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1 ÚVOD 

Kapilární zónová elektroforéza je moderní, účinná, všestranně využitelná separační 

metoda. Principem metody je využití rozdílné pohyblivosti nabitých částic v elektrickém poli 

k jejich separaci. Počátky elektroforézy spadají již do konce 19. století, kdy Kohlrausch 

odvodil regulační funkci, jež má zásadní význam pro izotachoforézu.
2
 Dále byla elektroforéza 

rozvíjena během počátku 20. století. Poprvé jako separační technika byla představena 

Tiseliem v roce 1937 při analýze proteinů. Za svou práci získal o 11 let později Nobelovu 

cenu.
4
  

Elektroforéza se začala vyvíjet až v padesátých letech, kdy byla použita i pro 

aminokyseliny a dokonce i anorganické ionty. Objevily se i další elektroforetické metody: 

izoelektrická fokusace, izotachoforéza. Rozdíly mezi metodami lze pozorovat i v prostředí, ve 

kterém jsou prováděny (polymerní gel, papír, kapilára). Papír byl používán v začátcích 

elektroforézy pro svou nízkou cenu a snadnou použitelnost. Smithies použil škrobový gel jako 

medium pro elektroforézu v roce 1955. o dva roky později Kohn použil acetát celulózy jako 

nosič, v roce 1959 byl použit polyakrylamidový gel. Gelové nosiče se nadále využívají 

k separaci proteinů, a to i v kapilárním měřítku. Ovšem významný pokrok znamenaly práce 

Jorgensona a Lukacse, kteří se zasloužili o praktické využití křemenné kapiláry k separaci 

a přispěli k obrovskému zájmu a kapilární elektroforézu.
4
 

Tuto metodu lze použít pro analýzu jak malých (Mr < 2000), tak i velkých molekul 

(2000 < Mr < 100 000).  Díky vysoké účinnosti, které je v kapilární elektroforéze ve volném 

roztoku dosahováno, může být prováděna separace molekul, jež mají jen nepatrný rozdíl 

v poměru náboje ke hmotnosti.
1
 

Velkou výhodou je minimální spotřeba pracovních elektrolytů, ale i analyzovaného 

vzorku je třeba nejméně ze všech moderních analytických metod. Objem nadávkovaného 

vzorku u HPLC metody se běžně pohybuje kolem 20 l, u GC 0,5-1l. Ale u kapilární 

elektroforézy se tento objem pohybuje v rozmezí 1-50nl.
11 

 

Jedna  z metod kapilární elektroforézy je micelární elektrokinetická kapilární 

chromatografie, která zahrnuje principy chromatografické, a díky elektricky nabitých micel 

v pracovním elektrolytu působících jako pseudostacionární fáze umožňuje separaci jak 

iontových, tak i neiontových sloučenin.
3
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 KAPILÁRNÍ ELEKTROMIGRAČNÍ METODY 

Elektroforéza spočívá v přenosu elektricky nabitých částic ve stejnosměrném 

elektrickém poli. Toto elektrické pole se vytváří vkládáním konstantního stejnosměrného 

napětí mezi dvě elektrody. Velikost nabitých částic může být různá, od jednoduchých iontů 

přes makromolekuly až po koloidní částice a částice suspenzí či emulzí. Hojné použití tedy 

nachází při separaci vzorků biologického původu, například bílkovin, v biochemii aj. 

Kapilární elektroforéza je modifikací elektroforézy, která se provádí jako volná 

elektroforéza bez nosiče v tenké kapiláře. Kapilára je zhotovena z taveného křemene. Její 

vnitřní průměr činí nejčastěji 50 až 100 m a délka 50 až 100 cm. Díky malému vnitřnímu 

průměru je zabráněno promíchání separovaných částic difúzí. o směru pohybu separovaných 

částic pak rozhoduje elektroosmotický tok.
12 

Migračním prostředím je vodivý roztok elektrolytů, který se nachází v kontaktu 

s přívodnými elektrodami proudového zdroje. Hybnou silou uvádějící částice do pohybu je 

intenzita elektrického pole E [Vm
-1

]. Sílu působící pohyb jednotlivé částice vyjadřuje součin 

intenzity pole a velikosti náboje částice. Proti pohybu částic působí tření v kapalném  

prostředí podmíněné jeho viskozitou. Třecí síla při pohybu kulovité částice je přímo úměrná 

jejímu poloměru a viskozitě kapaliny. Skutečná rychlost migrace je výsledkem interakce 

těchto všech vlivů. Podmínkou separace je pak rozdílná rychlost migrace jednotlivých složek 

analyzované směsi.
15 

 

Lze rozlišit několik variant kapilární elektroforézy: 

a) micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC) 

b) micelární mikroemulzní elektrokinetická chromatografie (MEEKC)  

c) kapilární zónová elektroforéza (CZE) 

d) izotachoforéza (ITP) 

e) izoelektrická fokusace (IEF) 

f) kapilární elektrochromatografie (CEC) 

g) bioafinitní elektroforéza 



 - 5 - 

h) diskontinuální elektroforéza 

i) CE v nevodném prostředí 

Přestože se ve všech případech jedná o elektromigrační metody, separační 

mechanismy jednotlivých metod se liší. 

V kapilární zónové elektroforéze a izotachoforéze k separaci dochází díky rozdílům 

v efektivních pohyblivostech jednotlivých látek (viz dále). u micelární elektrokinetické 

chromatografie hrají zásadní roli rozdělovací koeficienty mezi mobilní a pseudostacionární 

fází.  Izoelektrická fokusace pak využívá k rozdělení látek rozdíly v jejich izoelektrických 

bodech. Při kapilární elektrochromatografii je separační prostor tvořen kapilárou naplněnou 

nosičem- stacionární fází. Mobilní fáze se pohybuje elektroosmotickým tokem vyvolaným 

stejnosměrným napětím přivedeným na oba konce kolony ponořené do roztoku mobilní fáze. 

Bioafinitní elektroforéza je metoda založená na specifickém zpomalování vybraných složek 

směsi analyzovaných látek využitím klasických polyakrylamidových gelů s imobilizovanými 

ligandy, jež specificky umožňují separaci. 
 

Separace probíhá v kapiláře, jejíž konce jsou ponořeny do elektrodových nádobek. Do 

nich jsou též ponořeny elektrody vysokonapěťového zdroje, který je původcem elektrického 

pole. Na distálním konci kapiláry je umístěn detektor, který snímá elektrický signál. Tento 

signál je dále zpracován počítačem. 
2 

2.1.1 Elektroforetická pohyblivost 

Elektroforetická pohyblivost analyzované látky, spolu s elektroosmotickou 

pohyblivostí iontů tlumivého roztoku v kapiláře,  určuje migrační rychlost analytu 

v elektrickém poli o určité intenzitě. Je to kvalitativní charakteristika ionogenních látek pro 

dané prostředí a teplotu. 

Na začátku separace jsou částice lokalizovány v jednom místě kapiláry, avšak během 

separace se dostávají dopředu částice s větší pohyblivostí a opožďují se ty s menší 

pohyblivostí. Na nabitou částici působí v elektrickém poli o určité intenzitě E dvě síly: 

elektrická síla F1=Q E a odpor viskózního prostředí F2=k v, který ji brzdí. Koeficient k závisí 

na velikosti, tvaru molekuly a viskozitě prostředí. V počátečním okamžiku je rychlost částic 

nulová. V průběhu separace se však rychlost zvyšuje a zároveň se zvětšuje síla F2. Toto se 

děje až do vyrovnání sil, kdy nastává stacionární stav F1= F2. Nabité částice se pak pohybují 

v elektrickém poli svojí konstantní rychlostí.
12
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Za předpokladu kulovitého tvaru nabité molekuly lze poté spočítat elektroforetickou 

rychlost: 

v = u E = (q/6 π η R) E, kde u je  mobilita částice neboli elektroforetická pohyblivost, 

definovaná jako rychlost, kterou částice dosáhne v elektrickém poli o jednotkové intenzitě 

(V m
-1

).  
 

Elektroforetická pohyblivost je přímo úměrná náboji částice a nepřímo viskozitě 

a poloměru (velikosti relativni molekulové hmotnosti), její rozměr je m
2
  V

-1
  s

-1
. 

 1 
 

2.1.2 Iontová pohyblivost 

Každá nabitá částice má kolem sebe solvatační obal tvořený ionty opačného 

znaménka, tzv. iontovou atmosféru. Interakce mezi ionty ovlivňuje pohyblivost sledovaného 

iontu – s rostoucí koncentrací jeho pohyblivost klesá. Extrapolací koncentrační závislosti 

elektroforetické pohyblivosti na nulovou iontovou sílu získáme pohyblivost iontovou u0. 

S rostoucí teplotou se iontová síla pohyblivosti zvyšuje (zvýšením teploty o 1°C vede ke 

zvýšení pohyblivosti o 2%).
2 

2.1.3 Skutečná pohyblivost 

Skutečná pohyblivost je pohyblivost v reálném prostředí při reálné teplotě. Obvykle je 

nižší než u0, což je zapříčiněno vzájemnými interakcemi iontů, iontovou silou a teplotou.
11

 

2.1.4 Efektivní pohyblivost 

V roztocích slabých elektrolytů jsou vedle sebe disociované a nedisociované 

molekuly. Podíl nabitých částic je určen stupněm disociace . Molekula takového elektrolytu 

pak vykazuje efektivní pohyblivost u´= u, kde u je pohyblivost disociované molekuly. 

Separaci látek lze zcela zásadním způsobem ovlivňovat volbou pH prostředí.
12

 

Protože ionizační rovnováha probíhá daleko rychleji než elektromigrace, nemůže se 

oddělit rovnovážná směs od nepohyblivé složky tvořené elektroneutrálními částicemi. Směs 

proto putuje jednotnou rychlostí v závislosti na disociačním stupni.
11 
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2.1.5 Migrační čas 

Elektroforetickou pohyblivost nejde experimentálně přímo zjistit. Lze ji však vypočítat 

z migračního času t, což je čas, který rozpuštěná látka potřebuje k migraci po vzdálenosti l, 

tj. od místa nástřiku do detekční cely (efektivní délka kapiláry). 

t = (l L)/( uep ± ueo) V, kde L je celková délka kapiláry a V vložené napětí.
1 

 

2.1.6 Elektroosmotický tok (EOF) 

Stěny kapiláry z taveného křemene obsahují silanolové skupiny, které v kontaktu 

s roztoky o vyšším pH disociují, viz Obrázek 1 

 

Obrázek 1 Schématické znázornění chování silanolových skupin v kapiláře v závislosti na pH pufru 19 

 

Disociací se vytváří záporný náboj stěny. Ke stěně je přitažena vrstva kovových iontů 

základního elektrolytu a vzniká stabilní elektrická dvojvrstva (tzv. Sternova vrstva). Kationty 

blíže středu kapiláry tvoří tzv. difúzní vrstvu. Je-li zavedeno napětí, tyto kationty migrují ke 

katodě. Kationty H
+
 bývají silně hydratovány a jejich pohyb společně s asociovanými 

molekulami vody vyvolá tok celého roztoku k detektoru umístěnému před katodou. Jev se 

nazývá elektroosmóza a tok se označuje jako elektroosmotický tok (ElectroOsmotic Flow – 

EOF). Tok je tak silný, že nese ke katodě i anionty. Neutrální částice se pohybují rychlostí 

elektroosmotického toku, nabité částice rychleji (kationty) nebo pomaleji (anionty) 

v závislosti na jejich elektroforetické pohyblivosti, viz Obrázek 2. 
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Obrázek 2 Migrace analytů vlivem elektroosmotického toku14 

 

Ustavením Sternovy a difúzní vrstvy se vytvářejí potenciálové rozdíly. Difuzní vrstvě 

přísluší potenciálový rozdíl, který se nazývá elektrokinetický potenciál neboli zeta potenciál 

. Úroveň EOF je velmi závislá na pH základního elektrolytu, protože . roste s disociací 

kyselých silanolů na povrchu kapilární stěny. Pod pH 4 je disociace malá a EOF není 

významný, nad pH 9 jsou silanolové skupiny plně disociovány a EOF je nejsilnější 

(viz Obrázek 3) 

 

Obrázek 3: Závislost EOF na pH prostředí14 
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Úroveň EOF klesá s rostoucí koncentrací základního elektrolytu, protože se snižuje 

zeta potenciál. 

Pohyblivost elektroosmotického toku lze vyjádřit rovnicí: 

4
eo

r

 


 
  

eo       pohyblivost EOF  

 permitivita základního elektrolytu 

 viskozita  

  zeta potenciál  

r  poloměr kapiláry 

 

Z rovnice je zřejmé, že EOF ovlivňují nejen vlastnosti základního elektrolytu, ale i 

poloměr kapiláry. Jako jev se uplatňuje u kapilár s poloměrem do 100 m.
12

 

Nabité částice mají za účasti elektroosmotického toku zdánlivou pohyblivost z, která 

je součtem pohyblivosti elektroforetické a pohyblivosti EOF. Elektroforetická pohyblivost, 

která má stejný směr jako EOF, má kladné znaménko (kationty). Elektroforetická 

pohyblivost, která má opačný směr jako EOF, má záporné znaménko (anionty). 

eoez  
 

Někdy je nutné elektroosmotický tok eliminovat vhodnou modifikací vnitřního 

povrchu kapiláry. Blokují se silanolové skupiny zodpovědné za EOF, buď dynamickým 

pokrytím (aditiva v pufru) nebo se jedná o kovalentní pokrývání. Tato modifikace může 

zvýšit, snížit nebo dokonce obrátit povrchový náboj a tím i EOF.
11

 

2.1.7 Ovlivňování elektroforetické pohyblivosti 

Při analýze směsi látek je potřeba maximalizovat rozdíly v migračních časech všech 

nebo alespoň hlavních komponentů vzorku. Jedna z cest, jak toho dosáhnout, je použití delší 

kapiláry. Nevýhodou v tomto případě je prodloužení doby analýzy. K tomuto kroku se 

přistupuje až po vyčerpání dalších možností. Snahou je najít takové podmínky, aby rozdíly 

elektroforetických pohyblivostí mezi sousedními zónami byly co největší. Toho lze dosáhnout 

změnou pH pracovního elektrolytu, přídavkem vhodného komplexujícího činidla, látek 

vytvářejících hostitelské komplexy, detergentů, přídavkem nevodného rozpouštědla nebo 

použitím gelu.
2
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2.1.7.1 Vliv pH  pracovního elektrolytu 

Změna pH pracovního elektrolytu je nejjednodušším krokem vedoucím ke změně 

elektroforetické pohyblivosti látek povahy slabých kyselin a bází. pH tlumivého roztoku může 

ovlivnit separaci změnou náboje nebo přísady a změnou elektroosmotického toku. 

Zvýšením pH se obecně zvyšuje elektroosmotický tok.
 

Při hledání optimálního pH pro separaci určitých látek je potřeba vycházet ze 

závislosti elektromigračních pohyblivostí těchto látek na pH pracovního elektrolytu. Vhodná 

hodnota pH je taková, při které je rozdíl pohyblivostí největší.
2 

2.1.7.2 Tvorba komplexů 

Tvorbu komplexů lze využít pro zlepšení separace kovů, kdy se hledá vyhovující 

ligand a jeho koncentrace, nebo analogicky pro separaci ligandů, kdy se hledá vhodný kov. 

Elektroforetická pohyblivost vzniklých komplexů se podstatně odlišuje od pohyblivosti 

samotného analytu. Konstanta stability komplexu závisí na druhu kovu i ligandu. Toto vede 

k vysoce selektivní analýze. 
2
 

2.1.7.3 Tvorba iontových asociátů 

Ionty s vyšším nábojem tvoří díky silným coulombickým interakcím iontové asociáty 

s ionty opačného znaménka. S rostoucím nábojem interagujících iontů rostou též iontové 

interakce, a tak dochází k výraznému snížení pohyblivosti. Nejčastěji se používají kyseliny 

nebo baze o vyšším náboji, např. kyselina citronová, kyselina fytová, spermin. 
2
 

2.1.7.4 Tvorba hostitelských komplexů 

Jedná se o separace v přítomnosti cyklodextrinů (, , γ). Cyklodextriny jsou 

neionogenní oligosacharidy  tvořené 6 – 8 molekulami glukózy, které vytvářejí dutý válec, na 

jehož obvodu jsou hydroxylové skupiny. Vnitřní jádro zůstává hydrofobní. Do tohoto jádra 

mohou vstupovat hydrofobní skupiny a vznikají tak různě pevné hostitelské komplexy. 

