (PM6) bez komplexace c) s komplexací c) 
Systém. pík 1 4,89·10-6 4,73·10-6 
Systém. pík 2 -1,38 -1,21 
Systém. pík 3 0,00 -5,81 
Analyt (R-FLU) -22,23 -14,81 
µ a) / 10-9 m2s-1V-1 (Simul) bez komplexace d) s komplexací d) 
Systém. pík 1 0,00 0,00 
Systém. pík 2 -1,38 -1,22 
Systém. pík 3 0,00 -5,83 
Analyt (R-FLU) -22,228 -14,77 
Asymetrie b) (PM6) bez komplexace d) s komplexací d) 
Systém. pík 1 0,03 0,13 
Systém. pík 2 1,10 1,16 
Systém. pík 3 0,03 1,94 
Analyt (R-FLU) -5,30 -16,54 
Asymetrie b) (Simul) bez komplexace d) s komplexací d) 
Systém. pík 1 0,01 -0,08 
Systém. pík 2 1,22 1,14 
Systém. pík 3 0,01 1,92 
Analyt (R-FLU) -5,13 -17,33 

a) kladná či záporná mobilita přísluší pohybu píku ke katodě nebo naopak k anodě 
b) ve formě 𝑎3𝛿 parametru HVL funkce (10) 
c) výstup z PM6  
d) vyhodnocení příslušného elektroferogramu softwarem CEval  
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Obrázek 6. Elektroferogramy z PeakMasteru 6 (PM 6) a Simulu pro modelový systém (10mM CHES, 5mM 

Li, 1mM β-CD, 1mM R-FLU jako analyt). Příslušné parametry píků jsou uvedeny v Tabulce 3. A) Systém 

bez komplexace. B) Systém s komplexací. 
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3. Časový vývoj tvaru píku v CZE: Publikace V, VI 

Jak bylo uvedeno výše, tvar píku v CZE ovlivňuje zejména elektromigrační disperze, která 

způsobuje charakteristický trojúhelníkovitý tvar. Existujícím historickým přístupům 

k teoretickému popisu EMD  se věnuje přehledový článek, Publikace V.  

Teoretický popis tvaru píků 

Mikkers a spol. v roce 1979 odvodili očekávanou deformaci píku analytu v binárním BGE, 

kde všechny ionty jsou silné elektrolyty [54]. Zkombinovali rovnici kontinuity bez uvažování 

difúze a Kohlrauschovu regulační funkci, čímž získali řešení, které dobře popisovalo, jak se 

nadávkovaná obdélníková zóna analytu vyvíjí v čase do podoby trojúhelníkového tvaru se 

samozaostřujícím se rozhraním na zadní či přední hraně píku. Na základě toho byla 

formulována sada pravidel pro píky analytů ovlivněných EMD:  𝜇𝐴 > 𝜇𝐵 → 𝐸𝑆 < 𝐸𝐵𝐺𝐸 → ostrá zadníhrana, frontujícípík 𝜇𝐴 < 𝜇𝐵 → 𝐸𝑆 > 𝐸𝐵𝐺𝐸 → ostrá předníhrana, chvostujícípík 𝜇𝐴 = 𝜇𝐵 → 𝐸𝑆 = 𝐸𝐵𝐺𝐸 → pík bez triangulace (17) 

kde EA a EBGE je intenzita elektrického pole v příslušné zóně a µB je mobilita koiontu BGE. 

Matematické řešení, které formuloval Mikkers, v Publikaci V označujeme jako nelineární 

elektromigrační model (NEM) a budeme se na ně takto dále odkazovat. Ve své publikaci 

Mikkers původně předpokládal, že velká část této teorie může být bez obtíží rozšířena pro 

slabé elektrolyty. EMD slabých elektrolytů byla dále studována a ukázalo se, že v tomto 

případě je situace komplikovanější. Gebauer a Boček [42] představili koncept veličiny 

velocity slope (směrnice závislosti migrační rychlosti na pH), který byl následně rozšířen 

