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Abstrakt: 

Byla vypracována metoda tITP-CZE s obráceným elektroosmotickým tokem pro analýzu 

sedmi organických kyselin přírodního původu.  Byl sledován vliv koncentrace borátového 

pufru, vliv pH, přídavku organického rozpouštědla, přídavku cyklodextrinů, koncentrace 

NaCl jako stackeru a doba nástřiku. Měření probíhalo při napětí -30kV v kapiláře s vnitřním 

průměrem 50μm a s efektivní délkou 68cm. Optimální separační podmínky byly nalezeny při 

koncentraci 125mM borátového pufru, pH 8,2, přídavku 0,001% (V/V) hexadimetrimbromidu 

a přídavku 10mM 2,6-di-O-methylcyklodextrinu. Jako stacker byl použit NaCl v koncentraci 

200mM a doba nástřiku byla 90s. Zlepšení rozlišení při separaci daných kyselin bylo 

dosaženo aplikací  intrakapilárního teplotního gradientu během elektroforézy z 20
o 

C na 24°C. 
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Abstract: 

It has been designed tITP - CZE method with a reversed electro-osmotic flow for the analysis 

of seven organic acids of natural origin. It was monitorated the effect of boric buffer 

concentration, pH effect, the addition of organic solvent, the addition of cyclodextrin, 

concentration of NaCl as a stacker, and injection time.   Measurements were made in  voltage 

- 30 kV in capillary with inner diameter 50 μm and effective length 68 cm. Optimum 

separation conditions were found at a concentration of 125mM boric buffer, pH 8,2, the 

addition of 0,001% hexadimethrinbromid and addition of 10mM and 2,6-di-O-

methylcyklodextrin. The stacker was used at a concentration of 200mM NaCl and injection 

time was 90 s. Intracapillary thermal gradient from 20
o 

C to 24°C during electrophoresis has 

yielded improved resolution for the analytes. 
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Kapilární zónová elektroforéza patří mezi elektromigrační separační metody, jejichž princip 

spočívá v dělení částic nesoucích elektrický náboj a rozptýlených v roztoku na základě jejich 

rozdílné rychlosti migrace v elektrickém poli. Mezi její výhody patří vysoká separační 

účinnost, široké spektrum využití, které zahrnuje řadu látek anorganických, organických i 

biologicky aktivních, dále pak nízká spotřeba vzorků ( v řádu nanolitrů až mikrolitrů) a 

organických rozpouštědel (v řádu mililitrů) a s tím spojená šetrnost k životnímu prostředí, 

možnost automatizace a detekce přímo v kapiláře. Na druhou stranu se jedná o metodu 

využitelnou pouze pro separaci látek schopných nést elektrický náboj a s nižší citlivostí oproti 

hojně využívané HPLC. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 
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3.1. Historie 

 

Historie elektroforézy jako elektromigrační metody sahá do 90. let 19. století, kdy byl popsán 

pohyb anorganických částic v koloidním roztoku za přítomnosti elektrického proudu. Později 

bylo dokázáno, že obdobným způsobem putují i proteiny ve vodném roztoku. To se stalo 

mezníkem pro další nalézání nových souvislostí. Ve třicátých letech minulého století se 

výzkumem elektroforézy zabýval švédský biochemik Arne Tiselius, kterému se podařilo 

zkonstruovat zařízení k separaci proteinů krevního séra na základě jejich rozdílných rychlostí 

pohybu v elektrickém poli, čímž položil základ pro jednu z dnešních diagnostických metod 

využívaných v mnoha klinických laboratořích. Za přínos své práce byl Tiselius odměněn 

Nobelovou cenou v roce 1948.
 
 

Dalším významným mezníkem bylo uskutečnění zónové elektroforézy v podélně rotující 

trubici. Jeho proveditelem se stal v roce 1967 Tiseliův žák Hjertén. V polovině 60. let 

minulého století byla vyvinuta kapilární izotachoforéza, jíž se využívalo pro separaci směsi 

malých nabitých částic a to jak anorganických, tak i organických. Dalším pokrokem ve vývoji 

metody znamenalo v 70. letech 19. století provádění elektroforézy v různých kapilárách 

lišících se nejen materiálem, z něhož byly vyrobeny, ale i vnitřním průměrem. 

Elektroforetická separace byla zkoušena v teflonových kapilárách ( F. Mikkers, 1979) a ve 

skleněných kapilárách o vnitřním průměru 200 až 500μm ( R. Virtanen, 1974). 

Na počátku let 80. dvojice Jorgenson a Lukacsová využila k práci kapiláry křemenné, jejichž 

vnitřní průměr byl v rozmezí od 75 do 100 μm. Jejich vnitřní povrch byl potažen polyimidem. 

Využití tyto kapiláry našly pro účinnou separaci proteinů. Zároveň se od této doby zvýšil 

zájem o kapilární elektroforézu. Tento zvýšený zájem vyústil ve vznik prvního komerčního 

přístroje ( Beckman Instruments), který se objevil poprvé v roce 1988.  1  
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3.2. Elektromigrační separační  metody 

 

Elektromigrační separační  metody probíhají v prostředí obsahujícím roztok s nabitými 

částicemi a pevné povrchy, které jsou v bezprostředním kontaktu s roztokem a vytvářejí 

elektrické dvojvrstvy. Po určitém čase vzájemného kontaktu dojde k rovnovážnému rozdělení 

nábojů, které se po připojení stejnosměrného elektrického pole rozruší a dochází k pohybu 

částic. Při elektroforetické analýze se částečky pohybují k opačně nabité elektrodě. Existuje 

celá řada modifikací elektromigračních metod, v nichž se využívá jevů elektroforézy, 

elektroosmózy i dalších principů, které doplňují využití odlišných elektroforetických 

pohyblivostí o další rozdíly v chování analytů v daném prostředí. 

Principem separace je rozdílná rychlost migrace nabitých částic daná jejich odlišnou 

elektroforetickou pohyblivostí po vložení konstantního stejnosměrného napětí mezi dvě 

elektrody. Prostředí mezi dvěma elektrodami tvoří v zónové elektroforéze základní 

elektrolyt, který zároveň zajišťuje vodivost v systému. Vzorek obsahující jednotlivé částice 

se dávkuje do určitého místa a směr migrace je ovlivněn jejich nábojem. Jednotlivé složky 

vzorku migrují různou rychlostí v závislosti na velikosti částic a tím se v průběhu separace 

tvoří zóny těchto složek. 