Vzhledem k tomu, že hydroxylové skupiny na povrchu jsou chirální, vytváří cyklodextriny 

s chirálními separandy komplexy lišící se stabilitou, což umožňuje jejich separaci.
 2 

Jako chirální selektory se mohou používat kromě cyklodextrinů i jejich ionizovatelné 

deriváty (např. sulfatované cyklodextriny), cyklické polyethery (crown ethery), 

polysacharidy, bílkoviny a makrocyklická antibiotika. Již jen okrajově se užívají lineární 

oligosacharidy a polysacharidy, chirální micely, kalixareny. Nejčastěji se však používají 

cyklodextriny nebo jejich ionizovatelné deriváty, a to pro svou dobrou rozpustnost ve vodném 
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prostředí a nízkou absorpci v UV oblasti. Použití ostatních makromolekulárních selektorů 

s sebou přináší mnohé problémy v podobě adsorbce selektoru na stěnu kapiláry nebo často 

interferují s analytem vlivem absorpce v UV oblasti.
5
 

2.1.7.5 Vliv nevodných rozpouštědel 

Přídavkem nevodného rozpouštědla k pracovnímu elektrolytu dochází ke změně 

solvatace separovaných iontů a ke změně viskozity elektrolytu. Tím dochází k ovlivnění 

iontové pohyblivosti, což může zlepšit separaci. Nejčastěji se využívá methanol, ethanol, 

propanol, aceton, acetonitril a dimetylsulfoxid.
2 

Přídavek organických modifikátorů do tlumivého roztoku obecně způsobuje snížení 

elektroosmotického toku.
1
   

2.1.7.6 Vliv síťujícího prostředí 

Síťující prostředí se využívá pro separaci polymerů, které se liší molekulovou 

hmotností, ale ne hustotou elektrického náboje. Nejčastěji se používá polyakrylamidový gel. 

Menší molekuly procházejí gelem snadněji než větší částice. V současné době jsou gelové 

kapiláry nahrazovány roztoky lineárních polymerů tvořících sítě. Mezi nejvíce používané 

lineární polymery patří deriváty celulózy, polyvinylalkohol, polyethylenglykol a další.
2
  

2.1.7.7 Vliv ionogenních smáčedel  

Využití nachází např. při SDS elektroforéze bílkovin. Po překročení kritické micelární 

koncentrace začnou ze smáčidel vznikat micely. Hydrofobicita jádra ionogenních micel 

umožňuje vstup nepolárních látek a díky náboji micel i jejich elektroforetickou migraci. To je 

podstatou micelární elektrokinetické chromatografie. Používají se anionaktivní, kationaktivní 

nebo neutrální surfaktanty (SDS, TWEEN), které způsobují modifikaci elektroosmotického 

toku a solubilizaci hydrofobních analytů.
2
 

2.1.8 Děje ovlivňující separaci 

Separace je ovlivňována mnoha ději. Ať už se jedná o fyzikálně-chemické děje, jako 

jsou difúze, elektromigrační disperze, Jouleovo teplo, sorpce, gravitace, elektroosmotický tok 

nebo o vlastnosti instrumentálního zařízení, jako jsou délka detekční cely, délka nástřiku.   
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2.1.8.1 Difúze 

Vzorek během elektroforetické analýzy, jak je nadávkován do separační kapiláry, je 

tvořen zónou analyzovaných látek, na jejichž rozhraní je ostrý skok koncentrací těchto látek. 

S postupem času vlivem difúze dochází k rozmývání elektroforetických zón, u kterých se 

nezachovává původní šířka a ostré ohraničení.
11

  

 

Vzdálenost, kterou urazí difúzí průměrný ion za dobu t, se označuje σ a vypočte se ze 

vztahu: 

Dt2
 

D difúzní koeficient 

σ
2
 rozptyl 

 

Účinnost elektroforetické separace se vyjadřuje pak dosaženým počtem teoretických 

pater N: 

D

uU
N

2
  

u elektroforetická pohyblivost 

U napětí 

 

Menší rozptyl (a větší počet teoretických pater) bude u větších molekul, které mají 

malý difúzní koeficient.
 2 

2.1.8.2 Elektromigrační disperze 

Rozdíl v pohyblivostech mezi analytem a spoluiontem pracovního elektrolytu se 

projevuje asymetrií elektroforetického píku. Pokud má analyt větší pohyblivost než spoluion, 

je v jeho zóně nižší intenzita elektrického pole. Jestliže ionty na jeho čelním rozhraní 

opouštějí difúzí zónu, dostávají se do prostředí o vyšší intenzitě elektrického pole, dochází 

k jejich urychlení a čelní rozhraní je plošší než by bylo při vlivu prosté difúze. Naopak na 

zadním rozhraní se ionty opouštějící zónu dostávají do prostředí o vyšší intenzitě elektrického 

pole, jejich migrační rychlost se zvýší a jsou vráceny zpět. Dochází tak k zaostřování zadního 

rozhraní zóny. Analogicky se tvoří asymetrická zóna při migraci analytu o menší pohyblivosti 

než má spoluion pracovního elektrolytu – čelní rozhraní je ostré a zadní je difúzní. Zóna 

iontu, který má stejnou pohyblivost jako spoluion pracovního elektrolytu, nebude 
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elektromigrační disperzí ovlivněna. Čím větší je rozdíl mezi pohyblivostmi analytu 

a spoluiontu, tím je zóna více deformovaná. 

Pro snížení elektromigrační disperze je tedy výhodné  dávkovat vzorek o nízké 

koncentraci.
 2
 

2.1.8.3 Jouleův ohřev 

Průchodem elektrického proudu sloupcem elektrolytu o průřezu S (m
2
) a měrné 

vodivosti χ (Ω
-1

 m
-1

) je produkováno Jouleovo teplo: 

E I
W

S
  

Kde W značí disipovaný elektrický výkon (W m
-3

), I je elektrický proud (A) a E je 

intenzita elektrického pole (V m
-3

). 

Při snaze o zrychlení analýzy je elektrický ohřev hlavním limitujícím faktorem pro 

používání velkého elektrického napětí, tím i proudu a tedy i elektrického výkonu. Jouleovým 

ohřevem  se  zvyšuje střední teplota zón, což má za následek ovlivňování efektivních mobilit 

migrujících látek a může vést i k destrukci termolabilních látek, např. k denaturaci proteinů. 

Další problémy plynou z toho, že teplo vzniká v celém objemu sloupce elektrolytu, avšak je 

odváděno jenom na okrajích, kde se elektrolyt stýká se stěnami separační kolony. Vnitřní část 

sloupce elektrolytu je tedy teplejší než okrajové části. Rozdíl může být i víc než 10K. 

Přítomnost teplotních gradientů má za následek nehomogenitu mobility, hustoty, pH atd. 

Vzhledem k teplotní závislosti mobilit (zvýšení o cca 2% na 1K) je vliv ohřevu na rozmývání 

zřejmý.
 
Problematika Jouleho tepla je řešena vhodným chladícím zařízením.

11
  

2.1.8.4 Sorpce 

Interakce iontů se stěnou kapiláry má negativní dopad na separační účinnost. Může 

dojít k absenci píku (v případě úplné sorpce, jejíž podstatou jsou silné coulombické 

interakce), asymetrii a chvostování píků. Sorpci lze předejít tvorbou ochranného filmu na 

stěně kapiláry. 

2.1.8.5 Gravitace 

Gravitace se projevuje v souvislosti s hustotními rozdíly. Projevuje se tím, že zóny 

s větší hustotou, pokud jsou umístěny nad zónami s nižší hustotou, se rozmývají.
 11
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2.1.8.6 Elektroosmotický tok 

Teorie vztahující se k problematice elektroosmotického toku je uvedena v kapitole 

2.1.6. 

2.1.8.7 Délka detekční cely 

Pro zvýšení účinnosti separace je žádoucí délku detekční cely minimalizovat. Tím se 

zároveň sníží citlivost.
 2
 

2.1.8.8 Délka nástřiku 

Dobu trvání nástřiku je vhodné minimalizovat.
 2 

2.1.9 Instrumentální uspořádání 

Instrumentální uspořádání CZE je v obecném principu jednoduchou záležitostí. Skládá 

se z několika základních částí: separační kapiláry, stabilizovaného zdroje stejnosměrného 

napětí, dávkovače vzorku, detektoru a zařízení vyhodnocujícího signál.Viz Obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Instrumentální uspořádání CZE 

Kapilára je naplněna základním elektrolytem, který vede proud. Její konce, společně s 

elektrodami z inertního materiálu (Pt), jsou ponořeny do zásobníků s elektrolytem. Mezi 

elektrody se aplikuje vysoké napětí (10 – 30 kV). Malý objem vzorku se dávkuje do konce 

kapiláry. Kapilára prochází přes detektor, obvykle fotometrický (sledování absorpce 
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ultrafialového záření). Záznam závislosti odezvy detektoru na čase se nazývá 

elektroforegram. Poloha píků určuje kvalitu analytu, plocha nebo výška píků je kvantitativní 

charakteristka analytu. 

2.1.9.1 Separační kapilára 

Kapiláry jsou vyráběny z taveného křemene a mají ochranný polyimidový povlak 

(kapilára je křehká). V místě detekce je malý podíl povlaku odstraněn. Kapilára je běžně 25 – 

100 cm dlouhá a nejčastěji používané vnitřní průměry jsou 50 a 75 m. Vnitřní povrch 

kapiláry může být chemicky modifikován kovalentním navázáním různých látek. Úprava 

povrchu je využívána pro různé účely, např. ke snížení adsorpce vzorku nebo ke změně 

iontového náboje na kapilární stěně.
12

 

2.1.9.2 Regulace teploty  

Regulace teploty kapiláry je nutná pro zajištění dobrého rozlišení 

a reprodukovatelnosti. Dříve nebyly přístroje vybaveny termostatem a spoléhaly na přirozené 

chlazení kapiláry vzduchem. Dnes jsou komerční přístroje vybaveny účinným chlazením 

kapiláry nucenou ventilací chlazeného bloku. Například firma Beckman má kazety 

s kapilárou neprodyšně uzavřenou a chlazenou proudící chladící kapalinou. 

2.1.9.3 Zdroj vysokého napětí  

Zásobníky základního elektrolytu obsahují platinové elektrody pro připojení 

vysokonapěťového zdroje. Pracovní napětí se pohybuje od 10 do 30 kV při proudech jednotek 

až desítek mikroampérů. Vyšší napětí se z důvodů zvýšené ionizace vzduchu nepoužívají.
 2
 

2.1.9.4 Dávkování vzorku 

Roztok vzorku je dávkován do konce kapiláry vzdálenějšího od detektoru. Zpravidla 

jde o 10 – 100 nl a zóna vzorku tvoří asi 1 – 2 % celkové délky kapiláry. Dávkování lze 

provádět několika způsoby: 

 Dávkování tlakem patří k nejběžnějším. Konec kapiláry je ponořen do nádobky 

s roztokem vzorku a je aplikován zvýšený tlak nebo se sníží tlak na konci kapiláry.    

Obvykle se dávkovací tlak pohybuje v rozmezí 2,5-10 kPa po dobu 0,5-5 sekund. 

 Dávkování rozdílem hladin je založeno na principu spojitých nádob. Zde se 

rezervoár vzorku vyzdvihne do výšky 5-10 centimetrů. 
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 Elektrokinetické dávkování je méně používané. Konec kapiláry je ponořen 

do nádobky s roztokem vzorku a je přivedeno napětí. Nevýhodou je nepoměr mezi 

původním složením vzorku a složením po dávkování, protože pohyblivější částice 

migrují do kapiláry více než méně pohyblivé.
 12

 Viz Obrázek 5. 

 

Obrázek 5 Způsoby dávkování vzorku v kapilární elektroforéze 

2.1.9.5 Detekce 

Detektory musí být velmi citlivé, protože průměr kapiláry je malý. Pro zvýšení 

citlivosti jako hlavního problému elektroforetických metod, byly zkonstruovány tzv. bubble 

cells, kde je lokálně zvětšen vnitřní průměr kapiláry, nebo Z-cely, kde je kapilára přerušena, 

radiálně posunuta a tím zároveň prodloužena optická dráha měrného paprsku. 

Nejpoužívanější detektory jsou založeny na sledování absorpce ultrafialového záření, 

případně viditelné části spektra (UV/VIS) a většinou využívají diodového pole, které 

umožňuje velmi rychle v průběhu analýzy sledovat celá spektra. Polychromatický paprsek je 

po průchodu kapilárou rozložen na jednotlivé pásy, z nichž každý je detekován jednou 

fotodiodou a výsledkem je trojrozměrný elektroforeogram zachycující spektrum pro každý 

pík.
2
 Citlivost je nižší (10

-6 
mol.dm

-3
). Tento typ detektorů je univerzální. Při použití 

křemenných kapilár může být užit k detekci od 200 nm přes viditelnou oblast.
4
 Podmínkou je 

přítomnost chromoforu, který umožňuje absorbci bez předchozí derivatizace. Vzhledem 

k velkému počtu sloučenin absorbujících v UV oblasti dochází k častým interferencím, a tedy 

k překrývání píků analyzovaných látek.
6
 Viz Obrázek 6. 
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Obrázek 6: Princip přímé UV detekce39 

Látky, které v UV neabsorbují, lze detekovat pomocí metody nepřímé UV detekce. 

Principem je použití elektrolytu, který sám absorbuje. Putující zóny představují pro detektor 

zóny zředění, čili zóny s poklesem signálu. Takto lze např. analyzovat malé anorganické 

ionty.
2 

Viz Obrázek 7.
 

 

Obrázek 7: Princip nepřímé UV detekce39 

 Další typy detektorů využívají fluorescenci. Velmi citlivý je detektor s laserem 

indukovanou fluorescencí (Laser Induced Fluorescence – LIF), je však finančně nákladný 

a omezený pouze na látky schopné fluorescence. Jeho nespornou výhodou je vysoká citlivost 

a selektivita. Existuje jen málo látek, které obsahují fluorofory, a proto je zde často nutná 

derivatizace. Za pomoci fluorescenčních činidel jsou tyto látky převáděny na fluoreskující 

sloučeniny. Nejčastěji se používají dansylchlorid, fluoresceinisothiokyanát nebo 

fluoreskamin. Je zde možnost též využít nepřímé fluorescenční detekce.
2 

Viz Obrázek 8. 
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Obrázek 8: Princip přímé fluorescenční detekce39 

Další používaný detektor je vodivostní, který má elektrody buď přímém kontaktu s 

 elektrolytem v kapilářem, nebo je bezkontaktní - umístěný kolem kapiláry. Konduktometrie 

je univerzální způsob detekce využívající rozdílné vodivosti zón analytu a pracovního 

elektrolytu.
2
 

 V poslední době se často využívá spojení kapilární elektroforézy a hmotnostního 

spektrometru (MS); je to kombinace metod využívající migrace iontů v roztoku a ve vakuu. 

Metoda umožňuje snadnou identifikaci analytu a poskytuje informace o struktuře 

analyzovaných látek.
 12 

Kromě výše uvedených módů detekce se lze minoritně ještě setkat s amperometrickou 

detekcí, která je vhodná pro oxidovatelné ionty a její citlivost není závislá na průměru 

kapiláry, dále s elektrochemickým detektorem, radioaktivním detektorem s beta zářičem.
2 

    

2.1.10 Aplikace kapilární elektroforézy 

Metody kapilární elektroforézy mají v praxi široké využití. Zpočátku byly tyto metody 

využívány hlavně v oblasti biomolekul, např. DNA, proteinů a peptidů, například 

ke stanovování sekvence aminokyselin nebo analýze nukleotidů. Všeobecně je kapilární 

elektroforéza využitelná pro vodné i nevodné roztoky. 