Horkou a Šlaisem [55] na veličinu relative velocity slope, SX. Štědrý [36] později upravil 

matematickou definici této veličiny do následující podoby 

𝑆𝑋 = 𝑙𝑖𝑚𝑐𝐴→0 𝜅𝑣𝐴 (𝑑𝑣𝐴𝑑𝑐𝐴) (18) 

kde cA je koncentrace analytu, 𝑣𝐴 je jeho migrační rychlost a κ je vodivost. Na základě 

hodnoty SX lze potom stanovit pravidla pro tvar píků i pro slabé elektrolyty: 
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𝑆𝑋 < 0 → ostrá zadní hrana, frontující pík 𝑆𝑋 > 0 → ostrá přední hrana, chvostující pík 𝑆𝑋 = 0 → pík bez triangulace (19) 

Lepší, přestože stále aproximativní, odhad tvaru píku při uvážení acidobazických rovnováh 

poskytuje teorie NLTEM. Jak již bylo uvedeno dříve, NLTEM řešení vede na HVL funkci 

v případě počáteční podmínky nekonečně úzké dávkované zóny (Dirakova distribuční 

funkce). 

Pokud budeme jako počáteční podmínku uvažovat obdélníkovou zónu o reálné délce, 

obdržíme jako řešení tzv. HVLR funkci [39]. Na rozdíl od HVL funkce, HVLR bude 

v průběhu vývoje nejdříve namísto maxima vykazovat plato, které je následkem počátečního 

obdélníkového tvaru zóny. Toto plato se v čase bude zmenšovat a nakonec zcela zmizí.  

Konečně jsme v Publikaci V ukázali, že pro řešení tvaru píku v systémech s acidobazickými 

rovnováhami lze alternativně využít jiný postup, který vede zpět na teorii NEM. Matematické 

odvození a porovnání vztahů získaných teoriemi NEM a NLTEM není předmětem 

předkládané disertační práce (diskuze je k dispozici v Publikaci V). Řešení tvaru píku bez 

difúzního členu se nicméně získá ve tvaru identickém s tvarem odvozeným původně 

Mikkersem pro silné elektrolyty. Je však důležité uvést, že toto řešení je možné odvodit 

pouze za podmínky, že přítomnost analytu neovlivňuje pH roztoku v jeho vlastní zóně, tj. že 

pH v zóně analytu je rovno pH BGE. Není-li tato podmínka splněna, nelze teorii NEM 

odvodit a NLTEM zůstává jediným aproximativním řešením tvaru píku. V kontextu této 

práce ještě uveďme, že převod modelu NLTEM na model NEM se nepodařilo odvodit pro 

případ komplexačních rovnováh. Teorie NEM však poskytuje cenné poznatky o vývoji tvaru 

píku v CZE, které lze alespoň kvalitativně zobecnit na systémy s obecnými rovnováhami, 

acidobazickými anebo komplexačními. 

Vývoj HVLR funkce 

Ačkoliv HVLR funkce je mnohem bližší reálnému experimentu (dávkujeme vždy zónu 

o určité délce), je běžnou praxí uvažovat HVL tvar píku. Rovněž teorie NEM a pozdější 

parametr Sx předpokládaly trojúhelníkovitý tvar píku, kterému odpovídá spíše HVL 

distribuční funkce (při uvážení difúze).  HVL funkce se následně také používá pro fitování 
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tvaru píku, aby se z jejího parameteru a1 odečetl korektní migrační čas (viz Publikace I). 

HVLR funkci nelze pro regresní analýzu použít, jelikož se po zmizení plata stane 

přeparametrizovanou. Naším záměrem bylo ukázat, že fitování experimentálních píků HVL 

funkcí je oprávněné, protože HVLR funkce časem přejde na HVL funkci. Ačkoliv 

matematickou konvergenci HVLR funkce na HVL se nepodařilo prokázat, lze očekávanou 

konvergenci studovat nepřímo pomocí teorie NEM a počítačové simulace.  