Elektroforézu lze uskutečnit ve dvojím provedení. Prvním z nich je provedení v plošném 

uspořádání, druhým pak je provedení v kapiláře. 2 

 

Elektroforéza v plošném uspořádání 

V plošném uspořádání je princip podobný jako u papírové tenkovrstvé chromatografie. 

Plochý nosič je napuštěn elektrolytem a umístí se do elektroforetické komory, která musí být 

prosycena parami rozpouštědla. Vzorek se nanese do středu nosiče. Vložením 

stejnosměrného napětí se diferencují zóny s jednotlivými složkami, které se pohybují různou 

rychlostí. Poloha zóny při následné detekci souvisí s druhem analyzovaných částic. 

Nejjednodušší podobu má elektroforéza v tenké vrstvě, když jako nosič slouží filtrační papír 

připojený oběma konci ke zdroji napětí. Rovněž časté využití mají vrstvy gelu na skleněných 

deskách, kdy se jejich konce připojují elektrody pomocí filtračního papíru napuštěného 

elektrolytem. Tato metoda je jak provedením, tak i časově dosti náročná. Navíc v neprospěch 

hovoří i to, že lze jednotlivé zóny detekovat až po skončení separace. 2 
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Elektroforéza v kapiláře 

Nosičem je v tomto provedení kapilára naplněná základním elektrolytem, který vede 

elektrický proud. Její konce jsou ponořeny do nádobek s elektrolytem. Mezi elektrody se 

aplikuje vysoké napětí a z jednoho konce kapiláry se dávkuje malý objem vzorku. Další 

nezbytnou součástí je detektor, založený na absorpci světla o krátkých vlnových délkách. 

V dnešních technologiích se využívá počítačového řízení a zpracování analýzy. Při separaci 

v kapiláře stěny kapiláry odvádějí uvolňující se Jouleovo teplo. Zároveň dochází k on-line 

detekci zón analytu a elektroforeogram je vyhodnocen počítačovým programem. Fenoménem 

je v kapilární elektroforéze elektroosmotický tok, jenž snižuje časy analýzy co- migrujících 

látek a umožňuje pohyb částic, které běžnou elektroforézou migrují  opačným směrem. 2 

 

Kapilární elektroforéza existuje v několika modifikacích: 

 Kapilární zónová elektroforéza (CZE) 

 Micelární elektrokinetická  kapilární chromatografie (MECC) 

 Kapilární gelová elektroforéza (CGE) 

 Kapilární isoelektrická fokusace (CIEF) 

 Kapilární  elektrochromatografie (CEC) 

 Izotachoforéza (ITP) 

 

3.2.1. Kapilární zónová elektroforéza 

 

Při kapilární zónové elektroforéze jsou nabité molekuly unášeny elektroosmotickým tokem 

separačního elektrolytu uvnitř kapiláry až k detektoru. Základní princip dělení spočívá 

v odlišných elektroforetických rychlostech  jednotlivých složek děleného vzorku. Široké 

využití metoda nalézá jak pro detekci kladně nabitých částic, tak i záporných a neutrálních 

částic. 

Nejjednodušším typem elektroforézy probíhající v kapiláře je elektroforéza ve volném 

roztoku. Analyzované látky disociují (ionizují) v závislosti na pH základního elektrolytu a 

následná separace vzniklých iontů probíhá v důsledku  rozdílných poměrů  náboje ku 

hmotnosti. Neutrální sloučeniny se neseparují a přicházejí k detektoru společně. 2 
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3.2.2. Micelární elektrokinetická kapilární chromatografie  

 

Původní využití nacházela micelární elektrokinetická kapilární chromatografie v separaci 

elektricky neutrálních sloučenin.  Základní podmínkou separace je využití elektrolytu o 

vysokém pH s relativně vysokou koncentrací povrchově aktivních látek. Po překročení mezní 

koncentrace povrchově aktivní látky, tzv. kritické micelární koncentrace, se začnou její 

molekuly shlukovat a vytvářejí micely. Povrch micel je hydrofilní, naopak hydrofobní jádro 

může rozpouštět složky vzorku a tak tvořit pseudostacionární fázi. Micely mající záporný 

náboj se pohybují proti elektroosmotickému toku, který je unáší k detektoru. Jednotlivé 

složky vzorku se pak rozdělují mezi pseudostacionární fázi a vodný elektrolyt, který tvoří 

mobilní fázi. Nastává retence analytů, která se liší v důsledku rozdílných rozdělovacích 

koeficientů složek a vede k jejich separaci. Látky, jež jsou micelami zadržovány více, mají 

delší retenční časy a naopak. Jako povrchově aktivní látky se nejčastěji využívají 

dodecylsíran sodný, cetyltrimethylamonium-bromid, žlučové soli atd. Pro zvýšení účinnosti 

separace lze do elektrolytu přidat organická rozpouštědla. Svou využitelnost metoda nachází 

pro rozdělení ve vodě nerozpustných sloučenin. 

Zvláštním typem micelární elektrokinetické kapilární chromatografie je mikroemulzní 

elektrokinetická kapilární chromatografie. Základním předpokladem pro separaci tvoří pufr 

obsahující povrchově aktivní látku s mikroemulzí olejových kapiček. Jádro micely tvoří 

kapky oleje, jako pufr se využívá borátový pufr s vysokým pH, dále dodecylsíran sodný nebo 

oktan. Pro zvýšení stability se využívá butan-1-ol. 2 

 

3.2.3. Kapilární gelová elektroforéza 

 

Při této metodě dochází k separaci v kapiláře naplněné roztokem gelu, což umožňuje využití 

sítového efektu. Na základě toho se separují molekuly při migraci k detektoru v prostředí 

gelu. Toho lze využít u látek s přibližně stejnými elektroforetickými pohyblivostmi, kdy 

separace ve volné kapiláře nemá dostatečné rozlišení. Tato metoda má velký význam pro 

separaci polymerních biomolekul. 2 
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3.2.4. Kapilární izoelektrická fokusace 

 

Kapilární izoelektrická fokusace nachází uplatnění v separaci amfolytů. Mimo 

elektroforetickou pohyblivost iontů je důležitý  gradient pH  migračního prostředí. Vlastností 

amfolytů je schopnost nabývat jak kladného tak i záporného náboje v závislosti na pH 

prostředí.  Kapilára je během této metody naplněna pufry, mající vzrůstající hodnotu pH.  