Využití metod CE při analýze farmaceutických molekul či jiných vzorků hrálo zprvu 

roli alternativních metod k analýzám používajících HPLC. V současnosti se metody CE 

objevují i v Českém lékopise 2005 ke zkouškám na čistotu v článku Levocabastini 

hydrochloridum.
1 

 z dalších aplikací CE je třeba zmínit možnosti analýzy tělních tekutin při zjišťování 

sérových hladin patologických metabolitů, hladin bílkovin, toxických agens či lékových 

hladin a v neposlední řadě v soudním lékařství.
2
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CE se také využívá v analýzách anorganických (a částečně organických) aniontů 

a kationtů. Byla popsána možnost separace 26 kationtů (alkalické kovy, kovy alkalických 

zemin, přechodné kovy i lanthanoidy), dále se nabízí možnost screeningu aniontů v široké 

řadě farmaceutických preparátů, resp. jejich meziproduktů. Analýza aniontů a kationtů 

v potravinách, nápojích a krmivu, sledování chlorovaných fenolů, herbicidů aj.
16

 

V poslední době se objevují možnosti využití elektroforetických metod ve stanovování 

léčiv. Například MEKC byla použita ke stanovení sildenafil citrátu a jeho hlavních 

metabolitů.
7
 Dále MEKC byla též využita ke stanovení fenolických polychlorovaných látek 

vyskytujících se jako polutanty v životním prostředí.
8
 Lze mnohdy narazit na srovnávací 

studie, ve kterých je porovnávána účinnost separace mezi HPLC a MEKC při stanovování 

léčivých látek.
27

 MEKC je také využitelná v kosmetickém průmyslu, kde ji lze využít ke 

stanovování množství používaných konzervantů z důvodu možného vzniku alergií na tyto 

látky.
9
  

2.2 ELEKTROMIGRAČNÍ METODY 

2.2.1 Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC) 

Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC), v literatuře též označována jako 

micelární elektrokinetická kapilární chromatografie, byla zavedena do praxe již v roce 1984 

Terabem.
2 

 Tato metoda může být považována za kombinaci elektroforézy a chromatografie 

a může být použita pro separaci jak neutrálních, tak nabitých látek při zachování účinnosti, 

rychlosti a instrumentální vhodnosti kapilární elektroforézy.  

Při micelární elektrokinetické chromatografii se separace provádí v elektrolytovém 

roztoku, který obsahuje povrchově aktivní látku v koncentraci vyšší než kritická micelární 

koncentrace (CMC). Molekuly rozpuštěné látky jsou rozděleny podle jejího rozdělovacího 

koeficientu mezi vodný tlumivý roztok a pseudostacionární fázi tvořenou micelami. Jedním 

z nejčastěji používaných tenzidů v MEKC je aniontový tenzid dodecylsíran sodný, ačkoli se 

také používají jiné, např. kationtové tenzidy, jako jsou soli cetyltrimethylamonné. 

Separační mechanismus je následující. Při neutrálním a alkalickém pH se tvoří silný 

elektroosmotický tok, který unáší ionty i neutrální molekuly separačního tlumivého roztoku 

směrem ke katodě. Pokud je jako tenzid použit dodecylsíran sodný, má elektroforetická 

migrace aniontových micel opačný směr, tj. k anodě. Výsledkem je, že celková rychlost 

migrace micel je zpomalena ve srovnání s objemovým tokem elektrolytu. V případě 

neutrálních rozpuštěných látek, kdy se stanovovaná látka může rozdělit mezi micely a vodný 
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tlumivý roztok a nemá elektroforetickou pohyblivost, bude migrační rychlost stanovované 

látky záviset pouze na rozdělovacím koeficientu mezi micelou a vodným tlumivým roztokem. 

Na elektroforeogramu jsou píky nenabitých látek vždy mezi indikátorem elektroosmotického 

toku a indikátorem micel (čas ohraničený těmito dvěma píky se nazývá separační okno). 

Migrační rychlost elektricky nabitých látek závisí jak na jejich rozdělovacím koeficientu mezi 

micelami a vodným tlumivým roztokem, tak na jejich elektroforetické pohyblivosti v roztoku 

neobsahujícím micely.
 1 

Kromě primárního rozdělovacího mechanismu do micel se 

ve vodném roztoku též uplatňují další chemické rovnováhy jako acidobazická, iontové 

párování nebo tvorba komplexů kovů s ligandy. Retenční chování ionizovatelných sloučenin 

je mnohem více komplikované než nenabitých solutů. Obě formy solutů (nabité i nenabité) 

mohou interagovat a migrovat s micelami. Nabitý solut migruje ve vodném prostředí také 

svou vlastní elektroforetickou mobilitou.
3 
 

2.2.1.1  Pseudostacionární fáze 

Pseudostacionární fáze mohou být rozděleny do dvou hlavních skupin. Přičemž 

nejrozšířenější skupinou jsou micely, druhou skupinou jsou kovalentně vázané nebo 

polymerizované nabité útvary. 

 

Micely jsou tedy tvořeny molekulami surfaktantů, což jsou amfifilní molekuly 

obsahující hydrofobní a polární část. Podle náboje polární části molekuly je můžeme dělit na: 

neionogenní, aniontové, kationtové a amfoterní surfaktanty. Podle povahy hydrofobní části 

na: uhlovodíky, žlučové kyseliny a fluorované surfaktanty.  

 

Obrázek 9: Model normální a inverzní micely 

 

Surfaktanty jsou charakterizovány několika parametry. Kritická micelární koncentrace 

(CMC) je koncentrace, kdy surfaktanty začnou tvořit agregáty, které jsou v dynamické 
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rovnováze s monomery v roztoku. Dále jsou charakterizovány tzv. agregačním číslem (n), 

které udává množství monomerů v surfaktantu v agregované formě. Micely se též liší svou 

velikostí, tzv. micelární hmotností (MW).
10

 Výše uvedené parametry u nejčastěji používaných 

surfaktantů shrnuje Tabulka 1. 

 

Tabulka 1 Přehled nejběžnějších surfaktantů 

 CMC [mmol dm
-3

] n MW [g mol
-1

] 

Aniontové    

Dodecylsíran sodný, SDS 8,3 62 18000 

Dodecylsulfonan sodný 9,8 54 15000 

Kyselina cholová 14,0 3 14000 

Kyselina deoxycholová 5,0 4 17000 

Kationtové    

Dodecyltrimethylamoniumbromid, DTAB 14,6 61 19300 

Tetradecyltrimethylamoniumbromid, TTAB 4,4 64 19000 

Hexadecyltrimethylamoniumbromid, CTAB 0,9 78 28000 

Neiontové    

Polyoxethylen-23-laurylether, Brij 35 0,1 40 48000 

Triton X-100 0,2 140 90000 

 

Pro MEKC separaci nenabitých solutů musí být pseudostacionární fáze nabitá, tedy 

neionogenní a amfoterní surfaktanty mohou být užity ve smíšených micelách s nabitými 

surfaktanty.
10 

  

 

Druhou skupinou pseudostacionární fáze jsou polymerní fáze, které mají rozdílné 

strukturální vlastnosti, ale je pro ně společný fakt, že obsahují kovalentní vazby. Příklady tří 

typů, které byly v MEKC použity, jsou polymerní micely (monomerní surfaktanty jsou 

kovalentně vázány polymerizačním procesem), kaskádovité makromolekuly (dentritická 

struktura) a iontové blokové kopolymery. Tyto struktury poskytují místa pro interakce a hrají 

důležitou roli pseudostacionární fáze v MEKC.
10
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2.2.1.2 Migrace V MEKC 

Aniontové micely jsou přitahovány směrem k anodě, tedy v nepotažené kapiláře proti 

směru EOF. V neutrálním a bazickém prostředí je EOF mnohem silnější než migrační 

rychlost micel a jejich výsledný pohyb je ve směru EOF, tzn. jsou neseny ke katodě. Jsou-li 

použity kationtové micely, je stěna kapiláry potažena pozitivně nabitými surfaktanty, které 

mohou způsobit zvrat směru EOF. Proto je nutné obrátit polaritu elektrod k zajištění migrace 

kationtových micel a tedy i nenabitých solutů ve směru k detektoru. 

Pro MEKC jsou důležité dva limitní migrační časy: te0 a tmc.  

te0 je čas nutný pro migraci micelami nezadržované látky k detektoru, tyto soluty stráví 

většinu času během migrace v základní vodné fázi a migrují elektroosmotickou mobilitou. 

Jsou to typicky nenabité polární molekuly jako například methanol nebo acetonitril.  

tmc je čas nutný pro migraci micely k detektoru. Je to opačný případ, kdy látka velice 

silně interaguje s micelami a stráví tedy veškerý čas uvnitř. Jedná se o vysoce hydrofobní 

sloučeniny, které jsou špatně rozpustné ve vodném prostředí jako například SUDAN III 

a dodekafenon. SUDAN III je nejčastěji používaný marker tmc pro optické UV-VIS detektory.  

Látky, které silně interagují s micelami, migrují později než látky, které s micelami 

interagují omezeně. Všechny nenabité soluty jsou vždy separovány mezi časy te0 a tmc, málo 

interagující látky budou tedy migrovat těsně za te0 a látky interagující hodně blíže tmc.  

Separovatelnost analytů může být zvýšena užitím organických modifikátorů nebo smíšených 

micel a nebo modifikací stěny kapiláry.
10 

2.2.1.3 Kapacitní faktor 

Podobně jako v chromatografii je kapacitní faktor k´ definován jako poměr látkového 

množství solutu v micelární pseudostacionární fázi nmc a látkového množství v základní 

vodné fázi naq. Kapacitní faktor je přímo úměrný rozdělovacímu koeficientu Pmw a fázovému 

poměru . 
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Kapacitní faktor v MEKC může být též určen užitím údajů o migračním čase:
10
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tr retenční čas solutu 

te0 retenční čas neinteragujícího solutu (mrtvý čas) 

tmc retenční čas micely 

 

Ze vztahu tedy vyplývá, že analyt migrující v čase te0 má kapacitní faktor 0, analyt, 

který migruje s micelami tmc má kapacitní faktor blížící se k nekonečnu a analyt trávící 

shodný čas v micele i v elektrolytu má kapacitní faktor roven 1.  

2.2.1.4 Rozlišení 

Základní rovnice rozlišení RS pro nabité soluty v MEKC má stejný tvar jako 

v chromatografii. Ukazuje, že rozlišení závisí na třech členech vztahujících se k účinnosti, 

selektivitě a retenci, čtvrtý člen je jedinečný v MEKC a reprezentuje fenomén elučního 

okna.
10 
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N počet teoretických pater 

  separační faktor =k2
,
/k1

,
 

k1
,
, k2

, 
 kapacitní faktory solutů  

te0  retenční čas neinteragujícího solutu, tzv. mrtvý čas 

tmc  retenční čas micely. 

2.2.1.5 Faktory ovlivňující separaci 

V MEKC je rozlišení závislé na retenci (k
,
), selektivitě (), účinnosti (N) a velikosti 

elučního okna (tmc/te0). Tyto jsou ovlivněny chemickým složením micelárních roztoků jako je 

druh a koncentrace surfaktantu, typ a množství modifikátorů, pH a iontová síla. Dále se 

uplatňuje vliv experimentálních podmínek, jako je teplota a velikost aplikovaného napětí.
10

 

 

Koncentrace surfaktantu zásadním způsobem ovlivňuje rozlišení, může pozměnit 

velikost elučního okna a účinnost, nicméně má pouze malý vliv na selektivitu. 
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Typy pseudostacionární fáze: charakter hydrofobní části molekuly surfaktantu nebo 

jiný typ protiiontu může ovlivnit retenci, selektivitu, velikost elučního okna a účinnost 

v MEKC. 

Aniontové surfaktanty s alkylovým řetězcem, z nichž nejčastěji je používaný dodecyl 

síran sodný (SDS), jsou  nejrozšířenějším typem surfaktantů. Výhodou SDS je jeho vysoká 

rozpustnost ve vodě, nízká kritická micelární koncentrace (CMC), malá molární absorpce a to 

i při nízkých vlnových délkách, snadná dostupnost a přijatelná cena. 

Jako kationtové surfaktanty jsou nejvíce používány dodecyltrimethylamoniumbromid 

(DTAB), cetyltrimethylamoniumbromid (CTAB) a cetyltrimethylamoniumchlorid. 

Další skupinou jsou neiontové a amfoterní surfaktanty. Tyto látky nedisponují žádným 

nábojem a mohou být tedy užity pro separaci nabitých sloučenin jako např. aminokyselin 

a polypeptidů. Protože tyto surfaktanty nezvyšují vodivost pufru, mohou být užity ve 

vysokých koncentracích, může být vloženo vysoké napětí a lze použít kapiláry o velkém 

průměru. 

Celkem rozšířené je použití žlučových kyselin jako surfaktantu. Například mohou být 

použity pro separace kortikosteroidů. Na rozdíl od SDS vykazují vyšší selektivitu a mohou 

být užity vyšší koncentrace organických modifikátorů (až 30% organického rozpouštědla) bez 

porušení struktury těchto micel. 

Již méně používané jsou fluorované surfaktanty. Zkoušeny byly též borátové 

komplexní surfaktanty, u kterých může být hustota náboje na micelách ovlivněna úpravou pH 

a koncentrací borátu. Některé obsahují chirální funkční skupiny a mohou proto být použity 

pro chirální separace. Jsou vyvíjeny nové, mnohdy syntetické chirální aniontové surfaktanty 

či polymerizované chirální micely. 

Někdy určitý typ surfaktantu neumožňuje dostatečné rozlišení a zlepšení může přinést 

užití smíšených micel. Kombinace různých surfaktantů s rozdílnými vlastnostmi může přinést 

značné změny v selektivitě pro danou směs. 

Dále se lze setkat s polymerní pseudostacionární fází, jejíž základní výhodou je 

vysoká stabilita v přítomnosti vyšších koncentrací organických modifikátorů, které jsou 

nezbytné pro separaci vysoce hydrofobních solutů a tím silně interagujících solutů s micelami. 

Polymerní micely s chirálními skupinami jsou využitelné pro separaci optických izomerů.
10
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Modifikátory jako například organická rozpouštědla, cyklodextriny a močovina jsou 

součástí vodných pufrů, ale mají schopnost redukovat retenční faktory solutů silně vázaných 

do micel. Jejich přítomností lze zvýšit selektivitu. 

Organické modifikátory jako je methanol a acetonitril jsou rozsáhle využívány ke 

zdokonalení separací hydrofobních sloučenin, které silně interagují s micelami a migrují 

blízko migračního času micel nebo s micelami. Tyto polární modifikátory vykazují malou 

nebo žádnou interakci s micelami. Jsou používány též hydrofobní alkoholy s delším řetězcem, 

které interagují více s micelami a ovlivňování separace solutů je tedy odlišné. Obecně řečeno 

mají vliv na elektroosmotický tok díky ovlivňování zeta potenciálu a viskozity pufru a mění 

podstatně distribuci solutu mezi micelami a pufrem.  

Močovina redukuje interakce hydrofobních sloučenin s micelami zvýšením jejich 

solubility ve vodném prostředí. 

Cyklodextriny (CD) mají hydrofobní kavitu, která představuje alternativní možnost 

pro interakci se solutem vedle standardní interakce solutu s micelou. Nenabité cyklodextriny 

migrují s EOF rychlostí a v opačném směru, než kam jsou přitahovány aniontové micely. 

Retenční čas solutů se tím snižuje a výsledkem je, že velmi hydrofobní soluty, které by jinak 

eluovaly s micelami, mohou být lépe separovány. Nejčastěji používanými cyklodextriny jsou 

CD, který se skládá ze 6 glukopyranozových jednotek,CD ze 7 jednotek aCD z 8 

jednotek. 
10

 

Užití kovových iontů představuje další přístup ke změně selektivity v MEKC. 