Teorie NEM ukazuje, že pro dva píky, které vzešly z obdélníkové zóny o stejné ploše (ale 

odlišné počáteční délce L a koncentraci 𝑐𝐴, tj. součin cA·L zůstává konstantní), platí, že 

v momentě kdy zmizí plato a píky získají čistě trojúhelníkovitý tvar, jsou od sebe dále 

nerozlišitelné (Obrázek 7). Toto platí pro všechny píky o stejné počáteční ploše, dokonce 

i pro píky s nekonečně úzkou počáteční zónou (Diracova funkce). Tento fakt může sloužit 

jako nepřímý důkaz toho, že HVLR funkce skutečně v jistém kritickém čase tA přechází na 

HVL funkci. Pomocí NEM teorie jsme schopni tento čas vypočítat z počáteční šířky 

nadávkované zóny a rozdílu v rychlostech maxima (vtop) a ostrého rozhraní (vs) píku. 

𝑡𝐴 = 𝐿|𝑣𝑡𝑜𝑝 − 𝑣𝑠| (20) 

 

 

Obrázek 7. Modelový NEM výpočet vývoje tvaru píků v různých časech (0, 1, 5, 15 a 50 s). Srovnání tří 

nadávkovaných zón o různé počáteční šířce (0,5, 1 a 2 mm), ale stejné ploše. Všechny tři zóny postupně 

získají stejný trojúhelníkovitý tvar a v čase 50 s jsou od sebe dále nerozlišitelné.  
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V rámci předkládané práce byla proto očekávaná konvergence studována pomocí 

počítačových simulací v Simulu 5. Byl použit modelový systém složený z 6 mM silné 

univalentní báze a 12 mM slabé univalentní kyseliny (pKa = 7). Analyt, silná báze, byl 

rozpuštěn v BGE. Mobility příslušných komponent jsou: µbáze = 20 m. u., µkyselina = – 40 m. 

u., µanalyt = 10 m. u. Plocha všech píků byla nastavena na 1 mM·mm.  

Bylo využito faktu, že parametr a3δ HVL funkce je daný počátečními podmínkami a v čase 

se nemění. Byl sledován časový vývoj tohoto parametru u simulovaných píků a dokud se 

parametr a3δ měnil, pík byl považován za HVLR. Čas, od kdy se již hodnota parametru dále 

neměnila, byl považován za čas konvergence HVLR na HVL. Tento čas stanovený ze 

simulací se výborně shodoval s časy predikovanými rovnicí (20), jak ukazuje Obrázek 8. Je 

ovšem potřeba si uvědomit, že rovnice (20) platí pouze za předpokladu konstantního pH 

profilu a bez komplexačních rovnováh. V opačném případě NEM přeceňuje nebo naopak 

podceňuje vliv EMD a případnou korekci rovnice (20) pro tento případ se bohužel nepodařilo 

najít.  

 

 

Obrázek 8. A) Srovnání kritických časů HVLR → HVL konvergence pozorovaných na simulacích (body) s 

časem předpovězeným rovnicí (20) (křivka). Modelový systém složený z 6 mM silné univalentní báze a 12 

mM slabé univalentní kyseliny (pKa = 7), µbáze = 20·10-9 m2s-1V-1, µkyselina = – 40·10-9 m2s-1V-1. Analyt, 

silná báze, rozpuštěn v BGE, µanalyt = 10·10-9 m2s-1V-1. Plocha všech píků 1 mM·mm.  

B) Reprezentativní příklad konvergence parametru a3δ na konstantní hodnotu. Parametr a3δ byl obdržen 

fitováním simulovaných píků HVL funkcí. Červená přerušovaná čára značí místo kde byl odečten kritický čas 

konvergence tA pro bod L = 1 mm na panelu A). 
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Simulace i výpočty nicméně potvrzují, že v reálných experimentech, kde je šířka dávkované 

zóny obvykle menší než 1 % délky kapiláry, HVLR funkce přejde na HVL tvar v mnohem 

kratším čase, než je doba za kterou pík projde detektorem. Fitovat experimentální píky HVL 

funkcí je tedy s velkou pravděpodobností na místě. 