Během celé analýzy putuje kladně nabitý iont prostředími se vzrůstajícím pH. Ve chvíli, kdy 

dosáhne prostředí s hodnotou pH rovnou hodnotě pI  (izoelektrický bod), analýza se zastaví a 

iont dále nemigruje a zaujímá svou pozici. Tlakem je pak obsah kapiláry posouván přes 

detektor, kde dochází k detekci jednotlivých zón. 2 

 

3.2.5. Kapilární elektrochromatografie 

 

Jedná se o metodu kombinující elektroforézu s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. 

Separace probíhá v kapiláře obsahující mikročástice o rozměrech v řádu několika 

mikrometrů. Plnění kapiláry znamená náročný pracovní postup, kdy se musí dohlížet na to, 

aby nevzniklo poškození kapiláry a zároveň se kapilára nenaplnila bublinkami. Nejčastěji se 

proto používá plnění tlakem, kdy jsou mikročástice rozpuštěny buď v organickém 

rozpouštědle nebo v nadkritickém oxidu uhličitém. Jinou možností je uskutečnění 

polymerační reakce přímo uvnitř kapiláry. Pohyb mobilní fáze zde vyvolává aplikace 

stejnosměrného napětí a vyvolání elektroosmotického toku. V koloně pak dochází k separaci 

na principech HPLC. Tuto metodu lze využít pro široké spektrum látek, počínaje 

jednoduchými ionty, přes molekuly až po složité makromolekuly. 2 
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3.2.6. Izotachoforéza 

 

Izotachoforéza je analytická metoda využitelná pro separaci buď jen aniontů nebo jen 

kationtů. Přináší několik základních rozdílů v porovnání s elektroforézou. Jejím principem je 

rozdělení vzorku mezi dva elektrolyty (diskontinuální separační prostředí), obsahující ionty o 

různé pohyblivosti.  Analyt se vnáší mezi elektrolyt, jehož částice mají vyšší pohyblivost, 

tzv. vedoucí elektrolyt (LE) a analyt  s částicemi méně pohyblivými, tedy koncový elektrolyt 

( TE). Ionty TE mají nižší pohyblivost než jakákoliv částice analyzovaného vzorku. Mimo 

separované ionty jsou v elektrolytech obsaženy i tzv. protiionty. Protiionty jsou nezbytnou 

podmínkou pro zachování elektroneutrality v zónách. 

Během separace je udržován konstantní proud a to po zapojení stejnosměrného napětí. 

Následně se vzorek dělí podle pohyblivostí svých složek.  Po určité době se vzorek v kapiláře 

diferencuje podle klesající elektroforetické pohyblivosti iontů. V tomto ustáleném stavu se 

všechny zóny pohybují stálou a zároveň i všechny stejnou rychlostí, tzn. méně pohyblivé 

migrují stejně rychle jako ionty pohyblivější. To je způsobeno existencí gradientu potenciálu 

v zónách. Potenciálový spád je tím vyšší, čím nižší pohyblivost ionty v dané zóně mají. 

Z toho důvodu na méně pohyblivé ionty působí větší hnací síla. Oddělení jednotlivých zón ve 

stacionární fázi je velmi ostré. Difunduje-li některý z iontů mimo svou zónu do oblasti méně 

pohyblivých iontů, tedy oblasti s vyšším gradientem, zvýší se hnací síla a iont je posunut zpět 

do své zóny. V opačném případě dochází k poklesu hnací síly a méně pohyblivý iont je 

nucen rychleji putující ionty opustit.  Koncentrace iontu uvnitř jedné zóny  je konstantní. 

Pokud je ve vzorku větší množství určitých iontů, vzniklá zóna je širší. 2 

 

3.3. Charakteristiky kapilární elektroforézy 7 

 

3.3.1. Elektroforetická pohyblivost 

 

Elektroforetická pohyblivost µef nabité částice vyjadřuje rychlost jejího pohybu v elektrickém 

poli o určité intenzitě: 

E

vef

ef  , 

  rovnice 1 
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kde vef je rychlost pohybu částice a E je intenzita elektrického pole. Jedná se tedy o  

konstantu, jejíž velikost je závislá na vlastnostech elektrolytu i pohybující se částice. 

Elektroforetickou pohyblivost lze tedy vyjádřit i vztahem: 

r

q
ef

...6 
  , 

       rovnice 2 

kde q označuje náboj  částice, η je viskozita kapaliny a r je poloměr částice. 

       

3.3.2. Elektroosmotický tok 

 

Stěny křemenné kapiláry jsou tvořeny silanolovými skupinami, jež v kontaktu s elektrolytem 

se silně zásaditým pH disociují a  na stěně kapiláry se vytváří záporný náboj. Nabitá stěna 

přitahuje kationty ze základního elektrolytu a ustaluje se tzv. Sternova vrstva (stabilní 

elektrická dvojvrstva). ( obr.1.) Vrstva kationtů blíže středu kapiláry vytváří difúzní vrstvu. 

Aplikujeme-li do systému napětí, kationty difúzní vrstvy se pohybují, podléhají silné 

hydrataci a jejich pohyb spolu s neutrálními molekulami vody vyvolává tok celého roztoku 

k detektoru. Tento jev je označován jako elektroosmóza a celý pohyb se označuje jako 

elektroosmotický tok ( electroosmotic flow EOF), který unáší také ionty s opačným nábojem.  

 

obr.1. Vznik elektroosmotického toku: převzato z Harvey 3 

 

Pohyblivost elektroosmotického toku vyjadřuje rovnice: 

r
eo

...4

.




