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Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce je zaměřena na využití moderních instrumentálních analytických 

technik pro analytické hodnocení a studium nových komplexotvorných činidel. Důkladná 

charakterizace komplexotvorných sloučenin je nezbytná pro určení jejich potenciálního 

využití v oblasti vědeckého výzkumu. V analytické chemii se komplexotvorné látky využívají  

při kinetickém stanovení iontů přechodných kovů, jako titrační činidla pro komplexometrické 

titrace a také při chirálních separacích enantiomerních látek.  

    V rámci mého výzkumu byly proměřeny závislosti efektivních elektroforetických mobilit 

zcela nově syntetizovaných makrocyklických komplexačních činidel na pH základního 

elektrolytu pomocí CZE a tato závislost byla diskutována. Také byly stanoveny 

termodynamické disociační konstanty studovaných látek. Byla provedena analýza 

molekulovou absorpční spektrometrií v UV/VIS oblasti, analýza infračervenou spektroskopií  

a hmotnostní spektrometrií. Prostudován byl i vliv přídavku studovaných látek na separaci 

směsného vzorku kyseliny fumarové a kyseliny maleinové. 

    Podrobná znalost chemicko-fyzikálních vlastností nových látek přispívá k pochopení 

jejich chování a určení jejich cílové aplikace. Užitečnost tato znalost nachází také v rámci 

vědeckých výzkumů, do kterých jsou dané látky již zapojeny. Makrocyklické polyaminy 

studované v této diplomové práci se uplatňují při vytváření účinných syntetických modelů 

metaloenzymů např. katalyzátorů štěpení fosfodiesterové vazby či hydrolýzy esterů 

karboxylových kyselin. Jejich každá další nová charakteristika je v tomto směru značným 

přínosem. 

 

 

Klíčová slova: kapilární zónová elektroforéza, disociační konstanta, komplexotvorná činidla, 

makrocyklické polyaminy 



 - 5 - 

Abstract 

 

 This diploma thesis is focused on the use of modern instrumental analytical techniques  

for analytical evaluation and study of new complex-forming agents. Precise characterization  

of complex-forming agents is necessary to determine their potential use in scientific 

researches. These compounds are often used in analytical chemistry e.g. for kinetic 

determination of metal ions, as reagents for complexometric titrations and also for chiral 

separations of enantiomers.  

    The dependences of effective electrophoretic mobilities of newly synthesized 

macrocyclic complex-forming agents on pH of a background electrolyte were measured  

by using CZE. This dependency is discussed further in the thesis. The thermodynamic 

dissociation constants of the studied compounds were determined too. Analysis by molecular 

UV/VIS spectrometry, infrared spectroscopy and mass spectrometry were also performed. 

The addition of the studied complex-forming agents to the separation of a mixed sample  

of fumaric acid and maleic acid was also studied. 

    Knowledge of the chemical and physical properties of new substances contributes  

to the understanding of their chemical behavior and the determination of their application.  

This knowledge can be also very useful in scientific research, which these compounds  

are already involved in. Polyazamacrocycles studied in this thesis have been already used  

in the studies of efficient synthetic models of metalloenzymes, such as catalysts  

for phosphodiester bond cleavage or hydrolysis of carboxylic acid esters. Each new 

characteristic of these compounds is a significant benefit for this area. 

 

 

Key words: capillary zone electrophoresis, dissociation constant, complex-forming agents, 

polyazamacrocycles  
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Seznam zkratek a symbolů použitých v diplomové práci 

 

ADP adenosindifosfát 

ATP adenosintrifosfát 

BGE základní elektrolyt (ang. background electrolyte) 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

cGMP cyklický guanosinmonofosfát 

C1  mono-triazamakrocyklický derivát 

C2  bis-triazamakrocyklický derivát 

CD cyklodextrin 

CE kapilární elektroforéza 

CE-MS kapilární elektroforéza s hmotnostní detekcí 

CE-NMR kapilární elektroforéza s detekcí pomocí nukleární magnetické resonance 

CZE kapilární zónová elektroforéza 

DAD fotometrický detektor s diodovým polem (angl. diod array detector) 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

DTGS pyroelektrický detektor – deuterovaný triglycin sulfát (angl. deuterated triglycine 

sulfate detector) 

FTIR infračervený spektrometr s fourierovou transformací (angl. Fourier transform 

infrared spectroscopy) 

EOF elektroosmotický tok (angl. electroosmotic flow) 

ESI elektrosprej 

GTP guanosintrifosfát  

IČ  infračervená spektroskopie 

ITP izotachoforéza 

MS hmotnostní spektrometrie (angl. mass spectrometry) 

M  ion kovu 

NMR nukleární magnetická resonance 

L  ligand 

LIF laserem indukovaná fluorescence (angl. laser induced fluorescence) 

RNA ribonukleová kyselina 

TM thiomočovina 

UV ultrafialové oblast světla 

VIS  viditelná oblast světla 



 - 9 - 

𝑎  aktivita látky 

A  absorbance 

  konstanta stability 

c  koncentrace  

𝐸  intenzita elektrického pole 

I  iontová síla 

Ka  disociační konstanta 

𝐾𝑎
𝑚𝑖𝑥 smíšená disociační konstanta 

KOW rozdělovací koeficient n-oktanol/voda 

𝐿𝑒𝑓𝑓 efektivní délka kapiláry 

𝐿𝑡   celková délka kapiláry 

m  elektroforetická mobilita 

meof elektroosmotická mobilita 

mlim limitní elektroforetická mobilita 

pKa záporný dekadický logaritmus disociační konstanty 

p𝐾𝑎
𝑚𝑖𝑥 záporný dekadický logaritmus smíšené disociační konstanty 

R  korelační koeficient 

𝝈   měrná vodivost 

xi  molární zlomek nabité částice nesoucí náboj i 

t  čas 

𝑡𝑚  elektromigrační čas analytu 

𝑡𝑒𝑜𝑓  migrační čas neutrálního markeru elektroosmózy 

𝑈   napětí 

𝑣  rychlost iontu v elektrickém poli   

v  vlnočet 
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1. Cíle diplomové práce 

 

Cílem experimentů této diplomové práce je charakterizovat nová makrocyklická 

komplexotvorná činidla pomocí moderních analytických metod. Charakterizace nových 

sloučenin je nezbytná pro pochopení jejich chování, vlastností i určení cílové aplikace. 

V hlavním zájmu této práce je u nově syntetizovaných komplexotvorných činidel určit jejich 

termodynamické disociační konstanty. S tím se pojí proměření závislostí efektivních 

elektroforetických mobilit na pH série základních elektrolytů pomocí kapilární zónové 

elektroforézy a vyhodnocení dat pomocí vhodné regresní funkce. Při dalším studiu bude 

pozornost věnována sledování komplexotvorných vlastností studovaných látek na modelovém 

směsném vzorku kyseliny fumarové a kyseliny maleinové. 
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2. Teoretická část diplomové práce 

2. 1. Kapilární elektroforéza 

Kapilární elektroforéza (CE) je rozšířená moderní analytická separační metoda 

v oblasti vědeckého výzkumu. Kapilární elektroforéza se významně uplatňuje  

při farmaceutických
1
, klinických a forenzních analýzách

2
. Jako analytická metoda byla již 

použita u velkého množství analytů, mezi které lze zahrnout makromolekuly, např. proteiny
3
, 

sacharidy
4
, i nízkomolekulární látky, např. farmakologicky aktivní látky, jejich deriváty  

a příbuzné látky
5,6

.  Typická je pro CE vysoká účinnost separace. Při současných analýzách 

může účinnost dosahovat stovek tisíc až miliónů teoretických pater. Výhodou této metody je, 

že vyžaduje pouze malý objem nastřikovaného vzorku, má vysokou citlivost analýzy a kratší 

dobu separace, než je tomu u obdobných analytických separačních technik
7
. Mezi její výhody 

patří rozhodně nejen nízká spotřeba vzorku, ale i organických rozpouštědel. Tím jsou 

experimenty levnější a zároveň také šetrné k životnímu prostředí. 

2. 1. 1. Princip kapilární elektroforézy 

Základem elektromigrační separace je skutečnost, že v elektrickém poli se nabité 

částice pohybují různou rychlostí. Separace probíhá v prostředí, které obsahuje pevný povrch 

a roztok s nabitými částicemi. Tyto dvě složky jsou během elektroforetické analýzy 

v bezprostředním kontaktu a vytváří elektrickou dvojvrstvu. Při analýze se nabité částice 

pohybují k elektrodě s opačným nábojem. Nosičem je v případě CZE křemenná kapilára 

vyplněna nosným elektrolytem (BGE), který vede elektrický proud. Její konce jsou ponořeny 

do zásobníků s roztokem společně s elektrodami. Mezi ně je aplikováno vysoké napětí 

v rozmezí 10–30 kV. Vzorek je dávkován do konce kapiláry tlakem, rozdílem hladin nebo 

elektrokineticky
8,9

. 

Důležitou součástí instrumentace je detektor, skrz který kapilára prochází. 

Požadavkem takového detektoru je vysoká citlivost, jelikož průměr kapiláry je velice malý. 

Separace kapilární elektroforézou může být detekována několika způsoby.  

Mezi nejpoužívanější patří fotometrická detekce sledující absorpci analytu v UV nebo VIS 

oblasti využívající diodového pole
10

. Taková detekce poskytuje detekční limity okolo  

10
-6

 mol.dm
-3

. Další možností jsou detektory využívající fluorescenci např. detektor s laserem 

indukovanou fluorescencí (LIF) nebo elektrochemickou detekci např. vodivostní či 

amperometrický detektor. Je možno využít i radioaktivní detekci nebo spojení s NMR. Jedním 
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z nejvýkonnějších a nejflexibilnějších detektorů je hmotnostní spektrometr (MS). Výhody 

kombinace CE s MS byly objeveny velmi rychle. V porovnání s detektory sledující pouze 

jeden parametr má hmotnostní detekce nesrovnatelná pozitiva. I když je v oblasti citlivosti, 

přesnosti hmoty a rychlosti analýzy stále co vylepšovat, jedná se v současné době o jeden 

z nejlepších detektorů na trhu
11

. 