Komigrace píků 

Publikace V a VI ukazují, že teorii elektromigrace lze v rámci teorie NEM srovnávat 

s teoretickým popisem chromatografie s Langmuirovou isotermou. Zatímco 

v chromatografii byla problematika komigrujících (nebo lépe koeluujících) píků popsána již 

v roce 1945 Glueckaufem [56] a dále se jí věnuje řada dalších publikací [57, 58, 59], 

v elektroforéze se tímto jevem dosud nikdo nezabýval. Je na místě dodat, že zmíněná 

matematická podobnost modelů popisujících chromatografii a elektroforézu je 

fundamentální a nejedná se o srovnání ve smyslu využití chromatografického principu 

v metodě EKC. Naopak, metoda EKC leží za hranicemi požadavků kladených při odvození 

teorie NEM, jak bylo diskutováno výše. Přesto lze oprávněně předpokládat, že tyto přirozeně 

nelineární jevy vztahující se ke komigraci dvou píků v elektroforéze budou alespoň 

kvalitativně odpovídat závěrům odvozeným na základě teorie NEM i za hranicemi její 

formální použitelnosti. 

Chromatografické rovnice popisují dva jevy, které mohou v případě koeluce nastat: 

displacement efekt a tag-along efekt [60]. 

Displacement efekt nastává v případě, že pomalejší (více zadržovaný) analyt má sklon 

vytlačit rychlejší (méně zadržovaný) analyt před svou vlastní zónu. Na stacionární fázi je 

termodynamicky preferovaná retence pomalejšího analytu [60], takže rychlejší analyt 

nejprve zrychlí, ale vzápětí zpomalí, když opustí společnou zónu. V důsledku toho se 

koncentrace rychlejšího analytu zvýší po opuštění společné zóny, a na jeho koncentračním 

profilu můžeme (při zanedbání difúze) vidět diskontinuitu v místě rozhraní mezi zónami. 

Tag-along efekt je způsobený rychlejším analytem. Pokud ten je v nadbytku, nenechává 

dostatek míst k navázání na stacionární fázi pro pomalý analyt. Pomalejší analyt tedy zrychlí, 

ale rychlejší analyt nepřekoná, takže se k němu připojuje uvnitř společné zóny. Zároveň 

společnou zónu opouští jen pomalu, čímž dojde k vytvoření plata hned za společnou zónou.  
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Publikace VI ukazuje, že ke stejným efektům dochází i v elektroforéze. V elektroforéze 

ovšem, na rozdíl od chromatografie, existují tři kvalitativně odlišná řešení: a) oba dva píky 

analytů jsou frontující, b) oba dva píky jsou chvostující, c) pík pomalejšího analytu je 

frontující a pík rychlejšího analytu chvostující. Řešení případu c) se od předchozích dvou 

významně liší, a protože je v praxi málo pravděpodobné, není v Publikaci VI dále 

diskutováno. Řešení a) a b) jsou naopak symetrická a stačí tedy diskutovat pouze jedno 

z nich. Výpočet je demonstrován na případu b) (tedy oba dva píky jsou na detektoru 

chvostující). Výsledné koncentrační profily ve čtyřech různých separačních časech jsou 

zobrazeny na Obrázku 9 (jak bylo uvedeno výše, NEM řešení neuvažuje difúzi, proto jsou 

rozhraní ostrá). Bezprostředně po nadávkování se počáteční obdélníková zóna přeformuje do 

profilu s difuzivním rozhraním (D) na jednom konci a ostrým šokovým rozhraním S(S) na 

druhém konci. Druhé ostré rozhraní S(D) je uvnitř klastru obou dvou analytů – lze jej popsat 

jako čelní rozhraní píku pomalejšího analytu, skrz které rychlejší analyt opouští společnou 

zónu (SD). Můžeme popsat tři další regiony s konstantním složením, (Z), (R) a (V). Plato (Z) 

zachovává složení původně nadávkované zóny. Regiony (R) a (V) obsahují samotné analyty, 

které se postupně od sebe separují. Koncentrace pomalejšího analytu v regionu (V) je vždy 

nižší než v nadávkované zóně, naopak koncentrace rychlejšího analytu v regionu (R) bude 

vždy vyšší. Charakter těchto regionů je pouze dočasný, protože vždy zmizí v důsledku EMD. 