   , 

        rovnice 3 
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kde µeo znamená pohyblivost EOF, ε vyjadřuje permitivitu základního elektrolytu, η 

označuje viskozitu, ζ je zeta potenciál ( potenciálový rozdíl difúzní vrstvy), r poloměr 

kapiláry. Z toho vyplývá, že EOF je ovlivněn řadou vlastností základního elektrolytu a také 

poloměrem kapiláry. 

Rychlost elektroosmotického toku: 

l

U
Ev eoeoeo ..   , 

rovnice 4 

kdy v tomto vztahu E znamená intenzitu elektrického pole, U je vkládané stejnosměrné 

napětí, l je délka kapiláry, v níž probíhá separace. 

 

3.3.3.Celková pohyblivost 

 

Nabité částice mají v přítomnosti elektroosmotického toku celkovou pohyblivost µ2, která 

vyjadřuje rychlost toku iontů: 

eoe  2 . 

                rovnice 5 

Zároveň je celková rychlost pohybu částice součtem lineární rychlosti elektroosmotického 

toku a elektroforetické rychlosti částice: 

v = ve + veo.. 

                         rovnice 6 

Kladně nabité ionty se pohybují rychleji v porovnání s elektroosmotickým tokem, záporně 

nabité pomaleji v závislosti na jejich elektroforetické pohyblivosti, neutrální částice se 

pohybují rychlostí elektroosmotického toku. 

 

3.3.4. Migrační čas 

 

Čas potřebný k migraci částice k detektoru ve vzdálenosti délky kapiláry l: 

eoe vv

l
t


 . 

  rovnice 7 

Veličina migrační čas nám slouží ke zjištění elektroforetické pohyblivosti, příp. 

elektroosmotické pohyblivosti, které nelze experimentálními pokusy zjistit. 4 
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3.4. Instrumentální provedení 

 

Základní instrumentace v kapilární elektroforéze je poměrně jednoduchá. Má tři hlavní 

součásti a to separační prostor propojený se zásobníky základního BGE, zdroj vysokého 

napětí a detektor. 2 

V běžné praxi se při elektroforetické separaci využívají křemenné kapiláry, vyznačující se 

výraznou křehkostí. U kapilár jsou sledovány dva hlavní parametry, a to vnitřní průměr a 

efektivní délka. Vnitřní průměr u vyráběných kapilár se pohybuje v rozmezí 25 až 150 µm, 

přičemž nejčastěji se využívají kapiláry s vnitřním průměrem 50 µm a 75 µm a to v závislosti 

na typu a velikosti analytu. Efektivní délka udává rozměr kapiláry od místa nástřiku vzorku 

až k detekčnímu oknu. Délka kapiláry koliduje v rozmezí 20 až 100 cm, nejčastěji se 

využívají délky v intervalu 40- 80 cm. Rozměr kapiláry ovlivňuje čas analýzy, účinnost 

separace a kapacitu. 5, 6 

Pro připojení vysokonapěťového zdroje slouží platinové elektrody, které jsou při analýze 

ponořené do vialek se základním elektrolytem. 

Detektory musí být citlivé, protože průměr kapiláry je velice malý, detekce většinou probíhá 

v on-line uspořádání, navíc je kapilára připojena na zdroj vysokého napětí a elektrolytem 

prochází proud. Dalším požadavkem na detekci je schopnost identifikovat zónu o objemu 

jednotek nanolitrů při velmi nízké koncentraci. Nejpoužívanější detektory jsou založeny 

například na sledování absorpce ultrafialového záření, využití fluorescence či laserem 

indukované fluoroscence. Využívá  se také spojení kapilární elektroforézy a hmotnostního 

spektrometru (MS), které umožňuje snadnou identifikaci analytu a poskytuje informace o 

struktuře analyzovaných látek. 

Dávkování vzorku je uskutečňováno z toho konce kapiláry, jenž je vzdálenější od detektoru. 

Nadávkované množství tvoří objem zpravidla  v rozmezí 10 až 100 nl a zóna vzorku tvoří asi 

1 až 2 % celkové délky kapiláry. Samotné dávkování se provádí několika způsoby. 

Asi nejběžnějším typem je dávkování tlakem. Provádí se tak, že se jeden konec kapiláry 

ponoří do nádobky s roztokem vzorku a aplikuje se zvýšený tlak.(Obr. 2.A.) Jiným typem je 

dávkování na základě různých hladin. Ponořením konce kapiláry do nádobky s analytem 

dojde k nadávkování založeném na principu spojitých nádob.(Obr.2.B.) Naopak ne úplně 

běžným způsobem je elektrokonetické dávkování. K ponořenému konci kapiláry je přivedeno 

napětí.(Obr.2.C.) Nevýhodou je nepoměr mezi původním složením vzorku a složením po 
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dávkování, protože více pohyblivých částic migruje do kapiláry více než méně pohyblivých. 

2 

 

Obr. 2. Dávkování vzorku v kapilární elektroforéze: (A) Dávkování tlakem. (B) Dávkování 

rozdílem hladin. (C) Dávkování elektrokinetické. Převzato z Klouda 2. 

 

3.5. Nežádoucí jevy při elektroforetické separaci 

 

3.5.1. Elektromigrační disperze 

Příčinou nesouměrnosti výsledných píků na elektroforeogramu může být nestejná mobilita 

iontu analyzované látky a spoluiontu pracovního elektrolytu. Mohou nastat dva případy. V 

tom prvním má ion analytu vyšší pohyblivost než spoluion a v jeho zóně je intenzita 

elektrického pole nižší. Pokud ionty na předním rozhraní vymigrují ze své zóny, jsou 

urychleny v zóně s vyšší intenzitou elektrického pole čelní rozhraní je plošší ve srovnání 

s prostou difúzí. Tento jev se nazývá fronting. Pokud opustí svou zónu ionty ze zadního 

rozhraní a dostanou se do zóny o vyšší intenzitě, jsou zde urychleny a vrací se zpět do své 

původní pozice. 