Například použití divalentních iontů (Cu
2+

, Zn
2+

, Mg
2+

) lze využít k změně selektivity při 

separaci oligonukleotidů. Přidáme-li tyto ionty do micelárního roztoku, jsou elektrostaticky 

poutány na povrch negativně nabitých micel a tak asociují s micelou. Oligonukleotidy ve 

vzorku pak mohou tvořit komplexy s kovy, jež jsou na povrchu micely. Separace pak probíhá 

na základě rozdílů v distribuci solutu mezi pufrem a povrchem micely.
3
    

 

Vliv pH a teploty též hraje významnou roli na průběh separace. Změna pH má vliv 

na stupeň ionizace analytů charakteru slabých kyselin nebo bazí a tím ovlivňuje velikost 

náboje molekuly a sílu interakce. Změna teploty není široce užívaný parametr na ovlivnění 

separace, protože její efekt na selektivitu je zanedbatelný. Má ale vliv na viskozitu a tedy má 

spíše doplňkový charakter.
10
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2.2.2 Mikroemulzní elektrokinetická chromatografie 

(MEEKC) 

Je další variantou CE, ve které je princip separace obdobný jako v MEKC. 

Využívá se zde mikroemulse - kapiček oleje suspendovaných v elektrolytu jako 

mobilní fáze. Fáze obsahuje surfaktant, který mikroemulsi stabilizuje a brání kapénkám 

v agregaci a vydělení olejové fáze. Nejčastěji používaným elektrolytem je tetraborát sodný při 

vysokém pH obsahující SDS a oktan. Ke stabilizaci emulze se často používá alkohol (např. 

butanol) . 

MEEKC se používá především pro vysoce hydrofobní soluty, lze však použít 

k separaci jak iontových, tak i neutrálních sloučenin, ve vodě rozpustných i nerozpustných.
10

 

2.2.3 Kapilární zónová elektroforéza (CZE) 

Migračním prostředím je při CZE jediný pracovní elektrolyt, který zaujímá celý 

migrační prostor. Jeho složení je všude stejné, v důsledku čehož je v celé kapiláře konstantní 

konstantní elektrické pole. Jednotlivé složky směsi putují rozdílnými rychlostmi úměrnými 

jejich pohyblivostem. 

Po určité době migrace vznikne řada prostorově oddělených zón, které patří 

jednotlivým složkám původní směsi. Vlivem difúze se zónová rozhraní rozmývají.
2
 

2.2.4 Kapilární gelová elektroforéza (CGE) 

V kapilární gelové elektroforéze se separace provádí v kapiláře naplněné gelem, který 

působí jako molekulové síto. V tomto uspořádání se při daném poměru náboje k hmotnosti 

pohybují menší složky kapilárou rychleji než větší. Kapilární gelová elektroforéza se může 

použít pro separaci biologických makromolekul (bílkovin a fragmentů DNA) podle jejich 

molekulové hmotnosti. V kapilární elektroforéze se používají dva typy gelů: chemické 

a fyzikální. Chemické gely, jako je sesíťovaný polyakrylamid, jsou připravovány v kapiláře 

polymerací monomerů. Jsou obvykle navázány na křemennou stěnu a nemohou být 

odstraněny, aniž by nebyla zničena kapilára. Vzhledem k tuhosti těchto gelů se může používat 

pouze elektrokinetický nástřik.  

Fyzikální gely jsou hydrofilní polymery, jako lineární polyakrylamid, deriváty 

celulosy, dextran apod., které mohou být rozpuštěny ve vodných separačních tlumivých 

roztocích za vzniku separačního média, které rovněž působí jako molekulové síto. 
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Rozpuštěním těchto polymerů v tlumivém roztoku vznikají roztoky s nízkou viskozitou, proto 

se může použít jak hydrodynamický, tak elektrokinetický nástřik.
1
 

2.2.5 Izoelektrická fokusace (IEF) 

Při izoelektrické fokusaci se vlivem elektrického pole pohybují amfoterní molekuly 

pouze pokud jsou nabité, tj. pokud se nacházejí mimo oblast svého izoelektrického bodu. 

Migrace probíhá v tlumivém roztoku s gradientem pH, který vytvářejí amfolyty s širokým 

rozsahem pI (polyaminokarboxylové kyseliny) rozpuštěné v pufru. 

Vlivem vloženého napětí migrují amfolyty podle svého výsledného náboje ke katodě 

nebo k anodě, takže vytvářejí gradient pH od anody (nižší pH) ke katodě (vyšší pH). Během 

tohoto kroku se separované složky pohybují, dokud nedosáhnou pH odpovídajícího jejich 

izoelektrickému bodu (pI). 

Zóny separovaných složek jsou nuceny projít detektorem vlivem elektroosmotického 

toku působením pozitivního tlaku po fokusaci nebo přidáním solí do katodové nebo anodové 

nádobky (v závislosti na vybraném směru mobilizace). Tím dojde ke změně pH v kapiláře, 

po vloženém napětí. Se změnou pH jsou bílkoviny a amfolyty mobilizovány ve směru 

elektrodové nádobky, která obsahuje přidané soli a procházejí detektorem.
 1

 

2.2.6 Izotachoforéza (ITP) 

Izotachoforéza se provádí v diskontinuálním elektrolytovém systému tvořeném 

vedoucím a koncovým elektrolytem, kde vedoucí elektrolyt tvoří čelní zónu a koncový 

terminální zónu, mezi nimiž migruje systém zón tvořených látkami vzorku. Vedoucí i 

koncová zóna jsou během migrace od sebe odděleny fázovými rozhraními. 

Při separaci kationtů (u separace aniontů je postup analogický), vzorek se vnáší mezi 

vodící (vedoucí) elektrolyt, jehož kationy mají největší pohyblivost a koncový elektrolyt 

(terminátor), jehož kationy mají nižší pohyblivost než kterýkoliv kationt vzorku. Vodící 

elektrolyt je na začátku analýzy obsažen v katodovém prostoru a v kapilární koloně, koncový 

elektrolyt v anodovém prostoru. Po připojení stejnosměrného napětí se udržuje konstantní 

proud a směs se začne dělit podle pohyblivosti jejích složek. Po jisté době se ustaví 

stacionární stav. V něm tvoří jednotlivé kationty zóny pohybující se za sebou podle klesající 

pohyblivosti kationtů. Ve stacionárním stavu se zóny pohybují stálou a všechny stejnou 

rychlostí. Koncentrace iontu uvnitř zóny je konstantní, jednotlivé zóny jsou velmi ostré, 

protože zde působí samozaostřující efekt. Opustí-li kation vlivem difúze svou zónu a dostane 

se do zóny méně pohyblivých kationtů, působí na něj větší gradient potenciálu a je urychlen 
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zpět do své zóny. Opačným vlivem působí pokles gradientu potencionálu a tím i hnací síly, 

když se kationt dostane do zóny pohyblivějších kationtů.  

Koncentrace iontu v jeho zóně je pro daný vedoucí elektrolyt pevně dána nezávisle na 

koncentraci iontu v původním vzorku. Tímto mechanizmem se upraví koncentrace všech 

druhů iontů ve svých zónách. Tudíž zředěný roztok se zkoncentruje anebo se koncentrovaný 

roztok naředí přechodem přes stacionární rozhraní. 
11, 1

 

2.2.7 Kapilární elektrochromatografie 

Je to analogická metoda HPLC, kdy separační prostor je tvořen plněnou kapilární 

kolonou, jejíž nosič představuje stacionární fázi. Na rozdíl od HPLC však mobilní fáze se 

pohybuje elektroosmotickým tokem vyvolaným stejnosměrným napětím přivedeným na oba 

konce kolony ponořené do roztoku mobilní fáze. Díky absenci zpětného tlaku kolony lze užít 

menší částice sorbentu, což velmi zvyšuje účinnost separace.
37

 Předností metody je vysoká 

rychlost separace. Další výhodou je schopnost separovat molekuly o stejném poměru náboj-

hmota.
38

 

2.2.8 Bioafinitní elektroforéza 

Je to metoda založená na specifickém zpomalování vybraných složek směsi 

analyzovaných látek využitím klasických polyakrylamidových gelů s imobilizovanými 

ligandy. Její využití tkví ve specifické identifikaci peptidů a bílkovin v komplexní směsi, 

přičemž zde dochází k biospecifickým interakcím typu antigen-protilátka, hormon-receptor, 

enzym-inhibitor a další.
38

    

2.2.9 Diskontinuální elektroforéza 

Diskontinální elektroforéza se používá pro separaci proteinů. Tato technika používá 

dva gely, které jsou pufrovány na různá pH. Protein při přechodu z jednoho gelu do druhého 

zůstane zakoncentrovaný do úzké zóny, čímž získáme užší zóny než v konvenční gelové 

elektroforéze.
38

 

2.2.10 CE v nevodném prostředí (NACE) 

Kapilární elektroforéza je běžně prováděna ve vodném prostředí elektrolytů. Tato 

metoda je použitelná pro látky ve vodě nerozpustné, které jsou separovány v nevodném 
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prostředí. Typickým prostředím pro separaci je v NACE směs acetonitril-methanol 

s přídavkem např. octanu sodného.
38

 

2.3 KLOTRIMAZOL 

1-[(2-chlorfenyl)difenylmethyl]-1H-imidazol 

C22H11ClN2 

Mr=344,84 

CAS 23593-75-1
1 

pKa=6,12±0,32
17

 

 

Vlastnosti: bílý nebo slabě žlutý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, 

dobře rozpustný v ethanolu 96% a v dichlormethanu, těžce rozpustný v etheru.
 1 

Je to imidazolové fungistatické až fungicidní antimykotikum se širokým antifungálním 

spektrem účinku určené pro lokální terapii. Využívá se hlavně v dermatologii a gynekologii. 

Mechanismus účinku je založen na inhibici syntézy ergosterolu, což je důležitá složka stěny 

hub. Působí proti většině běžných superficiálních houbových původců, proti dermatofytům, 

kvasinkám a plísním. Mezi jeho indikace patří dermatofytózy, kandidózy, pityriasis 

versicolor, interdigitální mykózy, paronychie, balanitidy a vulvitidy. Terapie jen po ablaci 

infikovaných nehtových plotének adjuvantně při perorální terapii griseofulvinem, akne 

vulgaris, akne rosacea, akne perioralis, folliculitis centrofacialis. Kontraindikován je při 

přecitlivosti, opatrnosti je nutno v prvním trimestru gravidity. Mezi nežádoucí účinky patří 

zejména pálení, svědění, zarudnutí kůže a alergiké kožní reakce.
18 

Klotrimazol je látka, která hydrolyzuje na dvě lékopisné nečistoty: imidazol 

a (2-chlorfenyl)difenylmethanol (viz Obrázek 10). 
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Obrázek 10 Hydrolýza klotrimazolu na jeho dvě lékopisné nečistoty27 

2.3.1 Metody stanovení klotrimazolu 

V Českém lékopise 2005 je v článku Clotrimazolum v odstavci Stanovení obsahu 

popsána bezvodá titrace kyselinou chloristou v prostředí bezvodé kyseliny octové za použití 

naftolbenzeinu jako vizuálního indikátoru.
 1 

V odborných publikacích bylo popsáno mnoho analýz klotrimazolu. Mezi hlavní 

metody stanovení patří hlavně metody chromatografické. Pomocí tenkovrstvé chromatografie 

(TLC) na silikagelu GF254 jako stacionární fázi byl klotrimazol stanoven densitometricky 

v šumivých tabletách. K eluci byla použita směs chloroform/ethanol/kyselina mravenčí 

(69:23:8) jako mobilní fáze. Detekce proběhla pod UV lampou při vlnové délce 254 nm.
20

 

Podobně byl stanoven klotrimazol pomocí TLC v masti, kdy stacionární fázi tvořil silikagel 

F254 a mobilní fázi směs n-hexan/chloroform/methanol/diethylamin (50:40:10:10). Detekce 

probíhala při vlnové délce 254 nm.
21 

K analýze léčivých přípravků s obsahem klotrimazolu je však hlavně využívána 

HPLC. Pro analýzu klotrimazolu v čípcích byla použita RP-HPLC, prováděná na C18 koloně. 

Jako mobilní fáze sloužila směs methanol/voda roztok pufrovaný ledovou kyselinou octovou 

na pH=2,5 v poměru 65:35. Detekce proběhla při 260 nm.
22 

Dále byl klotrimazol stanovován 

v šamponových a jiných kosmetických přípravcích pomocí RP-HPLC na C-16 koloně 

s mobilní fází acetonitril/vodný roztok NaClO4 (15:85) při pH=3  za spektrofotometrické 

detekce při vlnové délce 220 nm.
23
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Zajímavé bylo využití kapilární elektroforézy ke stanovení klotrimazolu v myší 

plazmě, zvláště pak díky předcházející úpravě vzorku, neboť plazma představuje velice 

složitou matrici.
24

 

Za zmínku stojí též analýza klotrimazolu s využitím iontově selektivních elektrod. 

Byla použita elektroda s PVC membránou s inkorporovaným iontovým párem klotrimazol- 

fosfomolybdenát. Měření probíhá při pH=1,5-2,5. Limit detekce je 10 g/ml.
25 

Též byla použita metoda stanovení klotrimazolu v potahovaných tabletách 

gravimetricky a spektrofotometricky.
26

  

Kromě již zmíněných metod byly ke stejnému účelu využity elektromigrační metody, 

z nichž dominují CZE a MEKC. Zajímavé bylo porovnání účinnosti separace mezi metodou 

HPLC a MEKC. 
27

 Limit detekce při použití HPLC byl 0,5 g/ml, u MEKC 13 g/ml. 

Analýza u MEKC probíhala na nepotažené křemenné kapiláře o efektivní délce 35 cm při 

celkové délce kapiláry 41 cm za UV detekce při 254 nm. Základní elektrolyt byl tvořen 10 

mM roztokem Na2HPO4 ve směsi 50 mM-SDS, 15% acetonitril a 5% butanol při pH=7,2. 

Pracovní podmínky u HPLC byly C8 kolona a jako mobilní fáze sloužila směs methanol-25 

mM fosfát o pH=7 (1,8:1). Detekce byla obdobně jako u MEKC UV při vlnové délce 254 nm. 

Další elektromigrační metody používané ke stanovení klotrimazolu je CZE. Tato 

metoda byla použita k stanovení nejen klotrimazolu, ale i pro další imidazolová léčiva 

obsažená v různých lékových formách (masti, krémy, globule, roztoky a další). K separaci 

byly využívány různé pracovní podmínky spočívající v užití různých základních elektrolytů 

(BGE). Analýza prováděná ve fosfátovém pufru o koncentraci 0,025 mM při pH=2,30 

probíhala sice delší dobu (9 minut) než v 0,2 M kyselině mravenčí o pH=2,15 (6 minut), zato  

u fosfátu bylo dosaženo lepší senzitivity a selektivity. Detekční limit ve fosfátovém pufru byl 

0,12 g/ml a při použití kyseliny mravenčí jako BGE 0,22 g/ml.  V obou případech byl 

použit verapamil jako vnitřní standard.
28

  

Pomocí CZE byl klotrimazol stanovován též v prostředí kyseliny octové-Tris pufru při 

pH=5,18. Za UV detekce. Zde byl detekční limit 0,159 g/ml. Doba analýzy byla do 5 

minut.
29  

 

Také bylo publikováno stanovení klotrimazolu pomocí diferenční pulzní 

chromatografie po jeho derivatizaci. Detekční limit u takto prováděné analýzy byl 2,6 g/ml. 
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2.4 IMIDAZOL 

C3H4N2  

Mr=68,077 

pKa=6,95 

CAS 288-32-4 

logP=-0,008 

 

Imidazol je 1,3-diazol (glyoxalin). Jedná se o silnou zásadu. Je to bezbarvá látka 

krystalické povahy, páchne rybami, Tt=92°C, Tv=256°C. Je dobře rozpustný ve vodě, méně 

v nepolárních rozpouštědlech.
 30

 Maxima absorpce v prostředí methanolu dosahuje imidazol 

při vlnové délce 210 nm.
31 

Imidazolový kruh je součástí mnoha důležitých chemických 

sloučenin s různou farmakologickou aktivitou. Kupříkladu je základem purinů, histaminu, 

imidazolových antimykotik, herbicidů a mnoha dalších. Imidazol jako takový se vyskytuje ve 

farmaceutických produktech nebo potravinách jako nečistota.
 35

 

 

2.4.1 Metody stanovení imidazolu 

Stanovení jeho obsahu využívá opět metody chromatografické, z nichž dominuje 

HPLC. GC je omezena pouze na těkavé sloučeniny
35

 a z elektromigračních metod CZE.  