To se týká především regionu R, který mizí brzy po tom, co byl zformován. Region (DS) 

potom představuje difuzivní rozhraní rychlejšího píku. 
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Obrázek 9. Koncentrační profily, predikované pomocí NEM, pro dva komigrující píky s negativním 

příspěvkem k vodivosti uvnitř zóny v různých časech: A) 7 s, B) 450 s, C) 12000 s and D) 20000 s. Šířka 

počáteční zóny: 3 mm. Písmena v závorkách odpovídají jednotlivým zónám popsaným v textu. Modrý 

koncentrační profil náleží pomalejšímu analytu, červený rychlejšímu. S(S) a S(S) jsou příslušná šoková 

rozhraní.  

 

Displacement efekt se v elektroforéze manifestuje zformováním regionu (R), tj. oblasti se 

zvýšenou koncentrací rychlejšího analytu, který se separuje z nadávkované zóny. Tag-along 

efekt je poté manifestován vznikem regionu (V) (Obrázek 9 – panel B). Tyto efekty je v rámci 

NEM teorie možné jednoduše charakterizovat pomocí změny elektrického pole v zóně 

analytů ve srovnání s BGE. 

Cílem této dizertační práce bylo potvrdit výše popsanou teorii pomocí simulací 

a experimentů. Elektroferogramy vypočítané NEM byly porovnány se simulacemi ze 

softwaru Simul 5 [29] pro stejné podmínky. Na Obrázku 10 je porovnání pro dva časy. Jako 

analyty byly zvoleny naproxen (NAP) a flurbiprofen (FLU) v BGE o pH = 8.08 (Tris/HCl). 

Oba analyty jsou slabé univalentní kyseliny (pKaFLU = 4,19, pKaNAP = 4,33), plně 
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disociované v daném pH, s velmi blízkými hodnotami efektivních mobilit  

(µeff, FLU = 20,6·10-9 m2V-1s-1, µeff, NAP = 20,8·10-9 m2V-1s-1). NEM výpočet se perfektně 

shoduje se simulací, až na efekt difúze, kterou NEM nedokáže postihnout. Jinak simulace 

potvrzuje všechny efekty predikované NEM: shoduje se sklon obou zón (SD) a (DS) 

oddělených rozhraním S(D). Také koncentrační skok na rozhraní S(D) (displacement efekt) je 

na simulaci jasně viditelný, přestože je v důsledku difúze menší. NEM také predikuje zvlnění 

koncentračního profilu na začátku pomalejšího píku na simulovaném elekroferogramu; jde 

o koncentrační plato (V) (vzniklé v důsledku tag-along efektu) rozmyté difúzí. 

 

Obrázek 10. Porovnání koncentračních profilů predikovaných NEM (A, B) se simulacemi ze Simulu 5 (C, 

D). Komigrující píky NAP (červený profil) a FLU (modrý profil) ve dvou různých časech: A), C) 7 s, B), D) 

450 s. Šířka počáteční zóny: 3 mm. NEM data odpovídají datům z Obrázku 9. 

 

NEM výpočet a simulace byly dále porovnány s reálným experimentem. Bylo využito faktu, 

že FLU i NAP mají odlišné absorbční koeficienty při 220 a 250 nm. To umožňuje rozložení 

naměřených elektroferogramů na příspěvky jednotlivých analytů, respektive přímo 

koncentrační profily: 
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𝐴250 = 1,36𝑐 ∗ 𝐴𝐹𝐵𝑃 + 𝑐 ∗ 𝐴𝑁𝐴𝑃 (21) 𝐴220 = 𝑐 ∗ 𝐴𝐹𝐵𝑃 + 3,54𝑐 ∗ 𝐴𝑁𝐴𝑃 (22) 

kde A250 a A220 jsou absorbance při příslušných vlnových délkách a c* jsou 

pseudokoncentrace příslušných analytů, které jsou přímo úměrné reálným koncentracím. 