Druhý případ nastává v opačném případě, tedy jestliže má ion analytu menší pohyblivost než 

spoluion pracovního elektrolytu. Mechanismus vzniku asymetrie je analogický. V tomto 

případě hovoříme o takzvaném tailingu, neboli chvostování. Pokud jsou mobility obou iontů 

stejné, nedojde k ovlivnění migrační zóny. 7 
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3.5.2. Adsorpce 

 

Nepříznivý vliv na separaci analyzovaného vzorku může mít přítomnost ionizovatelných 

skupin na vnitřní stěně kapiláry.  K těm se může sorbovat analyt, zejména pokud se jedná o 

objemnější makromolekulu s malým difúzním koeficientem, a tím dojde nejčastěji 

k rozmývání separovaných zón. To se projeví v lepším případě tailingem píků, v horším 

případě znemožnění celé analýzy.  Těmto nepříznivým vlivům lze předejít potažením vnitřní 

stěny kapiláry ochranným filmem. 7 

  

3.5.3. Difúze  

 

Difúze je nežádoucím jevem, který způsobí rozmývání jednotlivých separovaných zón. Tyto 

zóny ovlivněné difúzí jsou užší a jejich hranice nejsou ostré. Větší  separovaná molekula bude 

mít menší rozptyl. Výsledný koncentrační profil má tvar Gaussovy křivky.  7
 
 

 

3.5.4. Jouleovo teplo 

 

Jouleovo teplo je veličinou, která je vyvolaná průchodem elektrického proudu kapilárou a 

v konečném efektu může vést až k rozmývání separovaných zón. Zahřátí vnitřního obsahu 

kapiláry znemožňuje aplikaci vyššího elektrického napětí. To by vedlo ke zvýšení mobility 

separovaných iontů a tím i ke zkrácení doby analýzy. Navíc negativním vedlejším jevem, 

vedoucím až k přerušení analýzy, by mohlo být odpaření organických rozpouštědel s nízkou 

teplotou varu použitých v základním elektrolytu nebo rozložení teplotně nestabilních látek. 

Dalším problematickým faktem je, že Jouleovo teplo vzniká v celém obsahu kapiláry a 

jediným izolantem jsou stěny kapiláry, které část tohoto tepla odebírají a odvádějí do zevního 

prostředí. To vede k rozdílnosti teplot, kdy nejvyšší je ve středu a zde se ionty pohybují 

nejrychleji. Existence teplotních rozdílů vede k nehomogenitě nejen pohyblivosti, ale také pH, 

hustoty apod. a detektor tuto nestejnorodost zaznamená jako rozšíření zóny. 7 
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3.6. Ovlivnění elektroforetické separace 

 

Pokud probíhá analýza směsi látek, je potřeba separaci provést tak, aby byly rozdíly 

v migračních časech hlavních komponent co možná největší. Maximalizace rozdílů lze 

dosáhnout změnou pH pracovního elektrolytu, ovlivněním EOF, dále  přídavkem vhodného 

komplexotvorného činidla nebo látek vytvářejících hostitelské komplexy, přídavkem tenzidů,  

přídavkem vhodného nevodného rozpouštědla nebo použitím gelu. Další možností je 

prodloužení kapiláry, ke kterému se přistupuje vždy jako k poslední možnosti, protože 

prodloužení kapiláry s sebou přináší i prodloužení času separace. 7 

 

3.6.1.Vliv pH pracovního elektrolytu 

 

Nejsnazším postupem k ovlivnění elektroforetické pohyblivosti látek povahy slabých kyselin 

a zásad je změna hodnoty pH tlumivého roztoku. Pokud změníme pH, dochází ke změně 

stupně ionizace a tím i ke změně efektivní pohyblivosti separovaných látek, přičemž musíme 

vycházet ze závislosti elektromigračních pohyblivostí těchto látek na pH tlumivého roztoku 

Snažíme se nalézt takovou hodnotu pH, při které je největší rozdíl pohyblivostí separovaných 

složek. 7 

 

3.6.2. Tvorba komplexů 

 

Pro zlepšení separace analyzovaných látek, které jsou schopné tvořit komplexy, lze  přidat 

k pracovnímu elektrolytu kov nebo vyhovující ligand, přičemž se hledá i taková  jejich 

koncentrace k dosažení úplné separace. Vzniklé komplexy během elektroforézy migrují 

s jinou pohyblivostí než jednotlivé složky vzorku. Konstanta stability komplexu závisí na 

druhu kovu a druhu ligandu, což vede k vysoce selektivní analýze. 8 

 

3.6.3. Tvorba hostitelských komplexů 

 

K tvorbě hostitelských komplexů se využívá přídavek např. cyklodextrinů a neionogenních 

cyklických oligosacharidů do pracovního elektrolytu. α-, β- a  γ-Cyklodextrin a jejich různé 

chemické substituční deriváty jsou látky, jejichž molekulu si můžeme představit jako  dutý 

válec s hydrofobním jádrem a hydrofilním obalem tvořeným hydroxylovými skupinami. Toto 
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jádro tvoří dutinu pro vstup hydrofobních skupin analyzovaných  látek a tím dává možnost 

vzniku pevných hostitelských komplexů, které se liší stabilitou, což umožňuje jejich separaci. 

Dalšími chirálními selektory jsou například  crown ethery ( tzn. polyethery), polysacharidy 

nebo bílkoviny. 7 

 

3.6.4. Vliv nevodných rozpouštědel 

 

Ke zlepšení separace může vést rovněž přídavek organického rozpouštědla do roztoku BGE. 

Dojde totiž ke změně solvatace separovaných iontů a tím se změní i viskozita elektrolytu. 

Změna solvatace a viskozity poté vedou k ovlivnění iontové pohyblivosti a EOF. Přídavek 

organického rozpouštědla do elektrolytu s micelárním systémem může snížit KMK ( viz dále) 

a tak měnit tvar micel a jejich velikost. Zároveň se mění smáčivost kapilární stěny a s ní 

spojená ionizace a dále i δ potenciál. Všechny tyto změny následně ústí ve změny EOF. 