V Českém lékopise 2005 je v článku Clotrimazolum v odstavci Zkoušky na čistotu 

uvedena u imidazolu jako nečistoty zkouška využívající tenkovrstvé chromatografie na 

silikagelu G za srovnání s velikostí skvrny u porovnávacího roztoku. Maximální přípustná 

koncentrace imidazolu je 0,2%.
1
 

HPLC metoda využívá ke stanovení jako mobilní fázi acetonitril/voda (65:35) při 

pH=3,5 ke stanovení imidazolu jako nečistoty ve spreji obsahujícím klotrimazol. Detekce 

probíhá v kontextu s fyzikálními vlastnostmi imidazolu při vlnové délce 210 nm.
32 

 K separaci 

imidazolováho derivátu beclinazolu, jeho enantiomerů a nečistot, tvořených mimo jiné také 

imidazolem, byla využita HPLC, kde mobilní fázi tvořila směs n-hexan/ethanol/diethylamin 

(95:5:0,1). Jedná se o chirální separaci s využitím chirální kolony obsahující karbamáty 

celulózy a amylózy.
34

   Též byly analyzovány deriváty imidazolu typu peptidů. Zde se 

využívala extrakce na pevné fázi v kombinaci s HPLC.
33

  

K analýze imidazolu lze využít CZE. Jako vhodný BGE se jeví fosfátový pufr.
31, 35

  

Volba pH BGE závisí na chování imidazolu jako baze. Při pH<8 je imidazol vlivem ionizace 
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nabit kladně a může být tedy separován pomocí CZE. Při pH>9 je přítomen převážně jako 

neionizovaná baze a je nepoužitelný pro CZE.
35 

 K analýze lze použít 25 mM NaH2PO4 

upravený na pH=2,5. Měření probíhá v kapiláře o efektivní délce 30 cm a průměru 75 m.
31 

 

2.5  (2-CHLORFENYL)DIFENYLMETHANOL 

(TRITANOL) 

 

Mr=298,81 

pKa=12,32 

logP=5,128 

 

 

Jedná se o druhou nečistotu potencionálně přítomnou v přípravcích obsahujících 

klotrimazol. Je to látka mírně rozpustná ve vodě. Maxima absorbce dosahuje v prostředí 

ethanolu při vlnové délce 254-259 nm.  

2.5.1 Metody stanovení (2-chlorfenyl)difenylmethanolu  

V Českém lékopise 2005 je v článku Clotrimazolum v odstavci Zkoušky na čistotu 

uvedena u (2-chlorfenyl)difenylmethanolu jako nečistoty zkouška s využitím tenkovrstvé 

chromatografie na silikagelu GF254 za srovnání s velikostí skvrny u porovnávacího roztoku. 

Maximální přípustná koncentrace (2-chlorfenyl)difenylmethanolu je 0,2%.
1 

Stanovení (2-chlorfenyl)difenylmethanolu se převážně omezuje na HPLC. Byla 

vypracována metoda pro stanovení obsahu klotrimazolu ve spreji a jeho nečistot sestávajících 

z imidazolu a z (2-chlorfenyl)difenylmethanolu.
32

 Mobilní fází zde byla soustava 

acetonitril/voda (65:35) upravená kyselinou fosforečnou na pH=3,5. 

K elektroforetickému stanovení je nutné vzhledem k acidobazickým vlastnostem (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu použít MEKC neboť tato elektroneutrální molekula může 

vstupovat do micely.  Jako vhodný BGE se ukázal fosfát o koncentraci 10 mM a pH=7,2, 

které zajišťuje dostatečný elektroosmotický tok pro MEKC. Jako povrchově aktivní látka 

slouží SDS o koncentraci 50 mM. Jako modifikátory jsou použity acetonitril a n-butanol 

(15:5). Zvláště butanol se ukázal jako vhodný modifikátor zvyšující rozlišení mezi 

klotrimazolem a (2-chlorfenyl)difenylmethanolem. Nahrazením acetonitrilu methanolem se 

rychlost analýzy zrychlila třikrát.
27
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3 CÍL PRÁCE   

Cílem rigorozní práce bylo vypracovat metodu pro separaci a stanovení klotrimazolu 

a jeho druhé lékopisné nečistoty (2-chlorfenyl)difenylmethanolu pomocí micelární 

elektrokinetické chromatografie a její aplikace na léčivý přípravek Clotrimazol roztok 1% 

Herbacos- bofarma.  



 - 35 - 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY 

4.1.1 Použité chemikálie 

 Hydrogenofosforečnan sodný bezvodý p.a., Merck, Darmstadt, Německo, 

Mr=141,96 

 Tetraboritan sodný dekahydrát, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, 

Německo, Mr=381,37 

 Dodecylsíran sodný 98%,  Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, 

Mr=298,38 

 Cholát sodný hydrát 98%, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, 

Mr=430,57 

 α-cyklodextrin, p.a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, 

Mr=972,86 

 β-cyklodextrin, p.a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, 

Mr=1135,01 

 γ-cyklodextrin, p.a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, 

Mr=1297,1 

 Clotrimazol, Amoli Organics, Mumbai, Indie, Mr=344,84 

 (2-chlorfenyl)difenylmethanolu, Amoli Organics, Mumbai, Indie, Mr=298,81 

 ACES – N-(2-acetamido)-2-aminoethansulfonová kyselina, Aldrich Chemical 

Copany, Inc. Milwaukee, USA, Mr=182,20 

 HEPES – 4-(2-hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonová kyselina, Fluka 

Chemie AG, Buchs, Švýcarsko, Mr=238,31 

 MOPSO – 3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonová kyselina, Sigma 

Chemical Co., St. Louis, USA, Mr=225,3 

 MES – 2-morfolinoethansulfonová kyselina, Fluka Chemie AG, Buchs, 

Švýcarsko, Mr=213,25 

 TRIS – Trizma base – tris(hydroxymethyl)-aminomethan, Sigma-Aldrich Co, St. 

Louis, USA, Mr=121,1 

 Pindolol, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, Mr=248,3 
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 Terbinafin, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, Mr=291,43 

 TROLOX, kyselina 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxylová, 

Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, Mr=250,29 

 Ethylparaben, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, Mr=166,18 

 Cloroxin, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, Mr=214,05 

 Ketoprofen, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, Mr=254,39 

 Ibuprofen p.a., Aldrich Chemie, Mr=206,28 

 Diklofenak sodný, Amoli Organics Ltd., Bombaj, Indie, Mr=318,13 

 Propylparaben, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Německo, Mr=180,20 

 Kyselina fosforečná 85% p.a., Merck, Darmstadt, Německo, Mr=98,00 

 Methanol Chromasolv pro HPLC, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, 

Německo, Mr=32,04 

 Sudan III pro mikroskopii, Balex, Ing. Jaroslav Kroupa, CSc., Pardubice-Rosice 

n. L., česká republika, Mr=352,40 

 Hydroxid sodný p.a., Merck, Darmstadt, Německo, Mr=40,00 

 Kyselina chlorovodíková 35% p.a., Lachema a.s. odštěpný závod Neratovice, 

Česká republika, Mr=36,47 

 Ultračistá voda, čištěná systémem Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, USA) 

 Clotrimazol roztok 1%, Herbacos-bofarma s.r.o., Pardubice, Česká republika 

 Clotrimazol spray 1%, Herbacos-bofarma s.r.o., Pardubice, Česká republika 

4.1.2 Příprava pracovních roztoků 

4.1.2.1 Roztoky pracovních elektrolytů 

Navážil jsem podle požadované koncentrace vypočítané množství 

hydrogenfosforečnanu sodného a navážku jsem kvantitativně převedl ultračistou vodou do 

kádinky. Stejným způsobem jsem navážil β-cyklodextrin, SDS a cholát sodný dle 

požadovaných koncentrací a vše kvantitativně převedl do kádinky a umístil na 10 minut do 

ultrazvukové lázně. Poté jsem upravil pH roztoku na požadovanou hodnotu pomocí 0,5 M 

kyseliny fosforečné. Upravený roztok jsem kvantitativně převedl do odměrné baňky a doplnil 

po rysku. Roztoky používané jako BGE byly připravovány nové každý den před spuštěním 

analýzy. 
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4.1.2.2 Roztoky standardů pro optimalizaci metody 

Při optimalizaci metody jsem použil roztok standardů v připraveném BGE, který jsem 

připravil kvantitativním navážením (2-chlorfenyl)difenylmethanolu a klotrimazolu 

do odměrné baňky a následným doplněním po rysku. Poté jsem baňku umístil na 10 minut 

na ultrazvukovou lázeň odplynit. Připravený roztok obsahoval obě látky ve stejné koncentraci 

25 g/ml. Byl také sledován vliv prostředí v němž byly standardy rozpuštěny. Proto byla 

vyzkoušena separace s analyty rozpuštěnými v 50% methanolu. Analyty byly ve stejné 

koncentraci 25 g/ml.  

Při výběru vnitřního standardu jsem postupoval obdobně u obou látek i vnitřního 

standardu bylo stejné množství 25 g/ml. 

4.1.2.3 Kalibrační roztoky  

Připravil jsem si roztoky (2-chlorfenyl)difenylmethanolu a klotrimazolu oba o stejné 

koncentraci 30 g/ml: odvážením 1,50 mg do 10 ml baňky doplněním po rysku BGE 

a odplyněním na ultrazvukové lázni. 5 ml tohoto roztoku o koncentraci 150 μg/ml jsem pak 

zředil do 25 ml odměrné baňky na požadovanou koncentraci.  Dále jsem si připravil roztok 

vnitřního standardu o koncentraci 100 g/ml. Takto získané roztoky byly použity k přípravě 

kalibračních roztoků jejich postupným ředěním. Vnitřního standardu bylo ve všech 

kalibračních roztocích právě stejné množství (10g/ml). 

4.1.2.4 Roztoky pro opakovatelnost 

Byl použit roztok jednotlivých složek o koncentraci při středu kalibrační soustavy. Pro 

určení opakovatelnosti migračních časů a ploch píků u klotrimazolu jsem si připravil roztok 

o koncentraci 6 g/ml klotrimazolu a 10 g/ml vnitřního standardu a pro (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu jsem si připravil roztok o koncentraci 6 g/ml s 10 g/ml 

vnitřního standardu. 

4.1.2.5 Roztoky pro analýzu 

Dodaný vzorek byl 1% roztok klotrimazolu, který obsahoval další pomocné látky: 

isopropylalkohol/propylenglykol/lutrol E-400/voda (30,5:56,5:11:2). Vzhledem k velkým 

rozdílným koncentracím nečistoty a účinné látky je nutno pro stanovení jednotlivých látek 

vytvořit dva roztoky různě ředěného reálného vzorku. 
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 Pro stanovení klotrimazolu jsem si připravil roztok, aby výsledná koncentrace 

odpovídala přibližně 5 g/ml. 0,5 g vzorku jsem odvážil do 10 ml odměrné 

baňky, doplnil základním elektrolytem, odplynil a meziředěním v poměru 

1/100 dosáhl požadované koncentrace.     

 Pro stanovení (2-chlorfenyl)difenylmethanolu jsem si připravil takový roztok, 

aby výsledná koncentrace byla přibližně 2 g/ml, která by odpovídala 

maximální přípustné koncentraci nečistoty. Tuto koncentraci získal odvážením 

1 g do 10 ml odměrné baňky. Takto připravený roztok byl odplyněn na 

ultrazvukové lázni a ihned použit k analýze, neboť při dlouhém stání docházelo 

k jeho vysrážení a tedy znemožnění analýzy. 

 

Pro výpočet obsahu klotrimazolu a (2-chlorfenyl)difenylmethanolu v léčivém 

přípravku jsem použil vzorec
32

:  

 

ZmAA

FmAA
c

*1*3/2

100**2*3/1
1  

 

 c1 obsah stanovované složky v % 

 A1,A2 plocha píku vzorku, standardu 

 A3 plocha píku vnitřního standardu 

 m2 navážka standardu v g 

 m1 navážka vzorku v g 

 F faktor korekce na obsah referenční látky 

 Z faktor zředění (ZCLO=1000, ZTRI=10)   

4.1.2.6 Roztoky pro ověření správnosti 

Výrobce HVLP přípravku dodal placebo roztoku obsahující pouze pomocné látky. 

K 1,5 g placeba jsem přidal 1,0 ml roztoku (2-chlorfenyl)difenylmethanolu o koncentraci 

30 g/ml a 1,0 ml roztoku vnitřního standardu o koncentraci 100 g/ml, doplnil BGE do 

10 ml odměrné baňky a odplynil. Tento roztok byl použit k ověření správnosti analýzy (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu. u klotrimazolu jsem 0,5 g placeba a 5 mg klotrimazolu odvážil 

do 10 ml odměrné baňky, doplnil BGE, odplynil a postupným ředěním v poměru 1/100 dosáhl 

požadované koncentrace 5 g/ml. Tento roztok obsahoval vnitřní standard o koncentraci 
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10 g/ml. K těmto roztokům jsem připravil kontrolní roztok standardů o koncentraci 9 g/ml 

(2-chlorfenyl)difenylmethanolu, 9 g/ml klotrimazolu a 10 g/ml vnitřního standardu. 

4.2 PŘÍSTROJE 

 Kapilární elektroforetický systém P / ACE™MDQ, Beckman Coulter, Fullerton, 

USA 

 Laboratorní digitální pH metr PHM 220, Radiometer Copenhagen, přístroj byl 

kalibrován standardními pufry (pH 7,00 a 10,012) 

 Ultrazvuková lázeň Bandelin Sonorex RK 31 

 Automatické analytické váhy Sartorius 2004 MP 

 Elektromagnetické míchačka MM 2A, Laboratorní přístroje  Praha 

4.2.1 Kapilární elektroforetický systém P / ACE™MDQ  

Přístroj byl vybaven PDA detektorem (Photo diode array detektor). Separace probíhala 

v křemenné nepotažené kapiláře o vnitřním průměru 75 µm a o efektivní délce 50 cm 

a celkové délce 60 cm. Komunikaci s počítačem a řízení analýzy zajišťoval program 32 Karat 

Software verze 4.01 pracující pod operačním systémem Microsoft Windows NT 4.0. 

 

 

Obrázek 11: Kapilární elektroforetický systém P/ACETMMDQ 

4.3 PRACOVNÍ A VÝPOČETNÍ POSTUPY 

4.3.1 Pracovní postup 

Před vlastním začátkem analýzy jsem uvedl do chodu počítač a elektroforetický 

systém. Před prvním měřením jsem kapiláru proplachoval 15 minut 1M roztokem NaOH a 10 

minut ultračistou vodou.  K docílení lepší reprodukovatelnosti migračních časů jsem kapiláru 

mezi jednotlivými analýzami proplachoval vždy 1 minutu methanolem, 2 minuty ultračistou 
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vodou,  5 minut 1M NaOH, 3 minuty vodou a 7 minut roztokem pracovního elektrolytu při 

tlaku 137,9 kPa. Po ukončení všech měření v daném dni jsem kapiláru proplachoval 20 minut 

1M NaOH a 20 minut ultračistou vodou. 

Vzorek byl do systému dávkován hydrodynamicky tlakem 3,45 kPa po dobu 7 sekund. 

Elektroforetická separace probíhala při vloženém napětí 30 kV (normální polarita- na 

injekčním konci kapiláry kladná)  a teplota kapiláry byla temperována na 25 
o
C. Pro detekci 

jsem na základě získaného DAD záznamu a již publikovaných prací zvolil UV detekci 

při 210 nm. Každý vzorek jsem před vlastní analýzou vždy odplynil na ultrazvukové lázni po 

dobu 3 minut. 