 

2. 1. 2. Stanovení chemicko-fyzikálních konstant pomocí CZE 

 

Separace v kapilární zónové elektroforéze spočívá v odlišných elektroforetických 

mobilitách jednotlivých složek v systému. Široké uplatnění tato metoda nachází jak  

pro detekci kladně nabitých částic, tak pro neutrálně a záporně nabité částice
12

. Dostupnost 

CZE přístrojů je vysoká, analýza je ve srovnání s ostatními separačními technikami rychlá  

a mimo jiné je CZE také vhodná metoda pro nové, prozatím neznámé látky. Můžeme s její 

pomocí určit základní chemické a fyzikální konstanty mezi které paří disociační konstanta 

(Ka, záporný dekadický logaritmus – pKa)
13

, konstanta stability ()
14

, limitní elektroforetická 

mobilita (mlim)
15

 a další. Tyto důležité parametry patří mezi základní charakteristiku 

chemických sloučenin a u nově syntetizovaných látek je jejich stanovení nezbytné. Škála 

analytů, u kterých byla určena pKa pomocí CZE je rozmanitá. Toto stanovení bylo popsáno 

několika vědeckými publikacemi pro organické kyseliny, barbituráty
16

, nízkomolekulární 

farmaceuticky aktivní látky
17

, heterocyklické báze
18

 nebo antibiotika
19

.Znalost disociačních 

konstant má zásadní význam pro pochopení acidobazického chování molekuly  

v elektroforetických procesech. Stupeň disociace molekuly určuje pH separačního systému, 

což znamená, že disociační konstanta je rozhodující pro nalezení optimálního rozmezí hodnot 

pH pro elektrochemickou separaci. Také díky této konstantě můžeme předpovídat lipofilitu, 

transport skrz cytoplazmatickou membránu nebo toxikokinetické vlastnosti jako adsorpci, 

distribuci, biotransformaci a exkreci látky v živém organismu. Hodnota pKa nám také pomáhá 

předpovědět negativní farmakokinetické působení na lidské tělo a další účinky na tkáň 

v závislosti na okolním pH, protože fyziologické i chemicko-fyzikální vlastnosti ionizované 

formy bývají zpravidla rozdílné od formy neutrální. Ionizovaná forma je častěji rozpustná  

ve vodě, zatímco neutrální forma se vyznačuje vyšší lipofilitou a snazší prostupností  

přes cytoplazmatickou membránu. Tyto vlastnosti jsou zásadní pro výzkum a vývoj nových 

humánních i veterinárních léčivých přípravků
20

. 
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2. 1. 3. Analytické metody využívané pro stanovení disociačních konstant  

 

Pro stanovení hodnot pKa byly v minulosti použity různé analytické metody. 

Standartní metodou pro určení disociačních konstant byla dříve potenciometrická titrace.  

Pro ve vodě rozpustné sloučeniny o vysoké chemické čistotě je tomu tak dodnes. Při této 

titraci se vzorek titruje kyselinou nebo zásadou. Pomocí pH-elektrody je sledován průběh 

titrace. Hodnota pKa se vypočítá ze změny tvaru titrační křivky vůči průběhu titrační křivky 

bez přítomnosti analytu. Vyžadováno je obvykle několik miligramů vzorku, aby mohla být 

detekována dostatečná změna v průběhu titrační křivky. Titrace trvá průměrně kolem  

20-40 minut. V posledních letech dosáhly oblíbenosti dvojfázové potenciometrické titrace,  

při kterých dochází ke stanovení pKa a log KOW (rozdělovací koeficient n-oktanol/voda). Tyto 

dva parametry se společně používají pro odhad biofyzikálních a environmentálních vlastností 

látek
21, 22

. 

Alternativou, díky které lze stanovit pKa, jsou také spektrometrické titrace. Podmínkou 

je opět rozpustnost analytu ve vodě a vysoká čistota, alespoň v takové míře, aby případné 

nečistoty nijak neovlivnily spektrometrické stanovení. Hlavní výhodou této metody je vysoká 

citlivost pro sloučeniny s příznivými absorpčními koeficienty. Další požadovanou vlastností 

analytu je, že musí obsahovat chromofor blízko ionizovatelné skupiny takovým způsobem,  

aby neutrální a ionizovaná forma vykazovaly dostatečně odlišné spektrální vlastnosti pro svoji 

identifikaci. Tato alternativa je tudíž selektivní, protože analyt nebude vždy schopen  

tyto požadavky splnit. Absorpční spektra jsou průběžně během titrace zaznamenávána pomocí 

DAD detektoru a v průběhu titrace se mění. Odráží koncentraci neutrálních a ionizovaných 

látek přítomných ve vzorku. K největší změně absorbance dochází při pH odpovídající 

hodnotě pKa
 23

. 

  Jednou z nejužitečnějších analytických metod pro stanovení pKa a elektroforetických 

iontových mobilit se ukázala izotachoforéza (ITP). Jednoznačnou výhodou ITP je její 

schopnost separace smíšeného vzorku, a tím možnost určení efektivní iontové mobility 

analytu v nečisté směsi nebo přímo vybrané látky ve směsi různých látek. K takové analýze 

není nutná složitá předúprava vzorků. Výjimečnou vlastností ITP ve srovnání s jinými 

analytickými metodami je její přesnost, která souvisí s faktem, že ITP se provádí 

v hydrodynamicky uzavřeném systému. Elektroosmotický tok, jakožto zdroj odchylky  

pro dané stanovení, je zde eliminován. Stinnou stránkou ITP je omezení stanovení v příliš 

zásaditých či příliš kyselých oblastech pH.
 
Pokud je pH příliš kyselé (pH <3) nebo příliš 
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zásadité (pH >11), nelze z důvodu vysoké koncentrace hydroxylových či hydroxidových 

iontů vytvořit izotachoforetické zóny v ustáleném stavu
24, 25

.  

Ke stanovení pKa se velmi často především ve farmaceutickém průmyslu používá 

kapilární zónová elektroforéza. Rozmezí hodnoty pH základního elektrolytu u této analytické 

metody nejsou téměř nijak omezující
26

. Stanovení disociační konstanty pomocí CZE je 

založeno na proměření závislosti efektivní elektroforetické mobility analytu v sérii roztoků 

nosných elektrolytu s konstantní iontovou silou a proměnlivým pH. Elektroforetická mobilita 

je klíčovou veličinou všech elektromigračních metod. Není závislá pouze na pH,  

ale i na iontové síle roztoku. Do grafu je následně vynesena a znázorněna závislost efektivní 

iontové mobility na jedné proměnné (hodnotě pH). Body jsou dále proloženy vhodnou 

regresní funkcí. Stanovení v rozmezí pH 2-12 bývají podle zdrojů z literatury bezproblémová. 

Stanovení pKa dosahujících hodnot <2 však přinášejí komplikace z důvodu vysoké vodivosti 

roztoku, vysoké iontové síly, a především velmi nízkého elektroosmotického toku (EOF) 

vysoce kyselých nosných elektrolytů. Stanovení v tak nízkých hodnotách pH je užitečné  

pro analýzu a chemicko-fyzikální charakterizaci velmi slabých bází nebo středně silných 

kyselin, které mají ionizovatelné skupiny s nízkými hodnotami pKa, za účelem stanovení 

jejich pKa i jejich elektroforetických mobilit
18

. Ve vědeckých publikacích bylo již několikrát 

popsáno použití silně kyselého pH nosného elektrolytu (<2) na bázi kyseliny fosforečné  

pro měření závislosti pH efektivních elektroforetických mobilit i pro stanovení pKa analytů. 

Nosné elektrolyty mající pH okolo 1,4 byly použity např. pro stanovení pKa fosfinátových 

pseudopeptidů
27, 28

. Každá z uvedených analytických metod má své klady, omezení a zápory. 

Konečný výběr metody závisí na vlastnostech stanovovaných látek. Kapilární zónová 

elektroforéza patří rozhodně k nejuniverzálnějším metodám stanovení disociačních konstant.  

 

2. 1. 4. Princip stanovení elektroforetických mobilit a pKa pomocí CZE 

 

Znakem slabých elektrolytů je ustanovování rovnováhy mezi ionty, na něž se tyto 

elektrolyty v roztocích rozpadají a nedisociovanými molekulami taktéž přítomnými v daném 

roztoku. Rovnováha se nazývá disociační a řídí se Gludbergovým-Waageovým zákonem. 

Znakem charakterizujícím acidobazické vlastnosti elektrolytů je právě hodnota disociační 

konstanty, tj. hodnota pH, při kterém je přesně 50 % látky v ionizovaném stavu a 50 %  

ve stavu neutrálním
29

.  
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 Princip stanovení pKa pomocí CZE byl detailně popsán v pracích Zuskové a kol.
30

  

či Včelákové a kol.
31 

pro aminokyseliny a Ehalou a kol. pro zwitteriontové heterocyklické 

báze
18

 a azaheliceny
13

.  

Pro slabý elektrolyt, který ve vodném roztoku disociuje podle rovnice 

 

HA + H2O ⇌ A- + H3O+ 

platí 

𝐾𝑎 =  
𝑎𝐴−.𝑎𝐻3𝑂+

𝑎𝐻𝐴
 , 

 

kde 𝐾𝑎 je termodynamická disociační konstanta daného elektrolytu a 𝑎 jsou aktivity 

jednotlivých složek. V případě, že vycházíme z experimentálně zjištěných veličin, zavádíme 

smíšenou disociační konstantu 𝐾𝑎
𝑚𝑖𝑥 popsanou vztahem 

 

 𝐾𝑎
𝑚𝑖𝑥 = 

 𝑐𝐴−.   𝑎𝐻3𝑂+

𝑐𝐻𝐴
   

 

kde je 𝑎𝐻3𝑂+ aktivita oxoniových iontů, za kterou jednoduše dosadíme její záporný 

dekadický logaritmus – hodnotu pH, 𝑐𝐴− je koncentrace aniontu a 𝑐𝐻𝐴 koncentrace 

neutrálních molekul elektrolytu. Vzájemný vztah mezi termodynamickou disociační 

konstantou a smíšenou disociační konstantou je popsán rovnicí 

 

 𝐾𝑎  = 𝐾𝑎
𝑚𝑖𝑥. 

𝐴−
  . 

 

         Aktivitní koeficient iontové formy je možné, za předpokladu, že iontová síla I není 

vyšší než přibližně 10 mmol.dm
-3

, vypočítat pomocí McInnesovy aproximace následovně 

 

− 𝑙𝑜𝑔 
𝑖

=  
0,5085.𝑧𝑖

2.√𝐼 

1+0,5 √𝐼
   

 

        Elektroforetická mobilita 𝑚𝑖   částice i je v elektrickém poli definována vztahem 

 

𝑚𝑖 = 
𝑣

𝐸
 , 

 

kde 𝐸 je intenzita elektrického pole a  𝑣 rychlost pohybu iontu v elektrickém poli. 