V praxi se nejčastěji jako nevodná rozpouštědla používají methanol, ethanol, propanol, 

aceton, acetonitril a dimetylsulfoxid. 7 

 

3.6.5. Vliv na EOF 

 

Ovlivnění elektroosmotického toku lze provést dvěma zbůsoby. Vprvém případě dosáhneme 

změny rychlosti elektroosmózy a s tím související rychlosti separace a změny rozlišení, 

v druhém případě dosáhneme změny směru EOF. Změny elektroosmotického toku se 

dosahuje přidáním různých aditiv do elektrolytu nebo promývacího systému. Tato aditiva pak 

reagují se stěnou kapiláry, čímž mohou měnit její náboj nebo povrch. Nejčastěji se jako 

aditiva přidávají organická rozpouštědla, ionty, polyelektrolyty nebo povrchově aktivní látky 

charakteru kationů nebo směsi kationtů a aniontů.7 

 

3.6.6. Změna náboje na stěně kapiláry 

 

EOF vzniká pohybem kationtů ve vnější části difúzní dvojvrstvy na kapilární stěně. Kationty 

jsou rovněž v pevné vrstvě, kde jsou v těsném kontaktu se silanolovými skupinami kapilární 

stěny. Svou účastí v pevné vrstvě snižují efektivní náboj a tím i EOF. Nejčastěji používanými 

prvky k ovlivnění elektroosmotického pohybu jsou dvojmocné kationty prvky II.A skupiny 

periodické soustavy prvků, z nich nejvýhodnější je  Mg
2+

 kation pro svou dobrou rozpustnost 
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v základních elektrolytech. Dalšími aditivy, jejichž potlačení EOF je významné zejména při 

separaci malých anorganických i organických iontů, jsou diaminy. 9 

   

3.6.6.1.Potažení kapilární stěny 

 

Primárním záměrem, proč využívat potahování vnitřní stěny kapiláry, bylo zabránit 

nežádoucím interakcím elektrolytu se silanolovými skupinami kapilární stěny, které vedly ke 

ztrátě účinnosti a reprodukovatelnosti separace. Bylo vyvinuto hned několik metod, 

vedoucích k potažení kapiláry: využití kovalentní vazby zesíťovaných polymerů, adsorpce 

kationických polymerů a adsorpce povrchově aktivních látek. Povrchově aktivní látky mohou 

mít charakter kationtů ( TTAB, CTAB, DDAB) nebo obojetných iontů ( DLPC). Tyto látky 

s afinitou ke kapilární stěně se jednoduše přidají k promývacím roztokům nebo základnímu 

elektrolytu. 10 

 

3.6.6.2. Potažení stěny kapiláry kationickými polymery 

 

Kationické polymery jsou látky se schopností adsorbovat se na kapilární stěnu. Při adsorpci 

dochází k elektrostatickým interakcím mezi polymerem a silanolovými skupinami, což vede 

ke změně směru elektroosmotického toku, který tedy postupuje směrem ke katodě. Tato 

aditiva lze přidat do základního elektrolytu, kde může reagovat s ostatními složkami 

elektrolytu. Vzájemné reakce na straně jedné mohou zvýšit selektivitu analýzy, na druhou 

stranu mohou způsobit např. prodloužení migračních časů jednotlivých složek analyzovaného 

vzorku nebo rozmytí píků. Další cestou, jak dosáhnout adsorpce kationického polymeru na 

stěnu kapiláry, je promytí kapiláry roztokem s modifikátorem. V některých pracích je popsán 

efekt otočení EOF i po 25 analýzách. 

Pro samotné otočení EOF se využívá i velice nízkých koncentrací polyelektrolytu, a to 

v rozmezí 0,001 – 0,4%. Na velikost EOF nemá samotná koncentrace polyelektrolytu vliv, 

protože je určována typem kationtu. Nejběžněji používanými látkami z této kategorie jsou 

hexadimetrinbromid (HDB) a diethylaminoethyldextran (DEAED). 

V současné praxi není využití kationických polymerů běžnou záležitostí. Jejich využití brání 

časová náročnost pro vývoj metody daná požadavky na reprodukovatelnost. Navíc některé 

studie neudávají molekulové hmotnosti polymerů, se kterými se pracovalo, což zabrání 

využití získaných poznatků v jiných studiích. 9 
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3.6.6.3. Dynamické pokrytí kationickými detergenty 

 

Pomocí dynamického potažení vnitřní stěny kapiláry lze modifikovat pohyblivost 

analyzovaných látek, otočit EOF a tím zrychlit separaci. Další výhodou této úpravy z hlediska 

detekce je větší ostrost píků, vysoká reprodukovatelnost a vysoká efektivita. 10 

Mechanismem otočení EOF ze využití kationických povrchově aktivních látek je agregační 

jev. Povrchově aktivní látky samovolně tvoří agregáty, když jejich koncentrace překročí jistou 

kritickou hodnotu. Tvar a velikost těchto agregátů závisí na tzv. shlukovacím parametru P, 

co la

V
P

.
 , 

 rovnice 8 

kde V vyjadřuje objem řetězce s hydrofobními skupinami, lc je jeho délkou a a0 je plocha 

příčného řezu hydrofobní hlavicí, která je daná elektrostatickými repulzemi mezi přiléhajícími 

hlavicemi v micele. Pokud parametr nabývá hodnot do ½ , mají agregáty tvar micel, pokud 

nabývá hodnot v rozmezí ½ až 1, nejčastěji mají agregáty podobu uniformní dvojvrstvy. 

Shlukovací parametr může narůst, když dojde k omezení elektrostatických repulzí mezi 

přiléhajícími hydrofobními hlavicemi. Morfologii agregátů a elektrostatické repulze lze také 

pozměnit upravením hodnoty pH, teplotou nebo přídavkem aniontu ( viz dále). 

Když koncentrace  surfaktantu vzroste ke kritické micelární koncentraci, dramaticky se mění 

řada fyzikálních i chemických vlastností roztoku. Byl pozorován ostrý přechod od normálního 

EOF k obrácenému právě podmíněný právě kritickou micelární koncentrací kationického 

tenzitu v BGE. Nad hodnotou KMK kationického surfaktantu zůstává velikost obráceného 

EOF konstantní. 

Velikost EOF je závislá na zeta potenciálu δ na rozhraní roztoku a pevné fáze. Nárůst pH vede 

ke zvýšení deprotonace silonolových skupin, tím narůstá δ a EOF. Pokud je kapilára potažená 

kationickým tenzidem, zeta potenciál je určovaný pouze povrchovým nábojem agregátů 

tenzidů  a tím je odpovědný za změny.  