4.3.2 Vývoj a optimalizace metody 

Během vývoje metody jsem sledoval tyto vlivy: 

 Výběr vhodného druhu pufru 

 Druh a koncentrace vhodného detergentu 

 Vliv přídavku cyklodextrinů 

 Vliv pH pufru v rozmezí 7,0-8,5 

 Vliv koncentrace fosfátového pufru v rozmezí 10 mM-70mM 

 Volba vlnové délky k detekci 

 Výběr vhodného vnitřního standardu 

4.3.3 Měření kalibrační závislosti 

Při měření kalibrační závislosti jsem použil jako pracovní elektrolyt 15 mM fosfát 

upravený na pH=8,2 roztokem kyseliny fosforečné a za použití metody vnitřního standardu 

jsem získal záznamy sedmi kalibračních roztoků o koncentracích uvedených v tabulce: 

 

Klotrimazol 0,15 µg/ml 0,6 µg/ml 1,5 µg/ml 3,0 µg/ml 6,0 µg/ml 9,0 µg/ml 12,0 µg/ml 

Imidazol 0,15 µg/ml 0,6 µg/ml 1,5 µg/ml 3,0 µg/ml 6,0 µg/ml 9,0 µg/ml 12,0 µg/ml 

IS 10,0 µg/ml 

  

Pro měření kalibrační závislosti jsem použil čerstvé roztoky připravené v čas potřeby 

ze zásobního roztoku. Pro každou koncentraci jsem provedl dvě paralelní měření, přičemž 

mezi každým měřením byly vyměněny vialky s BGE.  
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Kalibrační závislost byla hodnocena pomocí programu lineární regrese na PC jako 

závislost ploch píků na koncentraci kyselin metodou vnitřního standardu. 

4.3.4 Opakovatelnost metody 

Při zjišťování opakovatelnosti metody jsem použil roztok o koncentraci shodné se 

středem kalibrační závislosti- klotrimazol 6,0 µg/ml, imidazol 6,0 µg/ml. 

 Hodnoty průměrů, směrodatné odchylky, a relativní směrodatné odchylky jsem 

vypočítal podle následujících vztahů: 

 

Směrodatná odchylka (s): 

 


 2
_

)(
1

1
xx

n
s i  

n  je počet měření,  

xi  je jednotlivý výsledek měření  

x  průměr hodnot výsledků měření.  

Relativní směrodatná odchylka sr  (v %): 

100.
_

x

s
sr   

4.3.5 Rozlišení 

Rozlišení je jeden z kvantitativných parametrů separační účinnosti. Rozlišení dvou 

sousedních píků lze vypočítat podle vzorce:  

21¨

12 ).(2

ww

tt
Rs




 , 

 t1,2  jsou migrační časy látek (s)  

 w1,2  šířka píku při základní linii (s) 

 

Je-li hodnota Rs rovna nebo vyšší než 1,5, je separace dvou látek úplná a píky jsou 

rozlišeny na základní linii.
3
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4.3.6 Limit detekce LOD (limit of detection) a kvantifikace 

LOQ (limit of quantification) 

Detekční limit vyjadřuje citlivost metody. Je to nejnižší detekovatelná koncentrace 

látky nestanovované kvantitativně. u instrumentálních metod se může určit jako koncentrace 

analyzované látky odpovídající  poměru signálu k šumu s hodnotou 3. Nalezený detekční 

limit se ověří analýzou příslušné koncentrace.
40
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Sn směrodatná odchylka šumu sn=(r
+
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-
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K plocha píku/výška píku 

B1 plocha píku/koncentrace analytu 

Limit kvantifikace vyjadřuje množství látky, kterému odpovídají reprodukovatelné 

plochy píků ekvivalentní tomuto množství. Za kvantitativní limit lze považovat množství 

analytu, odpovídající ploše nejméně desetinásobné než je šum základní linie. 
36 
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4.3.7 Správnost metody 

Správnost metody jsem ověřil analýzou vzorku s přídavkem standardních látek k 

placebu v souladu s požadavky SÚKL.
36

 Vyjadřuje se jako rozdíl hodnot nebo jako výtěžnost 

(recovery) R v %. 

R=(nalezená hodnota/skutečná hodnota)*100 

4.3.8 Selektivita 

Selektivita je schopnost metody změřit správně a selektivně stanovovanou látku 

v přítomnosti jiných látek, které jsou tvořeny dalšími účinnými látkami, pomocnými látkami 

obsaženými v placebu, nečistotami z výroby, rozkladnými produkty, zbytkovými 

rozpouštědly nebo neznámými látkami. Všechny tyto látky nesmí rušit vlastní analýzu 

Selektivita se vyjadřuje jako rozdíl mezi výsledky analýzy vzorku bez nečistot 

a vzorku s přidanými rozkladnými produkty, složkami placeba nebo různými nečistotami. 
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4.3.9 Stabilita 

U mnoha látek dochází k jejich rozkladu v pevném stavu i roztoku např. působením 

světla, kyslíku, kyselin a nebo zásad. Proto je nutné věnovat pozornost stabilitě těchto látek 

při odběru, zpracování i přípravě vzorku. Při validaci metody je nutné sledovat stabilitu 

roztoku jak standardu tak analytu, nejlépe ve tmě i po expozici na denním světle. Mnohé látky 

jsou citlivé na pH roztoku nebo přítomnost kyslíku. Proto se sleduje stabilita analytu 

v roztoku po dobu 14 dnů až 1 měsíce.
41

 Stabilita analytu lze vypočítat dle vzorce: 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1 VÝVOJ A OPTIMALIZACE METODY PRO 

SEPARACI A SOUČASNÉ STANOVENÍ 

KLOTRIMAZOLU A JEHO LÉKOPISNÉ 

NEČISTOTY (2-

CHLORFENYL)DIFENYLMETHANOLU 

Cílem práce bylo najít vhodný elektrolytový systém pro analýzu klotrimazolu a jeho 

lékopisné nečistoty (2-chlorfenyl)difenylmethanolu tak, aby byl použitelný k jejich vzájemné 

separaci a bylo možno tento systém využít ke kvantifikaci obou látek. Byly zjišťovány různé 

vlivy ovlivňující průběh analýzy a vyhodnocovány tak, aby výsledkem práce byly symetrické 

píky s co největší plochou a aby analýza trvala co nejkratší dobu.  

5.1.1  Výběr vhodného elektrolytu 

Vyzkoušel jsem různé elektrolytové systémy všechny o stejné koncentraci 20 mM 

a stejném pH=7,5 a se stejnou koncentrací SDS jako detergentu v BGE 30mM. Jednotlivé 

tlumivé roztoky jsou uvedeny v Tabulka 2. Analýza probíhala při 30 kV, v křemenné 

nepotažené kapiláře o vnitřním průměru 75μm a efektivní délce 50cm za UV detekce. Jako 

vzorek byla použita směs klotrimazol, (2-chlorfenyl)difenylmethanol aa 25 g/ml. Byl též 

studován vliv prostředí, ve kterém byly analyty rozpuštěny. Proto jsem paralelně zkoušel 

nejprve separaci, při které byly analyty rozpuštěny v A) BGE a poté ještě 

B) v 50% methanolu. Byly patrny významné rozdíly mezi analýzami. Při použití roztoku A) 

byla základní linie poněkud rovnější, píky užší a vyšší, ale nedostatečně rozlišeny až na 

základní linii. Naproti tomu při použití B) základní linie byla nerovná, píky se slévaly v jeden 

celek, případně se objevovaly další píky. Nutno ale poznamenat, že délka analýzy se mnohdy 

urychlila. Přesto bylo zřejmé, že vhodnější je analyty vždy rozpouštět v BGE.  
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Tabulka 2 Výběr BGE 

Pořad. 

číslo 

Typ elektrolytu Složení:  pH=7,5, cfosf=20mM, cSDS=30mM 

1 Fosfát hydrogenfosforečnan sodný upravený kyselinou fosforečnou 

2 Borát tetraboritan sodný upravený kyselinou fosforecnou 

3 Fosfát/borát směs obou pufrů v poměru 1:1 

4 ACES/TRIS ACES upravený na požadované pH Trizma basí 

5 MES/TRIS MES upravený na požadované pH Trizma basí 

6 MOPSO MOPSO upravené na požadované pH Trizma basí 

7 HEPES HEPES upravený na požadované pH Trizma basí 

 

Při použití BGE č.4, 5, 6, 7 byly výsledky analýzy neuspokojivé, i když se vycházelo 

z pufrů uvedených v literatuře. Píky byly nesymetrické, nedostatečně rozlišené až na základní 

linii. Tyto pufry zřejmě nejsou vhodnými základními elektrolyty pro separaci daných analytů. 

Poněkud lepším BGE je č.2, tedy borát. Zde byly píky symetrické, ale zato 

nedostatečně rozlišené. 

Jako nejlepší varianta se jevil fosfátový pufr. Zde již jsou jednotlivé analyty i 

dostatečně rozlišeny až na základní linii. Směs borát/fosfát se nijak významně nelišila od 

samotného fosfátu.   

5.1.2  Druh a koncentrace vhodného detergentu 

Ionogenní činidla jsou látky významně modifikující průběh separace. Byly 

vyzkoušeny dva aniontové detergenty: dodecylsíran sodný (SDS) a cholát sodný. Koncentrace 

při které probíhala separace byla zvolena tak, aby byla nad kritickou micelární koncentrací, 

která je u SDS 8,3mM a u cholátu 14,0mM. Separace probíhala při pH=7,5, koncentrace 

fosfátu byla 20mM, vložené napětí 30kV. 

Pro SDS jsem vyzkoušel tyto koncentrace: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75mM. 

Pro cholát pouze 20, 30, 40mM. 

Při použití cholátu jako detergentu došlo k významnému urychlení analýzy, nicméně 

píky nebyly symetrické a analýza málo citlivá.  S rostoucí koncentrací detergentu se délka 

analýzy prodlužovala, snižovala se hodnota rozlišení píků, ale také významně se zvyšovala 

citlivost analýzy.  Tento fakt je v kontextu s obecnými vlastnostmi MEKC. 
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Podobné výsledky byly patrny při testování koncentrační závislosti SDS. S rostoucí 

koncentrací se zvyšovala citlivost analýzy, prodlužoval migrační čas analytů, snižovalo 

rozlišení píků, přičemž od koncentrace 30mM SDS se již píky prakticky slévaly v jeden celek 

a vykazovaly nedostatečné rozlišení až na základní linii. Jako optimální koncentrace SDS se 

jevilo 15mM. 

Zajímavá situace nastala při použití směsných micel. Při použití BGE o pH=7,5, 

koncentraci fosfátu 20mM, 15mM SDS a 20mM cholátu se zvýšila znatelně citlivost analýzy, 

píky byly symetrické, došlo k lepšímu rozlišení analytů a ke zkrácení doby analýzy. Dále byl 

tedy hledán vhodný poměr mezi jednotlivými detergenty. Nejprve byla, při stejné koncentraci 

SDS 10mM, hledána vhodná koncentrace cholátu v rozmezí 20, 30, 50, 70mM. S rostoucí 

koncentrací se zvyšovala citlivost analýzy, snižovalo rozlišení, ale také rostl proud, který při 

koncentraci 70mM dosáhl 300μA a analýza byla softwarově ukončena. Jako vhodná 

koncentrace se ukázalo 30mM cholátu. Dále byl testován při konstantní koncentraci cholátu 

vliv SDS v rozmezí koncentrací 10-50mM. Jako nejvhodnější kombinace detergentů se jevil 

poměr SDS:cholát - 15mM:30mM. Při tomto složení BGE separace poskytovala symetrické 

píky, dostatečně rozlišené až na základní linii a vysokou citlivost. 

5.1.3 Vliv přídavku cyklodextrinu  

Byl vyzkoušen vliv přídavku cyklodextrinu na průběh separace. Byly vyzkoušeny α-

cyklodextrin, β-cyklodextrin, γ-cyklodextrin. K separaci byl použit základní elektrolyt 

o pH=7,5, koncentraci fosfátu 20mM, 15mM SDS a 30mM kyseliny cholové s přídavkem 

daných cyklodextrinů o koncentraci 10mM. Byl patrný vliv přídavku na průběh analýzy. 

Postupně se v řadě α-β-γ zvyšovalo rozlišení píků, rostla citlivost analýzy pro nečistotu, pro 

klotrimazol se jako nejlepší jevil β-cyklodextrin, a nepatrně se zkracovala doba analýzy. 

Lepších výsledků bylo dosaženo při použití γ-cyklodextrinů, ale přesto se o mnoho nelišily 

od β-cyklodextrinů, a proto s ohledem na vyšší cenu γ-cyklodextrinů jsem pro další testování 

zvolil β-cyklodextrin. Výsledky srovnávající průběh analýzy jsou uvedeny v následující 

tabulce: 
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Tabulka 3 Vliv přídavku cyklodextrinu na průběh analýzy 

 Migr.č.(min) Plocha píku Korigovaná plocha Rozlišení 

TRI CLO TRI CLO TRI CLO 

α-cyklodextriny 13,01 13,85 66023 46548 5074,01 3361,84 1,92 

β-cyklodextriny 12,69 13,80 73908 51339 5823,20 3719,14 2,55 

γ-cyklodextriny 12,53 14,02 90642 13055 7234,58 931,40 3,42 

 

Byl studován vliv koncentrace β-cyklodextrinu na průběh separace, přičemž byly 

vyzkoušeny tyto koncentrace: 5, 8, 10, 12, 15mM. Při použití cyklodextrinu o koncentraci 

5mM nebyly výsledky opakovatelné. Při porovnání korigovaných ploch ostatních koncentrací 

se jako nejlepší jevila koncentrace 10mM β-cyklodextrinu, při této koncentraci bylo dosaženo  

nejkratší doby analýzy za dosažení nejvyšší citlivosti. Výsledky jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

  

Tabulka 4 Vliv přídavku β-cyklodextrinu na průběh analýzy 

Korigovaná plocha A/mig.č. 

Konc.(mM) TRI CLO 

15 6451,875 4557,09 

12 6641,4 4729,636 

10 7060,02 5071,14 

8 6525,088 4670,873 

5.1.4 Výběr vnitřního standardu 

V rámci zpřesnění stanovení analytu jsem se rozhodl použít vnitřní standard, neboť 

metoda IS se používá v obecných článcích platného lékopisu u separačních metod. Zvolil 

jsem tyto látky: pindolol, terbinafin, TROLOX, ethylparaben, cloroxin, ketoprofen, ibuprofen, 

diklofenak, propylparaben. viz Obrázek 12-Obrázek 17. Měřený roztok obsahoval 

klotrimazol, tritanol a IS o stejné koncentraci jednotlivých složek 25 μg/ml. Separace 

probíhala v 20 mM fosfátu o pH=7,5 s přídavkem SDS 20mM, cholátu 30mM a β-

cyklodextrinu o koncentraci 10mM. Jednotlivé píky byly identifikovány přídavkem 

standardní látky. 
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Obrázek 12 Testování IS: TERBINAFIN 

 

Obrázek 13 Testování IS: PINDOLOL 

 

Obrázek 14 Testování IS: TROLOX 
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Obrázek 15 Testování IS: ETHYLPARABEN 

 

Obrázek 16  Testování IS: CLOROXIN 

 

Obrázek 17 Testování IS: KETOPROFEN 
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Obrázek 18: Testování IS: IBUPROFEN 

 

Obrázek 19 Testování IS: PROPYLPARABEN 

 

Obrázek 20 Testování IS: DIKLOFENAK 

 

Jako nejvhodnější vnitřní standard se jevil diklofenak. Jeho migrační čas byl před 

oběma analyty přibližně nejblíže k prvnímu tritanolu. Citlivost metody pro všechny analyty 

i diklofenak je přibližně stejná. Pík cloroxinu se za daných podmínek na elektroforeogramu 

vůbec neobjevil. Pík terbinafinu se objevil za stanovovanými analyty a vykazoval malé 

rozlišení od klotrimazolu. Ostatní testované látky měly příliš malý migrační čas a nesplňovaly 

by požadavek IS na vzdálenost od hlavních analytů. 
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5.1.5 Vliv koncentrace fosfátového pufru  

Použil jsem elektrolytový systém o koncentraci fosfátu 10 mM, 15 mM, 20 mM, 

30 mM, 50 mM. Se zvyšující se koncentrací fosfátu se plocha píku vesměs zvětšovala 

a zároveň se prodlužovala doba analýzy, což je obecně pozorovatelný jev. Viz Obrázek 21, 

Tabulka 5. 