 - 16 - 

        Elektroforetická mobilita slouží k porovnávání migrace jednotlivých iontů 

v separačním systému. Její hodnota je pro daný ion v definovaném prostředí charakteristickou 

konstantou. Experimentálně naměřená mobilita se od tabelované hodnoty liší díky vlivu 

daného prostředí a nazývá se efektivní elektroforetická mobilita. Pro experimentální výpočet 

efektivní elektroforetické mobility mef užíváme vztahu 

mef= 
 𝐿𝑡𝐿𝑒𝑓𝑓

𝑈
(

 1

𝑡𝑚
−  

 1

𝑡𝑒𝑜𝑓
)  , 

kde 𝑡𝑚 je elektromigrační čas analytu, 𝑡𝑒𝑜𝑓 je migrační čas neutrálního markeru 

elektroosmózy, 𝐿𝑡 je celková a 𝐿𝑒𝑓𝑓 efektivní délka kapiláry, 𝑈 je aplikované napětí.

 Užitečným nástrojem využívaným v analytické chemii ke stanovení disociačních 

konstant se staly softwary, které umožňují předpovědět chemicko-fyzikální vlastnosti 

studovaných látek. Příkladem lze uvést program PeakMaster umožňující navrhnou sérii pufrů 

tak, aby vyhovovaly požadavkům analýzy a disponovaly konstantní iontovou sílou,  

měly dostačující pufrační kapacitu, vhodné pH a jejich složení bylo zároveň  

co nejjednodušší
32

. Dalším takovým softwarem je Sparc Calculator, díky kterému je možné 

predikovat hodnotu disociační konstanty a zvolit tak vhodný rozsah pH nosného elektrolytu 

pro danou analýzu
33

. Po proměření příslušných experimentů ve zvoleném rozsahu pH,  

je podle výše zmíněného vztahu vypočtena elektroforetická mobilita, její hodnoty vyneseny 

do grafu a proloženy regresní funkcí. Pro analýzu vícesytných kyselin a bází je nutné brát 

v úvahu více ustanovujících se rovnovách. Příspěvky jednotlivých nabitých forem dané látky 

je dána efektivní mobilita studované látky a její závislost na hodnotách pH je vyjádřena 

příslušnými smíšenými konstantami (𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥, 𝐾𝑎2

𝑚𝑖𝑥, . . ). Vzniklá funkce je použita pro fitování 

experimentálně získaných dat. Z regresních parametrů je možné vypočítat termodynamickou 

disociační konstantu. 

2. 1. 5. Využití makrocyklických komplexotvorných činidel v CZE 

 

 Makrocyklická komplexotvorná činidla dosahují širokého uplatnění 

v chromatografických i elektroforetických separačních metodách
34

. Díky své schopnosti tvořit 

komplexy s analytem se často v kapilární elektroforéze využívají cyklodextriny. Jedná  

se o cyklické oligosacharidy složené z několika D-glukózových jednotek tvořících dutinu  

a spojených do cyklu -1,4-glukosidickými vazbami. Počet jednotek může být různý. 

Cyklodextriny obsahující 6, 7, až 8 těchto jednotek jsou označovány jako -,  
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- a -CD
35

. Nejčastěji jsou aplikovány při chirálních separacích enantiomerů, geometrických  

a strukturních izomerů. Enantiomery mají téměř identické chemicko-fyzikální vlastnosti,  

a proto je velice obtížné tyto látky separovat
36

. Na druhou stanu mohou mít enantiomerní 

formy opticky aktivních léčiv velmi odlišné fyziologické účinky na organismus.  

Ve farmaceutickém průmyslu se často pomocí kapilární elektroforézy kontroluje chemická 

čistota léčiva z hlediska přítomnosti druhého enantiomeru. Pro chirální separace pomocí CE 

se využívá nativních i nově syntetizovaných cyklodextrinů. Uplatnění našly také deriváty 

připravené esterifikací či aminací sacharidových jednotek v jejich struktuře. Syntetizované 

cyklodextriny jsou přínosnější pro analytickou chemii, jelikož vykazují vyšší 

enantioselektivitu něž cyklodextriny nativní
37

. Nenabité cyklodextriny lze v kapilární 

elektroforéze použít k separaci nabitých analytů. Cyklodextriny nesoucí náboj  

se v elektrickém poli pohybují svou vlastní elektroforetickou mobilitou a můžeme je využít 

pro nabité i nenabité analyty
38

. 

Komplexace analytu s komplexotvorným činidlem ovlivňuje chemické vlastnosti 

důležité pro analytická stanovení, mezi které patří např. chemická reaktivita, hodnota pKa, 

hydrofobicita, spektrální vlastnosti, odolnost proti degradaci oxidací nebo rozpustnost  

ve vodě. Struktura cyklodextrinů je dokonale uzpůsobená vytvářet inkluzní komplexy 

s hydrofobními látkami vyhovující velikosti. Uplatňují se různé nekovalentní vazebné 

interakce jako hydrofobní interakce, van der Waalsovy interakce či vodíkové vazby. Tento 

princip komplexace je možné uplatnit ve vodném, částečně vodném i nevodném prostředí. 

Podle velikosti dutiny cyklodextrinu váže struktura menší či větší molekuly
39

. Navázání 

molekuly do dutiny není trvalého charakteru. Jedná se o dynamickou rovnováhu.  

Při interakcích může dojít ke vzájemné kompetici molekul cyklodextrinů o molekulu analytu, 

ale také k situaci, ve které několik molekul analytu bude interagovat s jednou molekulou 

CD
40

. Každá zmíněná alternativa obnáší svou vlastní optimalizaci.  

Dalšími komplexotvornými činidly využívanými v CE jsou cyklické polyethery 

označované jako crown-ethery. Ethylenové skupiny vázané na etherové můstky tvoří 

makrocyklickou strukturu, která vytváří s analyty inkluzní komplex. Crown-ether interaguje 

s ionty alkalických kovů, kovů alkalických zemin, amonnými ionty a také s organickými 

kationty primárních aminů. Ke komplexaci využívá vodíkových vazeb a dipól-dipól interakcí. 

Při použití tohoto chirálního selektoru nesmí nosný elektrolyt obsahovat amonné či draselné 

ionty, které s ním silně komplexují. Crown-ethery se často používají při enantiomerních 

separacích aminokyselin
41

. 
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V současnosti mezi komplexotvornými činidly pro kapilární elektroforézu dominují 

makrocyklická antibiotika
42

. Jsou to látky biologického původu se složitou chemickou 

strukturou. Obsahují mnoho kyselých a bazických ionizovatelných funkčních skupin  

a makrocyklické kruhy. Náboj struktury antibiotik je řízen pH základního elektrolytu. 

S molekulou analytu mohou antibiotika interagovat pomocí dipól-dipól a π–π interakcí, 

sterickým odpuzováním či vodíkovými vazbami
43

.  

Existují dva základní typy makrocyklických antibiotik, které byly použity k rozlišení 

enantiomerních směsí v CE. Prvním typem jsou ansamyciny. Označení „ansa“ je obecně 

označení sloučenin, které mají chromoforový systém tvořený alifatickým můstkem. Druhým 

typem jsou glykopeptidy. Tyto sloučeniny se skládají ze tří až čtyř kondenzovaných 

makrocyklických kruhů složených z nasycených aminokyselin a substituovaných fenolů
44

. 

Makrocyklická antibiotika na bázi glykoproteinů jsou vysoce účinná komplexotvorná činidla 

pro chirální separace. Řadíme mezi ně vankomycin, teikoplanin nebo ristocetin A.  

Jsou snadno rozpustné ve vodných roztocích a pufrech, částečně rozpustné v polárních 

rozpouštědlech a nerozpustné ve většině organických rozpouštědlech. Pomocí 

makrocyklických antibiotik lze separovat velké zastoupení různorodých chirálních látek
44-46

.  

Sloučenin fungujících jako komplexotvorná činidla v analytické chemii je velké 

množství. Pro enantiomerní separace lze využít soli žlučových kyselin, proteiny, hepariny, 

různé sacharidové struktury a další. Obecně musí chirální selektory splňovat několik 

zásadních podmínek. Základní vlastností je být stereoselektivní. Dále být schopný s dvojicí 

analyzovaných enantiomerů vytvořit komplexy, které jsou vzájemně diastereomerní. Rychlost 

tvorby komplexů musí být rychlá a selektor by neměl ovlivnit migraci achirálních složek 

přítomných v systému. V pracovním elektrolytu by činidlo mělo být stabilní a dobře 

rozpustné. Také by rozhodně nemělo interferovat při detekci
47

.
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2. 2. Studované látky 

 

Předmětem výzkumu této práce jsou nově syntetizované makrocyklické polyaminy.  

V současné době jsou doc. Hodačovou a jejím pracovním týmem z Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze vyvíjeny syntetické postupy, které umožňují získat makrocyklické 

polyaminy v poměrně vysokých výtěžcích. Dále jsou studovány vlastnosti připravených látek. 

Slibně se jeví možné uplatnění v syntetických modelech metaloenzymů nebo pro komplexaci 

aniotických substrátů. Pro správné uplatnění a využití studovaných látek je nutné nově 

syntetizované sloučeniny dokonale chemicky charakterizovat, a také určit a prozkoumat jejich 

chemicko-fyzikální vlastnosti. 

 

2. 2. 1. Chemická struktura 

 

Tato práce je zaměřena na triazamakrocyklický ligand a jeho binukleární analog 

s chemickou strukturou znázorněnou na Obr. 2.1. 

 

A

B 

 

 

Obrázek 2.1 Strukturní vzorec studovaného mono-makrocyklického ligandu (A) a jeho 

binukleárního analogu (B). 

 

 

 

 



 - 20 - 

 

Studované látky jsou báze s aromatickým kruhem a atomy dusíky v makrocyklu – 

mono-makrocyklický ligand obsahující tři atomy dusíku, v němž se předpokládá vzájemná 

ekvivalence dvou z nich a bis-makrocyklický ligand obsahující šest atomů dusíku, v němž  

se předpokládá vzájemná ekvivalence čtyř dusíků a také vzájemná ekvivalence zbylých dvou 

dusíků. 

Makrocyklické ligandy jsou organické sloučeniny s minimálně devíti atomy tvořícími 

daný makrocyklus. Počet atomů v cyklu také určuje velikost dutiny, která je ovlivněna dále 

celkovou ohebností struktury a povahou heteroatomů. Heteroatomy v cyklu, nejčastěji dusík, 

fosfor, kyslík nebo síra, slouží jako donory elektronů pro tvorbu koordinačně kovalentních 

vazeb s atomy kovů, ke kterým tyto ligandy vykazují zvláště vysokou afinitu
48

.  