 

Tvorba micel 

Shluky ve tvaru micel vznikají, jestliže hodnota shlukovacího koeficientu dosáhne hodnot 

v rozmezí 0-1/2. Tyto micely mohou mít tvar kulovitý nebo cylindrický, což se rovněž odvíjí 

od hodnoty parametru. Kulovité micely nejčastěji je poskytují jednořetězcové tenzidy, jako je 

např. CTAB nebo TTAB ve zředěném roztoku, které mají P menší než 1/3. Pokud bychom 
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využili pro elektroforézu jako základní elektrolyt koncentrovaný roztok CTAB, P by leželo 

v rozmezí 1/3 až 1/2 a agregáty by nabyly tvaru cylindrické micely. Ať už se ale jedná o 

kulovitou (Obr.3.) či cylindrickou micelu, pokrytí kapilární musí být dynamické. To 

znamená, že kationický surfaktant musí být přítomný v roztoku základního elektrolytu 

k udržení adsorbovaných micel. 

 

Obr.3. Kulovitá micela: převzato z Melanson et al. 9 

 

Tvorba dvojvrstvy 

Objem hydrofóbních skupin (V)  roste u dvouřetězcových detergentů a jejich hodnota P je v  

rozmezí 0,5 – 1. Při adsorpci tvoří tyto detergenty plochou uniformní dvojvrstvu  potahující 

stěnu.(Obr. 4.) U dvojvrstvy byla pozorována mnohem větší stabilita, o níž vypovídá fakt, že 

zde není podmínka přítomnosti tenzidů v elektrolytu. Výhodou těchto tenzidů je to, že je lze 

využít pro separaci látek přírodního původu, kdy zabraňují jejich adsorpci na stěnu kapiláry. 

Příkladem  látek vytvářejících dvojvrstvu je např DDAB nebo DPLC. 10 

 

Obr.4. Uniformní dvojvrstva: převzato z Melanson et al. 9 

 

3.6.6.4. Pokrytí kapilární stěny směsí kationických a anionických surfaktantů 

 

Přídavek anionického surfaktantu ke kationickému redukuje plochu hydrofóbních hlavic a tím 

i elektrostatické repulze, které způsobují agregaci surfaktantů.  Tím dochází ke změně 

sférických micel na dvojvrstvu nebo měchýřkovitou strukturu. Vlastnosti měchýřků mohou 

být snadno regulovány nastavením shlukovacího parametru a to výběrem látky s vhodnou 

délkou alkylového řetězce. Známým používaným příkladem je přidání anionického SDS ke 



 29 

kationickému CTAB. Směsi podobně koncentrovaného CTAB a SDS poskytují zakalené 

roztoky, tvořené především objemnými měchýřky. Pokud zvýšíme ve směsi množství jednoho 

činidla, zmenší se průměr měchýřkovitých micel a roztok se vyjasní.  

Starším typem pokrytí vnitřní stěny kapiláry je tzv. semipermanentní pokrytí. Toto pokrytí je 

natolik stabilní, že nadbytek tenzidu může být odstraněn z kapiláry. Samotná separace 

následně probíhá bez přítomnosti tenzidu v základním elektrolytu. Stabilita je přisuzována  

uspořádání dvojvrstvy na kapilární stěně. Praktické využití zde neleznou  především 

dvouřetězcové surfaktanty, jako je DDAB nebo DLPC.10 

 

3.7. Metody používané k zakoncentrování vzorku 

 

Nevýhodou kapilární elektroforézy ve srovnání s HPLC je nízká koncentrační citlivost, která 

plyne z dávkování velmi malých objemů vzorku ( v řádu jednotek až desítek nanolitrů) a 

krátká absorpční dráha detekčního paprsku, kterou odpovídá vnitřnímu průměru použité 

kapiláry. Bylo vyvinuto mnoho technik vedoucích ke zvýšení citlivosti detekce přes poměrně 

složité konstrukční řešení detektorů ( např. laserem indukovaná fluorescenční detekce)  až ke 

změně  elektrického a chemického pole přímo v kapiláře ( elektrochemická detekce), které 

umožní zakoncentrovat složky analytu do velmi úzkých zón. Výsledek vede ke zvýšení 

koncentrace analytu k kapiláře ještě před vlastní detekcí. 

On-line prekoncentrační techniky, tedy prekoncentrační techniky probíhající přímo v kapiláře, 

využívají děje, jenž jsou doprovodnými jevy při elektromigraci. Prekoncentrace analytu 

v kapiláře během nadávkování a separace se označuje jako zakoncentrování neboli stacking. 

Během něj dramaticky roste koncentrace vzorku a zvyšuje se poměr signálu k šumu.  Stacking 

může proběhnout za využití hydrodynamického i elektrokinetického nástřiku. Navíc otvírá 

možnost automatizace celého procesu. 

Kromě technik probíhajících přímo v kapiláře lze k zakoncentrování využít tzv. off-line 

spojené systémy. Mezi tyto techniky se řadí L-L extrakce (liquid-liquid extraction), 

membránová extrakce nebo nejběžněji používaná metoda extrakce na pevnou fázi. 11-14  
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3.7.1. On-line prekoncentrace ionizovatelných analytů 

 

Rychlost migrace ionizovatelných látek je závislá na celé řadě parametrů pracovního 

elektrolytu, jako je  např. teplota, vodivost nebo hodnota pH, a už malá změna těchto 

vlastností může vést k navození prekoncentračních podmínek. Obecným principem 

prekoncentračních technik je nadávkování většího objemu vzorku do kapiláry a následné 

zakoncentrování nadávkovaného analytu do velmi úzké zóny před vlastní separací 

 

3.7.1.1. Zakoncentrování vzorku zesílením pole (field amplified sample stacking, FASS) 

 