Při vysoké koncentraci elektrolytu se může snížit sorpce na stěnu kapiláry, ale může 

zároveň docházet k vysoké tvorbě Jouleova tepla. Prakticky se tyto negativní jevy projevily 

již při koncentraci 50 mM fosfátového pufru, kdy výsledky měření nebyly opakovatelné, 

neboť docházelo k růstu proudu až na hodnotu 300μA a analýza byla softwarově ukončena. 

Při nízké koncentraci elektrolytu se zvýší zároveň elektroosmotický tok a způsobí krátký čas 

analýzy.
11

  

Pro další práci jsem použil koncentraci fosfátu 15 mM. 
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Obrázek 21 Vliv koncentrace fosfátu na separaci KLOTRIMAZOLU a TRITANOLU 

 

Tabulka 5 Vliv koncentrace fosfátu na plochu píků a migrační časy analytu 

c TRITANOL KLOTRIMAZOL 

  Čas(min) AU Čas(min) AU 

10,0 13,3 76198 14,6 67334 

15,0 13,5 74718 14,9 73116 

20,0 13,1 71745 14,3 69366 

30,0 14,4 68412 16,1 69139 

50,0 X X X X 
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5.1.6 Vliv pH fosfátu 

Volba pH elektrolytu má zcela zásadní vliv na průběh separace, neboť ovlivňuje 

elektroosmotický tok, stupeň ionizace látek a tím elektroforetickou mobilitu. Vyzkoušel jsem 

vliv pH na separaci při hodnotách 7,0, 7,5, 7,8, 8,0, 8,2, 8,5. V tomto rozmezí pH tritanol 

i klotrimazol jsou takřka neionizovány. Pořadí migrace jednotlivých analytů je též závislé 

na velikosti jejich molekuly. Hydrofobnější klotrimazol více interaguje s micelami, a tedy 

migruje později než tritanol. 

S rostoucím pH elektrolytu se migrační čas zkracoval v souvislosti s růstem 

elektroosmotického toku. Viz Obrázek 22. 

Pro další práci byl použit elektrolyt o pH=8,2. Při tomto pH jsou oba analyty 

dostatečně rozlišeny a metoda je dostatečně citlivá. 

Výsledky testování vlivu pH na délku migračních časů a ploch píků jsou uvedeny 

v tabulce, viz Tabulka 6. 

  

Tabulka 6 Vliv pH fosfátu na plochu píku a migrační čas analytu 

pH TRITANOL KLOTRIMAZOL 

  

Čas(m

in) AU Čas(min) AU 

7,0 15,27 43196 17,10 31876 

7,5 15,25 48723 16,98 38658 

7,8 13,28 48377 14,75 40698 

8,0 12,30 48135 13,40 41033 

8,2 11,22 45991 12,12 39205 

8,5 11,19 49777 12,18 43227 
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Obrázek 22 Vliv pH elektrolytu na separaci KLOTRIMAZOLU a TRITANOLU 

5.1.7 Volba vlnové délky  

Pro měření jsem používal detektor s diodovým polem zaznamenávajícím při vlnových 

délkách od 190 nm do 400 nm. Dobrou citlivost pro stanovované látky poskytovala vlnová 

délka 210 nm, což je ve shodě s publikovanými pracemi. 
22-28 
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Obrázek 23 PDA elektroforeogram tritanolu a klotrimazolu (ttri=12,3min, tCLO=13,4)  

5.1.8 Optimální podmínky separace 

 Optimální podmínky separace jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 7 Podmínky pro optimální separaci CLO, TRI, IS 

BGE Fosfát 15 mM 

pH 8,2 

Detergenty Cholát sodný 30mM, SDS 20mM 

Cyklodextrin Cyklodextrin β 10mM 

Rozpouštědlo BGE 

Teplota 25°C 

Napětí 30kV 

Nástřik   3,45 kPa, 7 sekund 

Detekce UV při 210 nm 

Kapilára  Křemenná nepotažená 75µm 

Délka 60cm, 50cm k detektoru 

Vnitřní standard Diklofenak sodný 

 

Na elektroforeogramu je uveden záznam analýzy při výše uvedených podmínkách. 

Koncentrace klotrimazolu, tritanolu a vnitřního standardu je 9 μg/ml. Záznam analýzy 

je doplněn migračními časy.  

 

 

Obrázek 24 Elektroforeogram při optimálních podmínkách uvedených v Tabulka 7, koncentrace analytů je 9μg/ml, 

IS=diklofenak sodný  

5.1.9 Rozlišení  

Podle vztahu na straně - 22 - kapitola 2.2.1.3 jsem vypočítal rozlišení Rs dvou 

sousedních píků při optimálním složení pracovního elektrolytu. Výsledky jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tabulka 8 Rozlišení 

Sousední analyty Hodnoty rozlišení (R) 

diklofenak - tritanol  17,41 

tritanol - klotrimazol 2,89 

 

Obě dvojice mají rozlišení dalece přesahující požadovanou hodnotu 1,5. Došlo tedy 

k úplné separaci analytů až na základní linii.  

Při výpočtu rozlišení byly zjištěny i kapacitní faktory látek, které závisí na migračních 

časech analytu, teo, tmc. Kapacitní faktory k
,
 jsou vypočteny dle vzorce uvedeného na straně - 

22 -  v kapitole 2.2.1.3. z výsledků uvedených v následující tabulce je zřejmé, že 

nejhydrofobnější klotrimazol má nejvyšší kapacitní faktor.  

 

Tabulka 9 Kapacitní faktory analytů 

 Migr.č. Kapacita k
, 

Methanol 2,89 O 

IS 5,62 1,87 

Tritanol 9,98 20,53 

Klotrimazol 10,71 49,83 

Sudan III 11,33 ∞ 

 

 

Obrázek 25: Elektroforeogram použitý pro zjištění kapacitního faktoru k, 
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5.1.10 Účinnost separace 

 Měřítkem účinnosti separace je počet dosažených teoretických pater (N), popřípadě 

výškový ekvivalent teoretického patra (H).
2
  

2

2/

545,5 











H

m

y

t
N  

tm migrační čas (s) 

yH/2  šířka píku v polovině jeho výšky (s) 

N

l
H t  

lt  celková délka kapiláry (efektivní délka kapiláry) /m/ 

K výpočtu počtu dosažených teoretických pater jsem použil software. Výsledky jsou 

uvedeny v Tabulka 10. 

 

Tabulka 10 Počet teoretických pater N , asymetrie píku T a výškového ekvivalentu H. 

Analyt Počet pater N Asymetrie T Výškový ekvivalent H /μm/ 

IS 57680 1,57 10,4 (8,7) 

Tritanol 43322 0,79 13,8 (11,5) 

Klotrimazol 41637 0,82 14,4 (12,0) 

 

Vypočítané hodnoty počtu teoretických pater jsou v rozmezí 41637 pro klotrimazol 

a 57680 pro diklofenak. Kritickou hodnotou N, charakterizující vyhovující účinnost separace 

je 900.
32

  Separační účinnost předkládané metody proto dostatečná. 

Požadavek pro asymetrii píku T < 2 je rovněž splněn, jelikož se hodnoty pohybují 

v rozmezí 0,79 (tritanol) a 1,57 (diklofenak).
32 

Výškový ekvivalent teoretického patra, přepočtený na celkovou délku kapiláry,  je v 

mezích 10,4 pro IS a 14,4 pro klotrimazol, respektive přepočteno na efektivní délku kapiláry 

je 8,7 pro diklofenak sodný (IS) a 12,0 u klotrimazolu. Výsledky výškového ekvivalentu 

teoretického patra přepočteny na efektivní délku kapiláry jsou uvedeny v předešlé tabulce v 

závorce. 
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5.2 KVANTITATIVNÍ ANALÝZA 

5.2.1 Kalibrační závislost  

Kalibrační závislost jsem proměřil za použití optimálního pracovního elektrolytu 

s využitím metody vnitřního standardu (IS). Jako kvantitativní parametr jsem použil plochy 

píků elektroforeogramu získaného pomocí UV detektoru. Plocha píků byla vyhodnocena 

automaticky počítačovým programem. Pro každou koncentraci jsem provedl tři měření 

a vypočítal aritmetický průměr. Kalibrační závislost jsem zpracoval pomocí lineární regrese 

na počítači. 

Obecný tvar regresní rovnice (směrnicový tvar přímky): 

y = k.x + q 

x  koncentrace látky (µg/ml) 

y  poměr plochy píku analytu dělený plochou píku IS 

k  směrnice přímky 

q  absolutní člen  

5.2.2 Kalibrační závislost pro tritanol 

Záznamy byly získány pro následující koncentrace tritanol 0,15µg/ml, 0,6 µg/ml, 1,5 

µg/ml, 3,0 µg/ml, 6,0 µg/ml, 9 µg/ml, 12 µg/ml.   

 

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek: 

k = 0,215 ± 0,007 

q = -0,045  ± 0,045 

r = 0,9972 

srez = 0,080 
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Obrázek 26 Kalibrační závislost pro tritanol 

Sledovaná závislost plochy píku tritanolu/IS na koncentraci v koncentračním rozmezí 

0,15 – 12,0µg/ml je lineární. Hodnota korelačního koeficientu je  0,9972. 

5.2.3  Kalibrační závislost pro klotrimazol 

Záznamy byly získány pro následující koncentrace klotrimazolu 0,15µg/ml, 0,6 µg/ml, 

1,5 µg/ml, 3,0 µg/ml, 6,0 µg/ml, 9 µg/ml, 12 µg/ml.   

 

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek: 

k = 0,226 ± 0,0084 

q = -0,053 ± 0,0523 

r = 0,9972 

srez = 0,0933 
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Obrázek 27 Kalibrační závislost pro imidazol 
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 Sledovaná závislost plochy píku imidazolu/IS na koncentraci v koncentračním 

rozmezí 0,2 – 2,0µg/ml je lineární. Hodnota korelačního koeficientu je  0,9993. 

5.2.4 Detekční limit, limit kvantifikace 

Detekční limit jsem vypočítal dle postupu uvedeného v kapitole 4.3.6 na straně - 42 -. 

Zjištěná hodnota byla porovnána s experimentálně zjištěnou hodnotou. Výsledky shrnuje 

následující tabulka: 

    

Tabulka 11 Limit detekce a kvantifikace 

 Tritanol Klotrimazol 

LOD [μg/ml] 0,048 0,031 

LOQ [μg/ml] 0,148 0,102 

 

5.2.5 Opakovatelnost metody 

Pro ověření opakovatelnosti ploch píků a migračních časů jsem provedl šest měření 

pro danou koncentraci: 6 μg/ml klotrimazolu a 10 μg/ml IS, 6 μg/ml tritanolu a 10 μg/ml IS. 

Směrodatnou odchylku jsem vypočítal podle vztahu uvedeného v kapitole 4.3.4 na straně - 41 

-. Výsledky shrnuje Tabulka 12. Lepších výsledků bylo dosaženo v opakovatelnosti 

migračních časů než ploch. 

 

Tabulka 12 Opakovatelnost  plochy píků a migračních časů 

Analyt Plocha píku analyt/IS Migrační čas /min/ 

 Relativní sm. odchylka [%] Relativní sm. odchylka [%] 

Klotrimazol c=6,0 µg/ml 4,41 0,54 

Tritanol c=6,0 µg/ml 4,19 0,89 

5.2.6 Správnost metody 

Byly změřeny roztoky standardů o koncentraci 3,0 μg/ml tritamolu 5,0 μg/ml 

klotrimazolu a 10 μg/ml vnitřního standardu. Byly analyzovány modelové roztoky (placebo + 

klotrimazol + IS) a pro určení správnost tritanolu modelový vzorek (placebo+tritanol+IS), 

které byly paralelně připraveny postupem uvedeným v kapitole 4.1.2.6. Výtěžnost byla 

vypočtena dle vzorce uvedeného v kapitole 4.3.7. 
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Výsledek správnosti metody pro klotrimazol je 104,8% a pro tritanol 95,6%. Obě 

hodnoty jsou v intervalu 95-105%, a tedy splňují požadavek na správnost metody při dané 

koncentrační hladině
36

. 

5.2.7 Selektivita 

Pro ověření selektivity metody viz: kapitola 4.3.8 na straně - 42 -, jsem provedl dvě 

měření: pro klotrimazol a tritanol zvlášť. Výsledky měření jsou patrny z elektroforeogramů. 

Viz Obrázek 28- Obrázek 31.   

 

Obrázek 28 Elektroforeogram placeba (dole) v ředění použitém pro stanovení tritanolu a roztoku standardů  (CLO 9 μg/ml, 

TRI 9 μg/ml, IS 10 μg/ml) 

 

Obrázek 29 Elektroforeogram reálného vzorku- přípravku CLOTRIMAZOL roztok, v ředění pro stanovení tritanolu 
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Obrázek 30 Elektroforeogram placeba (dole) v ředění použitém pro stanovení klotrimazolu a roztoku standardů  

(CLO 9 μg/ml, TRI 9 μg/ml, IS 10 μg/ml) 

 

 

 

Obrázek 31 Elektroforeogram reálného vzorku- přípravku CLOTRIMAZOL roztok, v ředění pro stanovení klotrimazolu 

Z elektroforeogramů placeba a reálného vzorku je patrno, že v retenčních časech 

odpovídajícím sledovaným látkám nedochází k interferenci píků mezi stanovovanými látkami 

a látkami obsaženými v placebu. Lze tedy usuzovat, že metoda MEKC je selektivní 

pro studované analyty. 

5.2.8 Stabilita roztoku standardů 

Byla testována stabilita roztoku standardů o koncentraci tritanol (c=6g/ml) 

a klotrimazol (c=6g/ml) s použitím diklofenaku jako IS (c=10g/ml). Stabilita byla 

testována při laboratorní teplotě a za snížené teploty (5
o
C) chráněné před světlem. Výsledky 

jsou vypočteny dle vzorce uvedeného na straně - 43 - v kapitole 4.3.9. Výsledky jsou 

uspořádány v tabulce č. 12: 

 

Tabulka 13: Stabilita klotrimazolu a tritanolu v roztoku v závislosti na době uchovávání při dvou teplotách 

Čas  

(dny) 

Klotrimazol Stab.(%) Tritanol Stab.(%) 

5
o
C 20

o
C 5

o
C 20

o
C 

0 0 0 0 0 

3 0,56 6,70 0,31 8,23 

6 0,81 17,36 0,56 17,54 
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Čas v tabulce určuje dobu od přípravy vzorku ve dnech. z výsledků je patrno, že 

požadavek na stabilitu Stab.<1% je splněn pouze při uchovávání za snížené teploty (5
 o
C) 

a za uchránění před světlem, a tedy tento roztok je možno používat po dobu 6 dnů od jeho 

přípravy. 

 

5.2.9 Analýza HVLP  

Vypracovanou metodu jsem použil pro stanovení účinné látky klotrimazolu a její 

lékopisné nečistoty (2-chlorfenyl)difenylmethanolu v přípravku CLOTRIMAZOL roztok 1%, 

číslo šarže 03.11.2004 a CLOTRIMAZOL HBF spray 1 %, č.šarže ZŠ 17/05 (datum přípravy 

06/2005, stabilita 6 měsíců). Provedl jsem tři měření, z jejichž výsledků jsem zjistil, že 

přípravek roztok obsahuje 97,50% deklarovaného množství klotrimazolu (RSD = 2.41 %) a  

0,045 % (2-chlorfenyl)difenylmethanolu (vyjádřeno v % obsahu klotrimazolu), (RSD = 2,32 

%). Požadavek lékopisu na nečistotu v přítomnosti klotrimazolu činí maximálně 0,2% jeho 

obsahu a proto tento přípravek vyhovuje danému kritériu. Vzorce pro výpočet účinné látky 

a její nečistoty jsou uvedeny v kapitole 4.1.2.5 na straně - 37 -. (2-chlorfenyl)difenylmethanol 

byl stanoven metodou standardního přídavku 1,5 g/ml (2-chlorfenyl)difenylmethanolu za 

použití diklofenaku jako vnitřního standardu.  