 

2. 2. 2. Komplexační vlastnosti makrocyklů 

 

Komplexaci makrocyklické sloučeniny ovlivňuje povaha a velikost makrocyklické 

dutiny, elektrostatické síly i druh a polarita rozpouštědla. Vliv může mít také aniontová 

povaha soli pro komplexaci a její termodynamické aspekty. Stabilita a inertnost vzniklého 

komplexu závisí na nasycenosti přítomných vazeb. 

Obecně lze vyjádřit průběh komplexotvorné reakce rovnicí 

 

mM + nL ⇌ MmLn , 

 

pro kterou konstantu stability vzniklého komplexu c,MmLn  vyjadřujeme 

 

c,MmLn =  
[𝑀𝑚 𝐿𝑛]

[𝑀]𝑚[𝐿]𝑛
 . 

 

Makrocyklické sloučeniny jsou předmětem mnoha výzkumů díky své schopnosti 

vytvářet komplexy o velké kinetické a termodynamické stabilitě. Tato stabilita je způsobena 

makrocyklickým efektem, který se řídí stejným principem jako chelátový efekt, přičemž  

je zesílen cyklickou konformací daného ligandu. U alifatických ligandů mají donorové atomy 

větší konformační volnost a stabilita u nich proto není tak vysoká. U makrocyklických 

ligandů je konformační volnost omezena, a to indikuje zvýšení stability
49,50

. Srovnání 

chelátového a makrocyklického efektu je znázorněno na Obr. 2.3.  
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Ke dvěma nejvýznamnějším strukturám v koordinační chemii patří cyklam a cyklen. 

Jsou nejčastěji využívány k chemickým modifikacím a k syntéze mnoha různých 

komplexotvotných derivátů
51

. 

 

A  B 

 

 

Obrázek 2.2 Strukturní vzorek makrocyklických látek A – cyklam (tetraazacyklotetradekan)  

a B – cyklen (tetraazacyklododekan)
51

. 

 

 

 

 

Obrázek 2.3 Srovnání chelátového a makrocyklického efektu
48

. 
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2. 2. 3. Využití makrocyklických polyaminů pro syntetické modely 

metaloenzymů 

 

Některé kovové komplexy, zejména komplexy s Mg
2+

, Ca
2+

, Cu
2+

 a Zn
2+

, mají 

schopnost stimulace enzymů. U makrocyklických aminů se již několikrát prokázalo,  

že mohou sloužit jako účinné katalyzátory při štěpení fosfodiesterových vazeb
52

 či štěpení 

karboxyesterových vazeb
53

. Fosfoestery hrají v metabolismu živých organismů klíčovou roli. 

Mají dostatečnou stabilitu pro tvorbu základní struktury biopolymerů a zastávají i regulační 

funkce jejich selektivním štěpením. Základní biochemické procesy v buňce jsou závislé  

na reaktivitě těchto sloučenin. Fosfodiestery jsou obsaženy i ve struktuře nukleových kyselin 

– DNA a RNA, ve kterých spojují jednotlivé stavební jednotky. Na fosfoesterech je závislá 

také mezibuněčná signalizace pomocí cyklických sloučenin cAMP a cGMP. Ty mimo jiné 

slouží k hormonální a nervové mezibuněčné komunikaci. Energeticky bohaté biochemické 

reakce v buňce štěpící ATP, ADP a GTP jsou reakce, které dodávají energii pro hlavní 

buněčné procesy. Jsou také součástí všech cytoplazmatických membrán.  

Štěpení fosfoesterových vazeb P-O probíhá nekatalytickým způsobem velice obtížně. 

Ukazuje se, že fosfoesterová vazba je za fyziologických podmínek téměř inertní. Dalším 

způsobem je katalyzovaná hydrolýza fosfoesteru, která probíhá třemi možnými způsoby: 

disociativním, asociativním nebo spraženým. Nejčastějším hydrolytickým mechanismem  

je spražený mechanismus, ve kterém dochází na fosforylové skupině k navýšení nábojové 

hustoty, z čehož plyne, že tento proces bude urychlován elektrostatickou katalýzou. 

Hydrolytické enzymy často využívají molekuly vody nebo funkční hydroxylové skupiny 

proteinů na aminokyselinách serin a threonin jako nukleofily k reakci s elektrofilním 

substrátem (karboxyestery, amidy), přičemž předchozí aktivace nukleofilu enzymem je  

pro danou reakci nezbytná
53

. Hydrolázy ke správné funkci velice často vyžadují kovový 

kation ve své sktruktuře.
 
Prokázalo se, že kovové kationty velice pozitivně ovlivňují celý 

proces hydrolýzy. Z posledních vědeckých studií plyne, že hydrolytická štěpení neprobíhají 

pokaždé stejným mechanismem, jde ovšem o kombinaci vlivů rozhodujících o celém procesu 

reakce. 

Syntetické modely metaloenzymů vycházejí ze struktury přírodních metaloenzymů, 

které mají v naprosté většině případů vícenukleární strukturu. Je oprávněné předpokládat,  

že při použití syntetických modelů bude aktivita vyšší u ligandů se schopností na sebe vázat 

více kovových iontů. V některých studiích již byla prokázána několikanásobně vyšší 

katalytická aktivita u dinukleárních komplexů než u mononukleárních.
54

 Důvodem může být 
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lepší prostorové uspořádání kovových iontů a možnost jejich vzájemné spolupráce. 

Potenciálními ligandy jsou v syntetických modelech velké makrocyklické sloučeniny,  

které využívají makrocyklického efektu a vážou na svou strukturu více kovových iontů.  

V poslední době bylo popsáno několik syntetických makrocyklických modelů 

metaloenzymů vycházejících ze struktury přírodních metaloenzymů. Obecně 

nejvyužívanějšími ligandy pro syntetické modely jsou tridentátní a tetradentátní ligandy. 

Makrocyklickým polyaminům byla v tomto ohledu věnována zvláštní pozornost.  

Tyto sloučeniny jsou schopné přizpůsobit se geometrii koordinačně vázaného iontu, mají 

schopnost vázat více kovových iontů a dokonale napodobit aktivní místo reálného enzymu
55

. 
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3. Experimentální část diplomové práce 
 
3. 1. Použité chemikálie 
 

K přípravě separačních pufrů a roztoků vzorků byly pro experimenty použity následující 

chemikálie: 

 

 kyselina mravenčí HCOOH (Lach-Ner, s.r.o., Česká republika, p.a.) 

 kyselina octová CH3COOH (Lach-Ner, s.r.o., Česká republika, p.a.) 

 hydroxid sodný NaOH (Lach-Ner, s.r.o., Česká republika, p.a.) 

 hydroxid amonný NH4OH (Lach-Ner, s.r.o., Česká republika, p.a.) 

 thiomočovina CH4N2S (Sigma-Aldrich, Německo, p.a.) 

 kyselina maleinová C4H4O4 (Merck, Německo, >98.5 %) 

 kyselina fumarová C4H4O4 (Merck, Německo, >98.5 %). 

 

Studované komplexotvorné látky C1 a C2 byly syntetizovány v pracovním týmu 

doc. Hodačové na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze s následujícími údaji  

o složení a čistotě:  

 

 C1: složení dle elementární analýzy – ligand . 3 HCl . 1/3 H2O . 1/3 EtOH,  

obsah ligandu ve vzorku 94 %;  

kvantitativní 
1
H NMR – obsah ligandu ve vzorku 91 %. 

 

 C2: složení dle elementární analýzy – ligand . 6,5 HCl . 3,5 H2O,  

obsah ligandu ve vzorku 88 %;  

kvantitativní 
1
H NMR – obsah ligandu ve vzorku 90 – 92 %. 

 

      Údaje o chemické struktuře a čistotě byly dále doplněny vlastním měřením UV-VIS,  

IČ a hmotnostních spekter. 
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3. 2. Použitá instrumentace 

Pro experimenty CZE-UV byl použit přistroj CE-7100 (Agilent Technologies, 

Německo) se zabudovaným absorpčním fotometrickým detektorem s diodovým polem DAD.  

Nastavené základní přístrojové parametry měření byly:  

 separační napětí +25 (-25) kV, 

 hydrodynamické dávkování +30 (-30) mbar, 10 s, 

 teplota termostatu: 25 °C, 

 detekce: absorpční fotometrická, λ = 200 nm, λ = 230 nm. 

Bezkontaktní vodivostní detektor byl zapůjčen a nastaven prof. Františkem Opekarem, 

CSc. z Katedry analytické chemie UK PřF. Pro měření pH a vodivosti nosných elektrolytů byl 

použit kombinovaný pH/konduktometr Jenway 3540 (Jenway, Německo). 

 

Infračervená spektra byla měřena FTIR spektrometrem iN10 (Nicolet CZ) v reflexním 

módu. Měřené látky byly naneseny na Si destičce a povrch byl vyrovnán mechanickým 

tlakem. Signál byl detekován při pokojové teplotě DTGS detektorem. 

 

Při měření byly zvoleny následující podmínky: 

 reference: zlatá vrstva, 

 velikost měřené oblasti: 150x150 mm,  

 rozlišení: 8 cm
-1

,  

 počet akumulací spektra: 256. 

 

Pro měření hmotnostních spekter studovaných látek byl použit přístroj Amazon SL 

(Bruker, Německo).  

 

Při měření v pozitivním módu byly použity následující podmínky: 

 rozsah skenování: m/z 50–1000,  

 tlak zmlžovače: 0,5 bar,  

 teplota sušícího plynu (N2): 220 °C,  

 průtok sušícího plynu (N2): 4,0 l.min
-1

,  

 napětí na kapiláře: 140 V.  
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Pro měření absorpčních spekter v UV-VIS oblasti byl použit spektrofotometr Thermo 

Evolution 60 (Thermo Scientific, USA) s 3 ml křemennými kyvetami s optickou délkou 1 cm. 

Spektra byla registrována a vyhodnocena programem Vision Lite Scan 5 (Thermo Scientific, 

USA). 

 

Látky pevného skupenství byly navažovány na analytických vahách Sartorius 2004 

MP (Sartorius Gmbh, Německo).  

 

Pro přípravu a následné ředění všech roztoků byla použita deionizovaná voda Milli-Q  

(ρ = 18,2 MΩm) (MilliporeSigma, USA). 

 

3. 3. Vyhodnocení experimentálních dat 

 

Pro sběr dat a vyhodnocení elektroforegramů s optickou detekcí byl využit 

programový software Agilent ChemStation Rev. 8.04 (Agilent Technologies, Něměcko).  

Pro sběr a zpracování signálu z bezkontaktního vodivostního detektoru byl použit 24bitový  

a/d převodník Panter 1000 s řídícím a vyhodnocovacím programem Ecomac 

(Ecom, s.r.o., Česká republika). Program OriginPro 2016 (OriginLab Corp., USA) byl použit  

pro zpracování všech grafů a obrázku, vyhodnocení parametrů kalibračních závislostí, 

statistické výpočty, fitování a vyhodnocení parametrů mobilitních křivek.  