Obrázek 11 ukazuje porovnání experimentálního elektroferogramu se simulací a NEM 

výpočtem. Aby bylo možné srovnání s experimentem, byly simulace i výpočet převedeny do 

časové osy (data mají opačnou polaritu než na Obrázku 9 a 10). Z Obrázku 11 je patrné, že 

přední hranice zóny NAP je na časové ose lehce posunutá oproti simulaci a výpočtu. Pro 

tento posun však nebylo v teorii nalezeno vysvětlení. Koncentrační profily získané 

z experimentu nicméně přesně sledují všechny popsané jevy.  
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Obrázek 11. Porovnání experimentálních dat (A) přepočítaných na koncentrační profily se simulacemi ze 

Simulu 5 (B) a s koncentračním profilem predikovaným NEM (C). Komigrující píky NAP (červený profil) a 

FLU (modrý profil). Data jsou zobrazena v časové ose, tedy jako výstup z detektoru.  
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Závěr 

Předkládaná dizertační práce byla zaměřena na popis elektromigračních jevů 

v elektrokinetické chromatografii, především pak na jevy nelineární, tedy takové, které 

ovlivňují tvary píků. 

V první části byl posuzován postup při stanovování komplexačních parametrů touto 

metodou, včetně statistického vyhodnocení. V rámci práce byl navržen nový, z fyzikálně-

chemického hlediska správnější přístup k vyhodnocování těchto parametrů v případě 

separace dvou enantiomerů, což je důležitá aplikační oblast metody EKC. Ke zpracování dat 

a stanovení komplexačních parametrů byl využit software CEval, do kterého byl 

implementován modul, který umožňuje použití nově navrženého postupu. Ten byl 

demonstrován na experimentálních datech ze dvou různých enantioselektivních systémů. 

Dále byla vyvinuta metoda, která umožňuje stanovit relativní migrační pořadí dvou 

enantiomerů ve dvou odlišných separačních systémech bez nutnosti použití 

standardizovaného vzorku čisté formy. Tento výsledek nalezne využití při optimalizaci 

metody EKC. 

Další postup se soustředil na experimentální ověření platnosti generalizovaného modelu 

elektromigrace, který umožňuje teoreticky popsat chování komplexujících 

elektroforetických systémů, a to bez omezení která měly předchozí modely. Model byl 

úspěšně ověřen měřením efektivní mobility analytu v systému, kde selektor komplexoval 

pouze s analytem, a dále v systému, kde selektor interagoval s analytem a zároveň se složkou 

základního elektrolytu. Dále byla věnována pozornost jevům, které dokáže generalizovaný 

model předpovědět a které dosud nebyly v literatuře popsány. Byla předpovězena změna 

koncentrace selektoru uvnitř analytu, a tento efekt byl experimentálně ověřen s kvantitativní 

shodou. Poprvé byl systematicky studován i vliv komplexace na systémové píky. Pro ty byla 

v rámci modelu a oproti intuici pozorována nemonotónní změna mobility jednoho ze 

systémových píku se změnou koncentrace selektoru. Tento jev byl opět úspěšně 

experimentálně ověřen. 

Ve třetí části byl studován vliv nelineárních jevů v elektroforéze na vývoj tvaru píku. Pomocí 

simulací byly předloženy nepřímé důkazy konvergence HVLR tvaru píku na HVL tvar se 

zvyšující se dobou migrace píku. Tento závěr je významný, jelikož potvrzuje dosavadní blíže 
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nepodloženou praxi získávání přesného migračního času u píků zdeformovaných EMD. 

Nelinearita elektromigračního procesu významně ovlivňuje také komigraci dvou píků 

v elektroforéze. Naší skupinou byl poprvé představen matematický model komigrace. 

Ukázalo se, že efekty, které jsou známy z chromatografie, tzv. displacement efekt a tag-along 

efekt, mají svůj protějšek i v elektroforéze. V rámci této práce byly tyto předpoklady také 

potvrzeny, jak s pomocí počítačové simulace, tak experimentálně. Vliv nelineárních jevů na 

tvar píku a komigraci lze teoreticky studovat jen v rámci teorie NEM, která není rozšiřitelná 

na komplexující systémy. Získané závěry jsou ovšem natolik obecné, že lze jejich platnost, 

alespoň kvalitativně, očekávat v jakémkoli CZE nebo EKC systému. 
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