Je třeba poznamenat, že lepší opakovatelnosti je dosaženo, pokud se mezi analýzami 

vždy mění vialky s BGE a pro každou další separaci se tedy použije nový základní elektrolyt. 

Další analyzovaný přípravek CLOTRIMAZOL spray 1 % obsahoval 103,5% 

deklarovaného množství klotrimazolu (RSD = 1,48 %) a množství nečistoty dle metody 

MEKC činí 0,0645% z celkového obsahu klotrimazolu (RSD = 0.57 %). Přípravek byl tedy 

shledán vyhovujícím dle platné specifikace.  

Uvedená metoda je dostatečně citlivá a selektivní pro daný účel. Zároveň je také šetrná 

k životnímu prostředí a ekonomicky nenáročná. Délka analýzy trvá zhruba do patnácti minut, 

nutno ale vzpomenout na časově náročnější proplachování kapiláry. V porovnání s HPLC
32, 27

 

přesto tato  analýza trvá přibližně trojnásobnou dobu a je zhruba dvakrát méně citlivá při 

stanovení nečistoty.  Nevýhodou je také nemožnost současného stanovení druhé lékopisné 

nečistoty, tedy imidazolu, stejně jako to umožňuje HPLC.
32

 Avšak v porovnání s MEKC 

metodou
27

, kde je limit detekce 13 μg/ml pro stanovení klotrimazolu asi 400krát citlivější, 

přičemž délka analýzy trvá zhruba dvakrát déle. 
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6 ZÁVĚRY 

Pomocí micelární elektrokinetické chromatografie (MEKC) byly separovány 

a stanoveny klotrimazol a jeho lékopisná nečistota (2-chlorfenyl)difenylmethanol . 

 

Jako základní elektrolyt (BGE) byl použit fosfátový pufr o koncentraci 15 mM 

a pH=8,2, připravený z hydrogenofosforečnanu sodného a upravený kyselinou fosforečnou na 

dané pH. Při tomto pH byl dosažen optimální elektroosmotický tok a přijatelná doba separace. 

Základní elektrolyt obsahoval směsné micely tvořené dvěma detergenty: 30mM cholátu 

sodného a 15mM SDS. BGE dále obsahoval β-cyklodextrin o koncentraci 10mM. Při daném 

složení BGE bylo dosaženo optimální separace a rozlišení píků. 

 

Separace probíhala při 30 kV za přímé detekce při vlnové délce 210 nm v křemenné 

nepotažené kapiláře o průměru 75 m a efektivní délce 50 cm, při teplotě 25
o
C. 

 

Byl zkoumán vliv složení základního elektrolytu na separaci, přičemž byly použity 

kvalitativně rozdílné pufry o koncentraci 20mM, pH=7,5 a s obsahem 30mM SDS: fosfátový 

pufr upravovaný kyselinou fosforečnou, borátový pufr upravený kyselinou fosforečnou, 

směsný pufr borát/fosfát, dále ACES, MES, MOPSO, HEPES - všechny upravené TRIS 

na pH 7,5. Jako vhodný BGE se projevily fosfátový pufr a směsný pufr borát/fosfát.  

 

Byl hledán vhodný detergent pro tvorbu micelárního prostředí. Jako použitelná 

ionogenní činidla se jevily SDS a cholát sodný. Při použití SDS píky byly symetrické, analýza 

dostatečně citlivá a do koncentrace 30mM byly píky rozlišené až na základní linii. Při použití 

cholátu došlo k výraznému urychlení analýzy, nicméně píky byly nesymetrické a analýza 

málo citlivá. S rostoucí koncentrací detergentů se délka analýzy prodlužovala, snižovala 

se hodnota rozlišení píků, ale také významně se zvyšovala citlivost analýzy. Jako vhodné 

se osvědčilo směsné micelární prostředí tvořené 20mM SDS a 30mM cholát sodný. 

 

Byl studován vliv přídavku cyklodextrinu α, β, γ na kvalitu separace. Postupně se 

v řadě α-β-γ zvyšovalo rozlišení píků, zvyšovala citlivost analýzy pro nečistotu. Pro separaci 

klotrimazolu se jako nejlepší jevil β-cyklodextrin, přičemž se mírně se zkracovala doba 
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analýzy. Jako vhodný cyklodextrin pro další testování byl použit β-cyklodextrin o koncentraci 

10mM. 

 

Byl studován vliv pH pracovního elektrolytu na kvalitu separace v rozmezí hodnot 

od 7,0 do 8,5. Jako optimální pH se jevilo pH=8,2. 

 

Byl studován vliv koncentrace fosfátu na průběh analýzy v rozmezí 10- 50 mM. 

Optimální hodnota je 30mM. 

 

Byl prováděn výběr vhodného vnitřního standardu. Jako IS byly testovány tyto látky: 

pindolol, terbinafin, TROLOX, ethylparaben, cloroxin, ketoprofen, ibuprofen, diklofenak, 

propylparaben. Jako nejvhodnější IS byl zvolen diklofenak, jehož migrační čas se nachází 

před oběma stanovovanými analyty a je od nich dostatečně rozlišen. 

 

Byla měřena kalibrační závislost za použití diklofenaku jako vnitřního standardu, 

pro analyzované látky klotrimazol i (2-chlorfenyl)difenylmethanol v rozmezí koncentrací  

0,15- 12,0 g/ml. Korelační koeficient u klotrimazolu je 0,9972 a (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu je 0,9972. 

 

Byl stanoven limit detekce a kvantifikace pro oba analyty. Pro klotrimazol LOD je 

0,031 g/ml o LOQ je 0,102 g/ml. Pro (2-chlorfenyl)difenylmethanol je LOD 0,048 g/ml 

a LOQ 0,102 g/ml. 

 

Byla ověřena opakovatelnost migračních časů a ploch píků na základě šesti měření 

roztoků standardů. Relativní směrodatná odchylka u ploch píků klotrimazolu je 4,41 % a 0,54 

% pro migrační časy. u plochy píků (2-chlorfenyl)difenylmethanolu je směrodatná odchylka 

4,19 % a 0,89 % pro migrační čas. 

 

Byla vypočtena rozlišení mezi jednotlivými píky. Hodnoty rozlišení se pohybují 

v rozmezí 2,89- 17,41. Jednotlivé analyty jsou dokonale separovány. 

 

Byla vypočítána účinnost separace vyjádřená počtem teoretických pater N. Počet 

teoretických pater se pohybuje v rozmezí 41637 pro klotrimazol a 57680 pro diklofenak.  
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Byla zjišťována správnost metody analýzou vzorku s přídavkem standardních látek k 

placebu v souladu s požadavky SÚKL. Výsledek správnosti metody pro klotrimazol je 

104,8% a pro tritanol 95,6%. Obě hodnoty jsou v intervalu 95-105%, a tedy splňují 

požadavek na správnost metody při dané koncentrační hladině. 

 

Vypracovaná metoda byla aplikována na analýzu HVLP CLOTRIMAZOL 1% roztok 

Herbacos Bofarma. Vzhledem k velmi rozdílným koncentracím účinné látky a její nečistoty 

v přípravku bylo nutno stanovení obou analytů provést ve dvou analýzách, tedy pro každou 

látku v jinak zředěném vzorku. . Uvedený přípravek obsahuje 97,50% deklarovaného 

množství klotrimazolu a 0,045% nečistoty z celkového obsahu klotrimazolu.  

Druhý analyzovaný přípravek CLOTRIMAZOL spray 1 % obsahoval 103,5% 

deklarovaného množství klotrimazolu 0,0645% nečistoty z celkového obsahu klotrimazolu. 

Přípravky byly shledány jako vyhovující dle odpovídající specifikace. 



 - 66 - 

7 LITERATURA 

 

1. Český lékopis 2005, Grada Publishing, Praha 2005 

2. Dolník, V.: Úvod do kapilární elektroforézy, Ústav analytické chemie AV ČR v Brně 

a společnost Chromspec s.r.o., Brno 1994  

3. Baker, D. R.: Capillary electrophoresis, John Wiley and sons Inc., New York 1995  

4. Heiger, D. N.: High Performance Capillary Electrophoresis –An Introduction. 

Walbronn: Hawlett-Packard Company, 1992. ii, s.136 

5. Petr J., Maier V., Horáková J., Tesařová E., Ševčík J.: Jak se neokrást o úspěšnou 

chirální separaci kapilární elektroforézou. Chem. Listy 99, 190 –194 (2005) 

6. Lunte, S. M., Radzik, D.: Pharmaceutical and Biomedical application of capillary 

electrophoresis. Oxford: Pergamon, 1996 

7. Nevado, B.J.J., Flores, J.R., Penalvo, G.C., Farinas, N.R.: Determination of sildenafil 

citrate and its main metabolite by sample stacking with polarity switching using 

micellar electrokinetic chromatography. J.Chromatogr. A, 953 (2002), s.279-286 

8. Ong, C.P., Ng, C.L., Chong, N.C., Lee, H.K., Li, S.F.Y.: Retention of eleven priority 

phenols using micellar electrokinetic chromatography. J.Chromatogr., 516 (1990), 

s.263-270 

9. Prevot, A.B., Pramauro, E., Gallarate, M., Carlotti, M.E., Orio,G.: Determination of 

micelle/water partition coefficients of cosmetic preservatives Optimisation of the 

capillary electrophoretic method. Anal.Chim.Acta 412(2000) s.141-148   

10. Khaledi, M.G. (ed.): High Performance Capillary Electrophoresis: Theory, Techniques 

and Aplplications. New York: John Wiley and sons, cop. 1998. Xxxii, s.1047  

11. internetový zdroj: http://www.shsu.edu/~chm_tgc/sounds/flashfiles/CE.swf 

12. Klouda, P.: Moderní analytické metody, Ostrava 1996, nakladatelství Pavel Klouda, 

s.63-67 

13. Churáček, J.: Advanced Instrumenthal Methods of Chemical Analysis. 1.vydání: 

AVČR, Academia, 1993, s.97-139 

14. internetový zdroj: http://www.sweb.cz/placek.lukas/pdf_soubory/CEzakl.pdf 

15. Majer, J.: Analytická chémia. 1. vydání, Martin: Osveta, 1989, s.363  

16. Pavonič, M. : Možnosti využití metod kapilární elektroforezy pro analýzu malých 

iontů ve vodě, Výzkum vodohospodářský T. G. Masaryka Praha, Praha 2002 

http://www.shsu.edu/~chm_tgc/sounds/flashfiles/CE.swf


 - 67 - 

17. CA, Sci Finder Scholár, version 2001 

18. Remedia kompendium. 3. vyd. Praha: Panax, 2001 

19. internetový zdroj: http://ntri.tamuk.edu/ce/ce.html 

20. Yao, H., Zang, X,Z.,Li, X,Z.: Simultaneous identification of three components in 

Shuangzuotai effervescent tablets by TLC. Yaowu-Fenxi-Zazni, 2000, 20(3), s.198-

207 

21. Roychowdhury, U., Das, S. K.: Rapid identification and quantitation of clotrimazole, 

miconazole and ketoconazole in pharmaceutical creams and ointments by thin-layer 

chromatography-densitometry. J. AOAC Int., 1996, 79(3), s. 656-658 

22. Huang, DP, Wang, LS..: RP-HPLC determination of metronidazole, clotrimazole and 

chlorhexidine acetáte in compund suppositories of Shuangzuotay.  Yaowu-Fenxi-

Zazni, 2002, 22(2), s.129-131 

23. Gagliardi, L, de-Orsi, D, Chimenti, P, Porra, R, Tonelli, D.: HPLC determination of 

imidazole antimycotics in antidandruff cosmetic products. Anal.Sci., 2003, 19(8), 

s.1195-1197 

24. Wienen, F., Laug, S., Baumann, K., Schwab, A., Just, S., Holzgrabe, U.: 

Determination of clotrimazole in mice plasma by capillary electrophoresis. 

J.Pharm.Biomed.Anal., 2003, 30, s.1879-1887 

25.  Shamsipur, M, Jalali, F.: Anal.Lett., 2002, 35(1): s.53-64 

26. Iliaszenko, J., Sokolowska, M., Paruszewski, R.: Gravimetric and spectrophotometric 

determination of some phenothiazine and imidazole derivates in coated tablets and 

tablets. Acta.Polon.Pharm., 2001, 58(6): s.411-414 

27. Lin, M., Wu, N.: Comparison between micellar electrokinetic chromatography and 

HPLC for the determination of  betamethasone dipropionate, clotrimazole and their 

related substance. J.Pharm.Biomed.Anal., 1999, 19(6): s.945-954 

28. Crego, A.L., Marina, M.L., Lavandera, J.L.: Optimization of separation of a group of 

antifungals by capillary zone electrophoresis. J.Chromatogr. A, 917 (2001), s.337-345 

29. Arranz, A., Echevarría, C., Moreda, J.M., Cid, A., Arranz, J.F.: Capillary zone 

electrophoretic separation and determination of imidazolic antifugal drugs. 

J.Chromatogr. A, 871 (2000), s.399-402 

http://ntri.tamuk.edu/ce/ce.html


 - 68 - 

30. Čeladník, M., Organická chemie, Avicena 1990, s.424-443 

31. Altria, K.D., Eley, J., Howells, J.S.: Validated capillary electrophoretic metod for the 

quantitative analysis of histamine acid phosphate and/or benzalkonium chloride. 

J.Chromatogr. B, 686(1996), s.111-117 

32. Validace metody pro stanovení obsahu nečistot v přípravku Clotrimazol HBF spray 

1%. Validační zpráva. Universita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové. Katedra analytické chemie. Kontrolní laboratoř. Hradec Králové. 2005 

33. Dunnett, M., Hartus, R.C.: High-performance liquid chromatographic determination of 

imidazole dipeptides, histidine, 1-methylhistidine and 3-methylhistidine in equine and 

camel muscle and individual muscle fibres. J.Chromatogr. B: Biomed.Sci.Appl., 688 

(1997), s.47-55 

34. Ferretti, R., Gallinella, G., La Torre, F., Turchetto, R.: Liquid chromatographic 

separation of the enantiomers of  becliconazole and its potentional inpurities. 

J.Chromatogr. A, 769(1997), s.231-238 

35. Ong, P.C., Ng, C.L., Lee, H.K., Li, S.F.Y.: Separation of imidazole and its derivates 

by capillary electrophoresis. J.Chromatogr. A, 686(1994), s.319-324 

36. Šabartová, J.: Validace analytických metod v kontrole léčiv. Věstník SÚKL, Praha, 

1994, č. 1, s.6-8 

37. Kašička, V.: Teoretické základy a separační principy kapilárních elektromigračních 

metod, Chem. Listy 91, (1997), s.320-329 

38. internetový zdroj: http://www.microsolvtech.com/hplc/cec_col.html 

39. internetový zdroj: http://www.ceandcec.com 

40. Holík, M.: Validace analytických metod. Postup při práci a příprava protokolu se 

zaměřením na HPLC a TLC, příručka. Brno, Katedra teoretické a fyzikální chemie, 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 1995. 

41. internetový zdroj: http://www.sweb.cz/hplc1/ 

 

http://www.microsolvtech.com/hplc/cec_col.html
http://www.ceandcec.com/
http://www.sweb.cz/hplc1/


 - 69 - 

 

8 SEZNAM ZKRATEK 

BGE - základní elektrolyt 

DNA - deoxyribonukleová kyselina 

EOF - elektroosmotický tok 

MEKC - micelární elektrokinetická chromatografie 

PDA - Photo diode array detektor 

SDS - dodecylsíran sodný 

TLC - tenkovrstvá chromatografie 

IMI - imidazol 

CLO – klotrimazol 

IS – vnitřní standard  
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