 

3. 4. Příprava separační kapiláry 

 

Na křemenné separační kapiláře o vnitřním průměru 50 µm (Polymicro Technologies, 

USA) o celkové délce 53,6 cm bylo horkou koncentrovanou H2SO4 ve vzdálenosti 45,1 cm  

od konce vyleptáno okénko pro optickou detekci. Po aktivaci vnitřního prostředí kapiláry 

roztokem 0,1 mol.l
-1

 NaOH, promytím deionizovanou vodou a promytím příslušným nosným 

elektrolytem byla kapilára připravena k analýze. 

Pro experimenty s potlačeným elektroosmotickým tokem byla nová a nepoužitá 

křemenná separační kapilára aktivovaná 0,1 mol.l
-1

 NaOH a po dobu 2 minut promývána 

roztokem INST Coating (Biotaq Inc., Gaithersburg, USA). Po propláchnutí deionizovanou 

vodou a příslušným nosným elektrolytem byla kapilára připravena k analýze. 
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3. 5. Volba složení a příprava nosných elektrolytů 

 

Složení nosných elektrolytů bylo voleno s ohledem na jejich dostatečně nízkou 

specifickou vodivost, zajišťující minimální generované Joulovo teplo a dostatečně vysokou 

pufrační kapacitu. Při jejich přípravě byly použity pouze uni-univalentní elektrolyty.  

Pro zajištění optimální symetrie píků C1 a C2 byly vybrány jako pufrující složky kationty Na
+
 

a NH4
+
. Konkrétní složení jednotlivých elektrolytů, které byly připraveny definovaným 

ředěním 100 mM zásobních vodných roztoků kyseliny mravenčí, kyseliny octové, hydroxidu 

sodného a hydroxidu amonného deionizovanou vodou, je uvedeno v Tab. 3.1. Hodnoty pH  

a měrné vodivosti byly určeny experimentálně, pro výpočet iontové síly byl použit program 

Peakmaster 5.3. Křemennou separační kapilárou o vnitřním průměru 50 µm a celkové  

délce 53,6 cm procházel při vloženém napětí 25 kV proud 6 µA. 

 

Tabulka 3.1 Nosné elektrolyty použité pro určení disociačních konstant a iontových 

efektivních mobilit studovaných komplexotvorných látek C1 a C2. 

 

c složek BGE* [mM] 𝝈 [S.m
-1

] I [mmol.dm
-3

] pH 

12,0 A 5,69.10
-2

 1,430 2,86 

13,5 A; 4,1 C 5,68.10
-2

 4,398 3,41 

10,0 A; 5,0 C 5,70.10
-2

 5,191 3,74 

8,0 A;   5,4 C 5,71.10
-2

 5,494 4,10 

22,0 B;  6,5 C 5,72.10
-2

 6,549 4,32 

18,0 B;  6,5 C 5,68.10
-2

 6.536 4,49 

15,0 B;  6,5 C 5,65.10
-2

 6,527 4,61 

13,0 B;  6,4 C 5,59.10
-2

 6,421 4,71 

13,0 B;  6,6 C 5,69.10
-2

 6,620 4,75 

12,0 B;  6,6 C 5,68.10
-2

 6,617 4,84 

4,6 A;   4,9 D 5,64.10
-2

 4,601 8,03 

4,6 A;   7,0 D 5,68.10
-2

 4,611 8,90 

4,5 A;   12,0 D 5,63.10
-2

 4,534 9,45 

4,4 A;   24,0 D 5,64.10
-2

 4,489 9,90 

4,1 A;   55,0 D 5,67.10
-2

 4,339 10,45 

*A – kyselina mravenčí; B – kyselina octová; C – hydroxid sodný; D – hydroxid amonný. 
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3. 6. Měření elektroosmotické mobility 

 

Pro měření elektroosmotické mobility meof byl jako vzorek dávkován vodný roztok 

thiomočoviny o koncentraci 0,2 mg.ml
-1

. Pro měření velmi pomalého elektroosmotického 

toku v kyselých nosných elektrolytech byl z důvodu snížení detekčního času thiomočoviny 

použit způsob dávkování vzorku z opačného konce kapiláry při reverzní polaritě vkládaného 

separačního napětí. Teoreticky by klasický způsob měření s normálním dávkováním (přímý 

způsob) a dávkováním z opačného konce kapiláry (reverzní způsob) měly poskytovat shodné 

výsledky. Prakticky je však nutno vzít v úvahu možný vliv rozdílných instrumentálních 

parametrů daných dávkováním podtlakem, reverzní polarizací vysokonapěťového zdroje  

a případně i rozdílným profilem teplot podél separační kapiláry během měření. Pro potvrzení 

správnosti výsledků reverzního způsobu měření rychlosti elektroosmotického toku byla 

provedena v nosném elektrolytu o pH 4,61 série srovnávacích měření, jejichž výsledky jsou 

uvedené v Tab. 3.2. 

 

Tabulka 3.2 Hodnoty času elektroosmózy a vypočtené hodnoty elektroosmotické 

mobility při přímém (p) a reverzním (r) způsobu měření. 

 

teof(p) [s] teof(r) [s] meof(p) [cm
2
.V

-1
.s

-1
] meof(r) [cm

2
.V

-1
.s

-1
] 

520,9 9,7 1,85629.10
-4

 1,87876.10
-4

 

510,6 9,8 1,89374.10
-4

 1,85959.10
-4

 

508 9,7 1,90343.10
-4

 1,87876.10
-4

 

507,1 9,6 1,90681.10
-4

 1,89833.10
-4

 

506,3 9,6 1,90982.10
-4

 1,89833.10
-4

 

510,7 9,4 1,89337.10
-4

 1,93872.10
-4

 

- 9,9 - 1,84081.10
-4

 

 

Při porovnání sérií hodnot meof určených z přímého a reverzního způsobu měření 

metodou ANOVA byla na hladině významnosti α=0,10 pro oba soubory potvrzena statisticky 

nevýznamná odlišnost. Reverzní způsob měření byl využit při určování elektroosmotické 

mobility v nosných elektrolytech s pH nižším než 4,32 a při kontrole potlačení 

elektroosmotického toku roztokem INST Coating. 
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4. Výsledky a diskuse 

4. 1. Protolytická charakteristika látek C1 a C2 

 

U látky C1 (L-Ph) mohou v roztoku existovat tři nabité formy: 𝐿𝐻3
3+, 𝐿𝐻2

2+, 𝐿𝐻+ 

a neutrální forma L. Předběžné studium elektroforetického chování a struktura látky C2 

(L-Ph-L) naznačují, že lze uvažovat spíše existenci pouze tří nabitých forem (𝐿2𝐻6
6+, 𝐿2𝐻4

4+ 

a 𝐿2𝐻2
2+) než šesti nabitých forem. Vzhledem k oddělení makrocyklů benzenovým jádrem lze 

předpokládat, že acidobazické chování obou makrocyklů je „protolyticky nezávislé“. 

V experimentu jsou pozorovány mobility nabitých forem v rozmezí pH <2,8–10,5>. Příslušné 

rovnováhy a odpovídající smíšené a termodynamické rovnovážné (protonizační) konstanty 

jsou pro případ látky C1 dány vztahy: 

 

𝐿𝐻3
3+  ↔  𝐿𝐻2

2+ + 𝐻+ 𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥 =

[𝐿𝐻2
2+]𝑎𝐻+

[𝐿𝐻3
3+]

𝐾𝑎1 =
𝑎𝐿𝐻2

2+ ∙ 𝑎𝐻+

𝑎𝐿𝐻3
3+

𝐿𝐻2
2+  ↔  𝐿𝐻+ +  𝐻+   𝐾𝑎2

𝑚𝑖𝑥 =
[𝐿𝐻+]𝑎𝐻+

[𝐿𝐻2
2+]

𝐾𝑎2 =
𝑎𝐿𝐻+ ∙ 𝑎𝐻+

𝑎𝐿𝐻2
2+

𝐿𝐻+  ↔  𝐿 +  𝐻+ 𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥 =

[𝐿]𝑎𝐻+

[𝐿𝐻+]
 𝐾𝑎3 =

𝑎𝐿 ∙ 𝑎𝐻+

𝑎𝐿𝐻+
   

 

 

Pro látku C2 lze uvažovat analogické vztahy za předpokladu protolytické nezávislosti 

uvedených makrocyklů. 

 

Aktivitní koeficient nabitého iontu v roztoku je definován vztahem: 

− log 𝛾𝑖 =
0,5085𝑧𝑖

2√𝐼

1 + 0,5√𝐼
 

 

Pro určení termodynamické disociační konstanty kyseliny ze smíšené konstanty plyne 

z předchozích rovnic: 

 

𝐾𝑎1 =
𝑎𝐿𝐻2

2+ ∙ 𝑎𝐻+

𝑎𝐿𝐻3
3+

=
[𝐿𝐻2

2+]𝛾𝐿𝐻2
2+ 𝑎𝐻+

[𝐿𝐻3
3+]𝛾𝐿𝐻3

3+
= 𝐾𝑎3

𝑚𝑖𝑥
𝛾𝐿𝐻2

2+

𝛾𝐿𝐻3
3+

 

 

𝐾𝑎2 =
𝑎𝐿𝐻+ ∙ 𝑎𝐻+

𝑎𝐿𝐻2
2+

=
[𝐿𝐻+]𝛾𝐿𝐻+ 𝑎𝐻+

[𝐿𝐻2
2+]𝛾𝐿𝐻2

2+
= 𝐾𝑎2

𝑚𝑖𝑥
𝛾𝐿𝐻+

𝛾𝐿𝐻2
2+
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𝐾𝑎3 =
𝑎𝐿𝐻2

2+ ∙ 𝑎𝐻+

𝑎𝐿𝐻3
3+

=
[𝐿]𝛾𝐿𝑎𝐻+

[𝐿𝐻+]𝛾𝐿𝐻+
= 𝐾𝑎1

𝑚𝑖𝑥
𝛾𝐿

𝛾𝐿𝐻+
 

 

Uvážíme-li hodnoty pKa, jsou příslušné vztahy: 

 

𝑝𝐾𝑎1 = 𝑝𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥 − log 𝛾𝐿𝐻2

2+ + log 𝛾𝐿𝐻3
3+ 

𝑝𝐾𝑎2 = 𝑝𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥 − log 𝛾𝐿𝐻+ + log 𝛾𝐿𝐻2

2+ 

𝑝𝐾𝑎3 = 𝑝𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥 − log 𝛾𝐿 + log 𝛾𝐿𝐻+ 

 

 

Vzhledem k tomu, že v elektroforetickém experimentu byly pozorovány pouze 

rovnováhy mezi nabitými formami, stačí se omezit na konstanty pKa3 a pKa2. 

Vztah pro závislost efektivní mobility na pH pro jednoduché kyseliny nebo báze lze 

jednoduše odvodit. Celková efektivní mobilita pro tribazickou sloučeninu je definována 

vztahem: 

𝑚𝑒𝑓𝑓 = ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖

𝑖

 

 

kde xi je příslušný molární zlomek (kladně) nabité částice nesoucího náboj i a mi je 

odpovídající mobilita. 
 

𝑚𝑒𝑓𝑓 = 𝑥1𝑚𝐿𝐻+ + 𝑥2𝑚𝐿𝐻2
2+ + 𝑥3𝑚𝐿𝐻3

3+ 

 

Z definičních rovnic pro smíšené disociační konstanty kyselin tribazické látky do třech 

různých stupňů: 

 

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥 =

[𝐿𝐻2
2+]𝑎𝐻+

[𝐿𝐻3
3+]

         𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥 =

[𝐿𝐻+]𝑎𝐻+

[𝐿𝐻2
2+]

         𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥 =

[𝐿]𝑎𝐻+

[𝐿𝐻+]
  

 

plynou pro koncentrace iontů o různém stupni disociace vztahy: 

 

[𝐿𝐻3
3+] =

[𝐿𝐻2
2+]𝑎𝐻+

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥

          [𝐿𝐻2
2+] =

[𝐿𝐻+]𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

             [𝐿𝐻+] =
[𝐿]𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

 

 

Označíme-li celkovou analytickou koncentraci látky symbolem [L]0, jsou molární 

zlomky definované vztahem: 

𝑥𝑖 =
[𝐿𝐻𝑖

𝑖+]

[𝐿]0
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Celková analytická koncentrace je dána vztahem: 

 

[𝐿]0 = [𝐿] + [𝐿𝐻+] + [𝐿𝐻2
2+] + [𝐿𝐻3

3+] 

 

Dosazením z rovnic pro vyjádření koncentrací jednotlivých iontů dostaneme: 

 

[𝐿]0 = [𝐿] + [𝐿𝐻+] + [𝐿𝐻2
2+] +

[𝐿𝐻2
2+]𝑎𝐻+

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥

= 

[𝐿] + [𝐿𝐻+] +
[𝐿𝐻+]𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

+
[𝐿𝐻+]𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥

= 

[𝐿] (1 +
𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

+
𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

+
𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥

) = [𝐿]𝑌 

 

 

Molární zlomky jednotlivých částic v roztoku jsou: 

 

𝑥𝐿 =
[𝐿]

[𝐿]0
=

1

𝑌
           𝑥𝐿𝐻+ =

[𝐿𝐻+]

[𝐿]0
=

[𝐿]𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

[𝐿]0
= 𝑥𝐿

𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

  =
1

𝑌

𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

 

 

𝑥𝐿𝐻2
2+ =

[𝐿𝐻2
2+]

[𝐿]0
=

[𝐿𝐻+]𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

[𝐿]0
= 𝑥𝐿𝐻+

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

=
1

𝑌

𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

 

 

𝑥𝐿𝐻3
3+ =

[𝐿𝐻3
3+]

[𝐿]0
=

[𝐿𝐻2
2+]𝑎𝐻+

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥

[𝐿]0
= 𝑥𝐿𝐻2

2+

𝑎𝐻+

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥

=
1

𝑌

𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥

 

 

 

Po dosazení do výrazu pro celkovou efektivní mobilitu dostáváme: 

 

 

𝑚𝑒𝑓𝑓 = 𝑥𝐿𝐻+𝑚𝐿𝐻+ + 𝑥𝐿𝐻2
2+𝑚𝐿𝐻2

2+ + 𝑥𝐿𝐻3
3+𝑚𝐿𝐻3

3+ = 

 

𝑚𝐿𝐻+ ∙
𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥 + 𝑚𝐿𝐻2

2+ ∙
𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥 + 𝑚𝐿𝐻3

3+
𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥

𝑌
= 

 

𝑚𝐿𝐻+ ∙
𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥 + 𝑚𝐿𝐻2

2+ ∙
𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥 + 𝑚𝐿𝐻3

3+
𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥

1 +
𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥 +

𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥 +

𝑎𝐻+

𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

𝑎𝐻+

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥
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Po vynásobení čitatele a jmenovatele součinem 𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥𝐾𝑎2

𝑚𝑖𝑥𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥 dostaneme: 

 

 

𝑚𝑒𝑓𝑓 =
𝑚𝐿𝐻+𝑎𝐻+𝐾𝑎1

𝑚𝑖𝑥𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥 + 𝑚𝐿𝐻2

2+𝑎𝐻+
2 𝐾𝑎1

𝑚𝑖𝑥 + 𝑚𝐿𝐻3
3+𝑎𝐻+

3

𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥𝐾𝑎2

𝑚𝑖𝑥𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥 + 𝑎𝐻+𝐾𝑎1

𝑚𝑖𝑥𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥 + 𝑎𝐻+

2 𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥 + 𝑎𝐻+

3  

 

 

Uvážením vztahů  

𝑎𝐻+ = 10−𝑝𝐻          𝐾𝑎𝑖
𝑚𝑖𝑥 = 10−𝑝𝐾𝑎𝑖

𝑚𝑖𝑥
 

 

 

dostaneme pro tribazickou sloučeninu výsledný výraz (členy jsou v opačném pořadí): 

 

 

 

𝑚𝑒𝑓𝑓 =  
𝑚𝐿𝐻3

3+10−3pH  +  𝑚𝐿𝐻2
2+  10−𝑝𝐾𝑎1

𝑚𝑖𝑥
10−2pH  + 𝑚𝐿𝐻+  10−𝑝𝐾𝑎1

𝑚𝑖𝑥−𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥

 10−pH

10−3pH + 10−𝑝𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥

10−2pH +  10−𝑝𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥−𝐾𝑎2

𝑚𝑖𝑥
10−pH +  10−𝑝𝐾𝑎1

𝑚𝑖𝑥−𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥−𝐾𝑎3

𝑚𝑖𝑥
 

 

 

 

Tato rovnice byla použita pro fitování experimentálních dat, hodnoty mi představují 

efektivní mobility příslušných iontů o náboji i. 
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4. 2. Migrační charakteristika látek C1 a C2 

 

Experimentálně byla prostudována závislost rychlosti migrace látek C1 a C2 na pH.  

Pro měření byla čerstvě připravena série nosných elektrolytů v rozmezí pH <3,00–10,54>. 

Ukázkový elektroforegram dokumentující separaci směsi studovaných látek C1 a C2  

(c=10
-3

 mol.l
-1

) s přidanou thiomočovinou (TM; c=0,1 mg.ml
-1

) v nosném elektrolytu  

o pH=4,71 je uveden na Obr. 4.1. 

 
Obrázek 4.1 Ukázkový elektroforegram separace směsi látek C1 a C2 s přidanou 

thiomočovinou (TM) v nosném elektrolytu o pH=4,71.   

 

 Ze všech pořízených elektroforegramů byly odečteny migrační časy látek C1 a C2  

a čas elektroosmotického toku. Výsledky opakovaných měření, vyjádřené jako průměrné 

hodnoty efektivních elektroforetických mobilit s udaným intervalem spolehlivosti, jsou 

souhrnně uvedeny v Tab. 4.1. 
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Tabulka 4.1 Hodnoty efektivních elektroforetických mobilit mC1, mC2 s udanými 

krajními mezemi intervalu spolehlivosti v nosných elektrolytech o pH <2,00 – 10,54>. 

 

pH mC1*[cm
2
.V

-1
.s

-1
] mC2*[cm

2
.V

-1
.s

-1
] 

3,05 4,80.10
-4 

± 3,21.10
-6

 5,83.10
-4 

± 2,33.10
-6

 

3,41 4,74.10
-4 

± 4,83.10
-6

 5,73.10
-4 

± 2,02.10
-6

 

3,74 4,73.10
-4 

± 2,26.10
-6

 5,68.10
-4 

± 3,15.10
-6

 

4,10 4,42.10
-4 

± 4,56.10
-6

 5,48.10
-4 

± 7,14.10
-6

 

4,32 4,30.10
-4 

± 6,03.10
-6

 5,29.10
-4 

± 7,48.10
-6

 

4,49 4,22.10
-4 

± 9,74.10
-6

 5,21.10
-4 

± 1,18.10
-5

 

4,61 4,18.10
-4 

± 5,23.10
-6

 5,12.10
-4 

± 1,05.10
-5

 

4,71 4,15.10
-4 

± 4,76.10
-6

 5,07.10
-4 

± 8,59.10
-6

 

4,75 4,15.10
-4 

± 5,12.10
-6

 5,08.10
-4 

± 6,72.10
-6

 

4,84 4,12.10
-4 

± 4,11.10
-6

 5,01.10
-4 

± 5,38.10
-6

 

8,03 3,88.10
-4 

± 4,87.10
-6

 4,41.10
-4 

± 4,91.10
-6

 

8,90 2,75.10
-4 

± 6,63.10
-6

 2,75.10
-4 

± 4,99.10
-6

 

9,42 2,56.10
-4 

± 3,98.10
-6

 2,56.10
-4 

± 4,26.10
-6

 

9,90 2,52.10
-4 

± 4,03.10
-6

 2,52.10
-4 

± 5,01.10
-6

 

10,54 2,51.10
-4 

± 2,25.10
-6

 2,51.10
-4 

± 3,62.10
-6

 

*aritmetický průměr ze čtyř po sobě jdoucích měření; zvolená hladina významnosti α=0,05. 

 

Průměrné hodnoty efektivních elektroforetických mobilit byly použity jako vstupní 

data pro fitování zvolenou funkční závislostí.  
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Výsledek optimalizovaného proložení pro látku C1 je graficky znázorněn na Obr. 4.2. 

 
Obrázek 4.2 Závislost efektivní elektroforetické závislosti C1 na pH nosného 

elektrolytu. 

 

Z průběhu křivky se dvěma výraznými inflexními body je zřejmé, že látka C1 podléhá 

ve studovaném rozmezí pH dvěma protolytickým rovnováhám za tvorby dvojnásobně  

a trojnásobně nabitého kationtu. Z průběhu závislosti vyplývá, že látka C1 je do prvního 

stupně protonována již v silně bazické oblasti a má tedy charakter silného elektrolytu 

s nenulovou efektivní elektroforetickou mobilitou. Parametry proložení experimentálních 

bodů, vypočítané v programu Origin2016, jsou uvedeny v Tab. 4.2. Hodnoty mi odpovídají 

dílčím zdánlivým iontovým mobilitám látky C1 do jednotlivých disociačních stupňů  

a hodnoty smíšeným dílčím disociačním konstantám.  
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Tabulka 4.2 Vybrané parametry proložení experimentálních bodů C1 zvolenou funkcí. 

 

Parametr Hodnota 

mi (1) [cm
2
.V

-1
.s

-1
] 4,91.10

-4
 ± 7,9.10

-6
 

mi (2) [cm
2
.V

-1
.s

-1
] 4,09.10

-4
 ± 4,3.10

-6
 

mi (3) [cm
2
.V

-1
.s

-1
] 2,42.10

-4
 ± 6,2.10

-6
 

𝑝𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥 3,84 ± 0,13 

𝑝𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥 8,52 ± 0,08 

𝑝𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥 (26,25 ± 5,3.10

13
) 

R
2
 0,9907 

 

 Výsledek optimalizovaného proložení pro látku C2 je graficky znázorněn na Obr. 4.3, 

parametry proložení experimentálních bodů jsou uvedeny v Tab. 4.3. 

 
 

Obrázek 4.3 Závislost efektivní elektroforetické závislosti C2 na pH nosného 

elektrolytu. 
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Svým tvarem se křivka blíží tvaru pro C1. Polohy dvou inflexních bodů, označujících 

hodnoty smíšených disociačních konstant, jsou číselně blízké hodnotám určeným pro látku 

C1. I látka C2 vykazuje charakter silného elektrolytu s nenulovou efektivní elektroforetickou 

mobilitou v silně bazické oblasti. Celkový posun křivky k vyšším hodnotám efektivních 

elektroforetických mobilitou ve srovnání s C1 je v souladu s představou protolytické 

nezávislosti trojic dusíkových atomů v obou triazinových cyklech látky C2, kdy konkrétní 

protolytické rovnováhy se účastní vždy příslušné dvojice dusíkových atomů a v roztoku 

koexistují kationty s nábojovými čísly +2, +4 a +6. Tento fakt nezávisle potvrdil i výsledek 

analýzy látky C2 ESI/MS, kdy ve spektru byl pozorován dominantní dvojnásobně nabitý 

molekulární kation. 

 

Tabulka 4.3 Vybrané parametry proložení experimentálních bodů C2 zvolenou funkcí. 

 

Parametr Hodnota 

mi (1) [cm
2
.V

-1
.s

-1
] 5,89.10

-4
 ± 1,3.10

-5
 

mi (2) [cm
2
.V

-1
.s

-1
] 4,93.10

-4
 ± 1,7.10

-5
 

mi (3) [cm
2
.V

-1
.s

-1
] 2,39.10

-4
 ± 9,1.10

-6
 

𝑝𝐾𝑎1
𝑚𝑖𝑥 4,11 ± 0,04 

𝑝𝐾𝑎2
𝑚𝑖𝑥 8,40 ± 0,09 

𝑝𝐾𝑎3
𝑚𝑖𝑥 (27,36 ± 7,8.10

11
) 

R
2
 0,9929 

 

Z určených parametrů mobilitních křivek C1 a C2 byly po výpočtu příslušných 

aktivitních koeficientů do jednotlivých protonačních stupňů smíšené disociačních konstanty 

přepočteny na konstanty termodynamické. Souhrnný přehled hodnot je uveden  

v Tab. 4.4 a 4.5. 
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Tabulka 4.4 Souhrnný přehled hodnot pro látku C1. 

 

 𝒑𝑲𝒂𝟏
𝒎𝒊𝒙 𝒑𝑲𝒂𝟐

𝒎𝒊𝒙 I − 𝐥𝐨𝐠 𝜸𝑳𝑯𝟑
𝟑+ − 𝐥𝐨𝐠 𝜸𝑳𝑯𝟐

𝟐+ − 𝐥𝐨𝐠 𝜸𝑳𝑯+ 𝒑𝑲𝒂𝟏 𝒑𝑲𝒂𝟐 𝒑𝑲𝒃𝟏 𝒑𝑲𝒃𝟐 

C1 3,84 - 5,191 2,360 1,049 - 5,12  8,89  

 - 8,52 4,601 - 1,034 0,259  9,30  4,71 

 

 

Tabulka 4.5 Souhrnný přehled hodnot pro látku C2. 

 

 𝒑𝑲𝒂𝟏
𝒎𝒊𝒙 𝒑𝑲𝒂𝟐

𝒎𝒊𝒙 I −𝐥𝐨𝐠 𝜸𝑳𝑯𝟑
𝟑+ − 𝐥𝐨𝐠 𝜸

𝑳𝑯𝟐
𝟐+ −𝐥𝐨𝐠 𝜸𝑳𝑯+ 𝒑𝑲𝒂𝟏 𝒑𝑲𝒂𝟐 𝒑𝑲𝒃𝟏 𝒑𝑲𝒃𝟐 

C2
* 4,11 - 5,494 2,375 1,056 - 5,43  8,57  

 - 8,40 4,601 - 1,034 0,259  9,18  4,82 

* vyhodnoceno pro protolyticky izolované makrocykly. 
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4. 3. Analýza studovaných komplexotvorných látek molekulovou absorpční 

spektrofotometrií ve viditelné a ultrafialové oblasti 

 

Byla proměřena UV-VIS absorpční spektra vodných 1mM roztoků látky C1 o pH=4,5 

(acetátový pufr) a pH=7,5 (fosfátový pufr). Ve spektrech na Obr. 4.4 jsou patrná lokální 

absorpční maxima při λ=260 nm a velmi výrazná absorbance v oblasti vlnových délek nižších 

než 230 nm. Absorpční spektra změřená v pufrech o pH=4,5 a pH=7,5 jsou prakticky totožná.  

Dle očekávání látka C1 neabsorbuje ve viditelné oblasti a pro λ˃275 nebyla registrována 

žádná absorpční maxima. 

 

 

 

 

Obrázek 4.4 UV-VIS absorpční spektra 1mM vodného roztoku látky C1 při pH=4,50  

a pH=7,50. 
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Absorpční spektra vodných 1mM roztoků látky C2 o pH=4,50 a pH=7,50 jsou 

uvedena na Obr. 4.5. Ve spektrech jsou opět dobře patrná lokální absorpční maxima, v tomto 

případě  

při λ=270 nm a velmi výrazná absorbance v oblasti vlnových délek nižších než 240 nm.  

Je možno konstatovat, že absorpční spektra látky C2 jsou podobná spektrům C1, celkově 

vyšší hodnoty absorbancí jsou dány větším počtem chromoforů v molekule C2. Pozorovatelný  

je též bathochromní posuv daný delokalizací valenčních elektronů v druhém dusíkovém 

makrocyklu. 

 

 

 

Obrázek 4.5 UV-VIS absorpční spektra 1mM vodného roztoku látky C2 při pH=4,50  

a pH=7,50. 

 

Absorpce záření látkami C1 a C2 v UV oblasti ovlivňuje metodiku CZE měření.  

Při studiu možností využití nosných elektrolytů s přidanými látkami C1 a C2 nebude možno 

použít absorpční fotometrický detektor. 
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4. 4. Analýza studovaných komplexotvorných látek infračervenou 

spektroskopií 

 

Infračervená spektra látek C1 a C2, měřená v reflexním módu, jsou uvedena  

na Obr. 4.6.  

 
Obrázek 4.6 Infračervená spektra látek C1 a C2 měřená v reflexním módu. 

 

Naměřené reflektivity byly převedeny na Kubelka-Munk funkce, které jsou v prvním 

přiblížení úměrné koncentracím měřených látek. Ve spektru jsou pozorovány velice silné pásy 

u 3400 cm
-1

 odpovídající valenčním N-H vibracím. Látka C2 vykazuje intenzivnější pásy než 

látka C1 ve shodě s chemickou strukturou. Pásy 3200 cm
-1

 a pod 3000 cm
-1

 odpovídají 

valenčním vibracím C-H vazeb na benzenovém jádře, resp. CH2 valenčním vibracím.  

Pod 2000 cm
-1

 jsou viditelné dva slabé pásy charakteristické pro substituované benzenové 

jádro (1728 a 1794 cm
-1

) a středně intenzivní pás u 1643 cm
-1

 odpovídající deformačním  

-NH- vibracím. Pás u 1483 cm
-1 

odpovídá C=C vibracím benzenového jádra. Tento pás je  

u látky C2 slabší pravděpodobně v důsledku narušení konjugovaného systému v důsledku 

symetrické interakce se dvěma triazamakrocykly. Široký pás v rozmezí 1120-1380 cm
-1

 

odpovídá valenčním C-N vibracím na atomech dusíku vázaných na aromatické jádro a široký 

pás v rozmezí 550-790 cm
-1

 je charakteristický pro mimorovinné C-H vibrace benzenového 

kruhu.  
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4. 5. Analýza studovaných komplexotvorných látek ESI/MS 

 

 Hmotnostní spektrum pozitivních iontů methanolického roztoku látky C1 (c~1 µg.l
-1

) 

je uvedeno na Obr. 4.7. Dle předpokladu je protonizovaný molekulový kation s m/z 234 

nejintenzivnějším iontem ve spektru. Rozsah fragmentace s použitím ionizace ESI je  

u cyklické struktury zanedbatelný, další zaznamenané ionty ve spektru odpovídají 

pravděpodobně přítomným nečistotám. Analýza prokázala vysoké zastoupení látky C1  

ve vzorku, výsledek měření je kompatibilní s převzatými analytickými údaji elementární 

analýzy a kvantitativní 
1
H NMR analýzou.  

 

 

 

Obrázek 4.7 ESI/MS hmotnostní spektrum pozitivních iontů studované látky C1. 
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Hmotnostní spektrum pozitivních iontů methanolického roztoku látky C2 (c~1 µg.l
-1

) 

je uvedeno na Obr. 4.8. I v tomto případě je protonizovaný molekulový kation s m/z 389 

výrazně zastoupeným iontem ve spektru, nejvyšší intenzitu však má ion s m/z 195, což je 

dvojnásobně nabitý molekulový kation. Přítomnost vícenásobně nabitého iontu jako 

základního píku ve spektru potvrzuje velmi snadnou protonaci dalšího dusíku v druhém 

triazinovém cyklu. Tento fakt je zcela v souladu s diskutovanými závěry o acidobazických 

vlastnostech látek C1 a C2, a konstatováním, že obě trojice dusíků jsou z hlediska 

acidobazických vlastností ekvivalentní. Obdobně jako u C1 je i v tomto případě rozsah 

fragmentace zanedbatelný a další přítomné ionty ve spektru odpovídají pravděpodobně 

přítomným nečistotám. I v tomto případě analýza prokázala vysoké zastoupení látky C2  

ve vzorku, což je ve shodě se závěry elementární analýzy a kvantitativní 
1
H NMR analýzou. 

 

 

 

Obrázek 4.8 ESI/MS hmotnostní spektrum pozitivních iontů studované látky C2. 
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4. 6. Studie vlivu přídavku látky C1 a C2 do nosného elektrolytu o pH 4,10  

na separaci směsi kyseliny maleinové a fumarové 

 

  Pro předběžné ověření komplexotvorných vlastností byl použit natrium-formiátový 

nosný elektrolyt o pH=4,10, bez přídavku a s přidaným komplexačním činidlem C1 nebo C2 

v koncentraci c=5 mmol.l
-1

. Jako testovací vzorek byl zvolen vodný 10
-3

M
 
  

směsný vzorek  kyseliny maleinové a fumarové. Obě látky jsou vzájemně cis- a trans-

izomery, u nichž je možno předpokládat výrazně odlišnou interakci s komplexotvornými  

činidly C1 a C2. Protože nevykazují výraznější absorbanci v UV oblasti a komplexotvorná 

činidla C1 a C2 v této oblasti značně absorbují, nebylo možno pro měření  

použít absorpční fotometrický detektor. Ten byl nahrazen bezkontaktním vodivostním 

detektorem. Na separační kapiláru s potlačeným elektroosmotickým tokem  

bylo vkládáno z vysokonapěťového zdroje reverzní napětí -25 kV.  

Ukázka elektroforetické separace kyseliny maleinové a fumarové v nosném 

elektrolytu bez přidaného komplexotvorného činidla je uvedena na Obr. 4.9. Efektivní 

elektroforetické mobility obou látek jsou si při pH=4,10 blízké a dochází k jejich separaci 

právě na základní linii. Kyselina maleinová (pík 1) má vyšší efektivní elektroforetickou 

mobilitu než kyselina fumarová (pík 2). Obě látky tvoří zóny o nižší vodivosti,  

než je vodivost použitého nosného elektrolytu a jsou na elektroforegramu detekovány  

jako negativní píky. Sodné ionty jako ko-ionty nosného elektrolytu zajišťují nízkou 

elektrodisperzi a píky obou látek jsou úzké a symetrické. Identifikace obou látek  

na elektroforegramu byla provedena přídavkem čisté kyseliny maleinové do směsného 

vzorku. 
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Obrázek 4.9. Záznam separace kyseliny maleinové a fumarové v nosném elektrolytu  

o pH=4,10 bez přídavku komplexotvorných látek C1 a C2; 1 - kyselina maleinová, 2 - 

kyselina fumarová. 
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Výsledek separace směsi obou kyselin se výrazně změní v přítomnosti 

kompexotvorného činidla C1 (c=5 mmol.l
-1

) v nosném elektrolytu, jak lze vidět na Obr. 4.10. 

Identifikace píků na elektroforegramu byla opět provedena přidáním čisté kyseliny maleinové  

do analyzované směsi. Komplexace kyseliny maleinové kationogenním komplexotvorným 

činidlem C1 má za následek výrazné prodloužení jejího migračního času. Migrační čas 

kyseliny fumarové se prodloužil jen minimálně a je obtížné rozhodnout, zdali k němu došlo 

vlivem přítomnosti C1, nebo vlivem nárůstu vodivosti nosného elektrolytu po přidání 

komplexotvorného činidla. Komplexace kyseliny maleinové C1 má za následek snížení 

symetrie píku, který chvostuje s trojúhelníkovým profilem typickým pro CZE.  

 

 

Obrázek 4.10 Záznam separace směsi kyseliny maleinové a fumarové v nosném 

elektrolytu o pH=4,10 s přidaným komplexotvorným činidlem C1 v koncentraci c=5 mmol.l
-1

;  

1 - kyselina maleinová, 2 - kyselina fumarová. 

. 

 

  

  



 - 47 - 

Pro detailní prostudování vlivu koncentrace látek C1 a C2 byly připraveny dvě série 

nosných elektrolytů s komplexačním činidlem přítomným v koncentračním  

rozmezí <0,0–10,0> mmol.l
-1

. Bylo provedeno opakované měření vzorku kyseliny maleinové  

a fumarové a ze získaných elektroforegramů byly odečteny migrační časy kyseliny maleinové 

(tm1) a kyseliny fumarové (tm2). Podíl tm1/tm2 byl jako závislá proměnná vynesen proti molární 

koncentraci C1 nebo C2 do grafu uvedeného na Obr. 4.11. Jednotlivé vyznačené body 

představují aritmetické průměry ze čtyř měření s vyznačenými intervaly spolehlivosti  

pro hladinu významnosti α=0,05. 

 

 

 

Obrázek 4.11 Závislost poměru migračních časů kyseliny maleinové a fumarové, 

tm1/tm2, na molární koncentraci komplexotvorného činidla C1 nebo C2 v nosném elektrolytu  

o pH 4,10. 

 

Z uvedených závislostí je zřejmé, že v případě obou komplexotvorných činidel s jejich 

rostoucí koncentrací v nosném elektrolytu roste podíl tm1/tm2, nárůst je dle předpokladu 

rychlejší pro C2. Z grafů byla odhadnuta koncentrace komplexotvorného činidla, při níž je 

poměr tm1/tm2=1, tj. koncentrace, při níž dochází ke změně migračního pořadí kyseliny 

maleinové a fumarové. Zjištěná hodnota pro C1 a C2 je přibližně 1 mmol.l
-1

. S rostoucí 

koncentrací je zřejmá vyšší komplexační schopnost C2, která je daná přítomností dalšího 

triazinového cyklu dostupného pro komplexaci.  
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Jak bylo pozorováno na elektroforegramech, komplexace kyseliny maleinové  

je doprovázena rozšiřováním a vzrůstem nesymetrie pozorovaného píku, proto  

pro koncentrace C1 a C2 vyšší než 10 mmol.l
-1

 již nebylo možno přesně určit migrační časy. 

Jedná se pravděpodobně o efekt daný rychlostí ustavování komplexotvorné rovnováhy, vliv 

však může mít i vzrůst vodivosti nosného elektrolytu po přídavku C1 a C2.  
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5. Závěry 

 

Mono- a bis-triazamakrocykly C1 a C2 jsou nově syntetizované látky ze skupiny 

aromatických derivátů 1,5,9–triazacyklotridekanu, s výraznou a stericky podmíněnou 

schopností komplexovat malé organické anionty. Látky byly syntetizovány jako potenciální 

nosiče léčiv a makrocyklické receptory v umělých enzymových modelech. Obecným cílem 

této diplomové práce bylo ověření možnosti jejich využití v kapilární zónové elektroforéze. 

V rámci tohoto úkolu byly experimenty zaměřeny na prostudování migračního chování těchto 

sloučenin, popis jejich acidobazických vlastností a studium koordinačního chování vůči 

vybraným dikarboxylovým kyselinám. Lze konstatovat, že veškeré zadané cíle diplomové 

práce se podařilo splnit. Byly nalezeny vhodné podmínky pro elektroforetickou separaci látek 

C1 a C2. S použitím série nosných elektrolytů v rozmezí pH <3,0–10,5> byly určeny hodnoty 

smíšených a termodynamických dílčích disociačních konstant obou látek. Předpoklad  

o acidobazické ekvivalenci dusíků N (1) a N (9) látky C1 nebyl experimentálně potvrzen. 

Z průběhu mobilitní křivky naopak vyplynulo, že jeden dusíkový atom je protonován 

již v silně bazickém prostředí a látka C1 se chová jako silný elektrolyt s nenulovou 

elektroforetickou mobilitou. Dva dobře patrné inflexní body na mobilitní křivce popisují 

postupnou pronaci dalších dvou dusíkových atomů v cyklu za tvorby dvojnásobně  

a trojnásobně nabitého kationtu. Měření dále prokázala, že obě trojice dusíků v triazinových 

cyklech látky C2 jsou z hlediska protonačních rovnováh ekvivalentní.  

Mobilitní křivka látky C2 je svým tvarem blízká křivce získané pro látku C1.  

Díky dvojnásobnému počtu kladných nábojových center je však celkově posunuta k vyšším 

hodnotám efektivních elektroforetických mobilit. Látka C2 má opět charakter silného 

elektrolytu s nenulovou efektivní elektroforetickou mobilitou v silně bazické oblasti. Dva 

dobře patrné inflexní body souvisejí s postupnou protonací dalších dvou dvojic dusíků 

v triazinových cyklech. 

 Dále byly prostudovány základní koordinační vlastnosti látek C1 a C2 v podmínkách 

CZE. Jako modelový vzorek byla použita směs kyseliny maleinové a fumarové, dvojice 

vzájemných cis- a trans-izomerů u nichž je možno předpokládat odlišnou stabilitu komplexů 

se strukturou látek C1 a C2. Látky C1 a C2 absorbují záření v ultrafialové oblasti,  

což znemožnilo použití absorpčního fotometrického detektoru v CZE. Ten byl nahrazen 

bezkontaktním vodivostním detektorem. Oba analyty byly detekovány jako negativní píky  

se sníženou vodivostí oproti základní linii nosného elektrolytu. V natrium-formiátovém pufru 

o pH=4,10 byla pozorována výrazně odlišná komplexace obou analytů. Kyselina maleinová 
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jako cis-izomer vytvářela s látkou C1 i C2 výrazně stabilnější komplex než kyselina 

fumarová. Efekt snížení rychlosti elektroforetické migrace kyseliny maleinové vlivem 

komplexace byl výraznější u komplexu s látkou C2 než u komplexu s látkou C1. Po přídavku 

látek C1 a C2 do nosného elektrolytu docházelo při koncentracích vyšších než 1 mmol.l
-1 

ke změně migračního pořadí obou kyselin. 

Studie elektroforetického chování látek C1 a C2 byla částečně prováděna v amonium-

formiátových nosných elektrolytech, které jsou vhodné zejména pro použití v CE/MS. I když 

se na experimenty s hmotnostní detekcí z časových důvodů nedostalo, základní podklady  

pro CE/MS studii obou studovaných látek jsou v práci již obsaženy. Pořízená ESI/MS 

hmotnostní spektra látek C1 a C2 jsou velmi jednoduchá a obsahují prakticky jen molekulární 

kationty. Obě látky neposkytují negativní ionty, což bude výhodné při detekci anionogenních 

analytů negativní ESI ionizací. Studie CE/MS bude moci vycházet z provedeného podrobného 

popisu migračního a acidobazického chování látek C1 a C2. 
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