Podstata této metody spočívá v interakci elektrického pole, indukovaného vložením napětí 

mezi konce kapiláry, a pole koncentračního, utvářeného různou vodivostí v jednotlivých 

zónách. Nejprve se vzorek rozpustí v desetkrát zředěném pracovním elektrolytu nebo ve vodě, 

tedy v roztoku s nízkou vodivostí. V zóně vzorku je vodivost nižší, s čímž souvisí vyšší 

hodnota intenzity elektrického pole ve vzorku a vyšší rychlost migrace v zóně vzorku. Po 

aplikaci stejnosměrného elektrického pole dojde k zakoncentrování nadávkované zóny vzorku 

na základě rozdílných pohyblivostí v zóně BGE a zóně vzorku. Na rozhraní obou zón dojde 

k zakoncentrování analytů vlivem zpomalení migrace. Následně se analyty separují 

mechanismem CZE z užší počáteční zóny vzorku. Tento postup umožní nadávkování 

optimální nástřikové  délky, to znamená ne více než 2% délky kapiláry. Tímto způsobem 

zakoncentrování lze dosáhnout deseti- až tisícinásobného zesílení signálu analytu, který je 

vzorku přítomen ve velmi nízké koncentraci ( 10
-7

 – 10
-8

 mol . l
-1

). 

FASS lze provést také prostřednictvím změny pH a vodivostí vzorku a pracovního 

elektrolytu. Na hodnotě pH silně závisí mobilita analytů. Je možné takovým způsobem 

vytvořit podmínky pro odlišnou rychlost migrace analytu v nadávkované zóně vzorku a  

pracovního elektrolytu. 

Praktické využití nalézá v analýze fragmentů DNA, léčiv v plazmě nebo návykových látek. 

Omezením metody je požadavek na iontovou sílu vzorku, která má být zřetelně nižší než 

iontová síla BGE. 6, 11 
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3.7.1.2. Zakoncentrování vzorku z velkého objemu (large volume sample stacking, 

LVSS) 

Při této metodě dojde nejprve k hydrodynamickému nástřiku dlouhé zóny vzorku do kapiláry, 

která zaujímá 1/3 až ½ objemu kapiláry.( Obr.5.) Následně dojde k přepólování polarity na 

opačnou než bude použita při samotném měření. To vede k vytlačení matrice ven z kapiláry a 

analyty se zformují v úzkou zónu na počátku kapiláry. Vytlačení matrice z nástřikového 

konce kapiláry se provádí buď pomocí elektroosmotického toku nebo externího tlaku, 

přičemž analyty musí migrovat opačným směrem než směr toku matrice a musí mít větší 

rychlost než obrácený tok. Polarita je teda volena dle náboje separovaných analytů. Vytlačení 

matrice z kapiláry se ukončí v okamžiku, kdy hodnota protékajícího proudu vzroste na 90- 

99% hodnoty běžné pro BGE, polarita se změní na původní a elektroosmotický tok protéká 

směrem k detektoru. 

Značnou nevýhodou této on-line prekoncentrační techniky je podmínka buď jen kladného 

nebo jen záporného náboje separovaných analytů.  

Metodou zakoncentrování vzorku z velkého objemu lze dosáhnout 2 až 100 násobného 

zesílení detekce. Lze využít pro analýzu léčiv, chelátů, kovů ve vlasech a průmyslových 

chemikálií. Nevýhodou je, že nelze současně separovat kationty i anionty a analyty s nízkou 

mobilitou. 6, 11 

 

Obr.5. Zakoncentrování vzorku z velkého objemu s přepnutím polarity: (A) Hydrodynamický 

nástřik vzorku do separační kapiláry.(B) Je aplikováno negativní napětí a anionty jsou stackovány, 

kationický EOF tlačí vzorek ven z kapiláry, stackované analyty se pohybují ke katodě. (C) Když zóna 

stackovaných analytů doputuje k inletu kapiláry, změní se polarita. (D) Separace analytů jednoho po 

druhém před dosažením pozitivního pólu. Převzato z Urbánek et al. 15 
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3.7.1.3. Zakoncetrování přechodným pH rozhraním 

 

Tento typ prekoncetrace využívá skutečnosti, že mobilita slabě kyselých a slabě zásaditých 

vzorků velice závisí na pH základního elektrolytu. V kapiláře je možné nastavit elektrolytový 

systém o rozdílných hodnotách pH, který se podobá amfolytovému systému při izoelektrické 

fokusaci. Nejjednodušší postup spočívá ve využití odlišných hodnot pH dávkované zóny 

vzorku a základního elektrolytu. Navíc lze využít elektrolytů o stejném složení (tzn.pufr pro 

rozpuštění vzorku  a  BGE obsahují stejné složky, ale mají rozdílnou hodnotu pH) nebo lze 

využít dvou elektrolytů o různém pH a rozdílném složení. Jestliže je nadávkován příliš 

vysoký objem vzorku, může dojít k dramatickému snížení efektivity. 

Využítí nachází tento typ zakoncentrování v analýze léčiv, zároveň lze použít pro 

sekvenování DNA. Touto metodou lze dosáhnout 300 násobné zesílení detekce. 6, 11 

 

3.7.1.4. Izotachoforéza 

 

Izotachoforéza využívá přítomnosti diskontinuálního elektrolytového systému, kdy analyty 

migrují podle své mobility v úzkých zónách za sebou mezi vedoucím elektrolytem a 

koncovým elektrolytem. Tímto postupem lze zakoncentrovat buď jen kationty nebo jen 

anionty přítomné v malé koncentraci až o několik řádů. 

Během izotachoforézy je koncentrace analytu uvnitř zóny konstantní. O koncentraci v zóně 

dané látky vždy rozhoduje koncentrace látky v předchozí zóně, počínaje vedoucím 

elektrolytem dle Kohlrauschovy regulační funkce: 

 
 

eQeBeA

eQeAeB

AB CC







 12 , 

rovnice 9 

kdy v rovnici se písmenem A a B označují dva různé ionty, c1 koncentrace iontu v zóně 1, c2 

koncentrace iontu v zóně 2, µeQ vyjadřuje elektroforetickou pohyblivost protiiontu. 2,6 

 

3.7.2. Prekoncentrace rozdělením mezi stacionární a pseudostacionární fázi 

3.7.2.1. Prekoncentrace metodou nametení (sweepingu) 

 

Při technice sweepingu, který se využívá v MEKC pro analýzu neutrálních látek, se používá 

přídavku micelotvorných látek do základního elektrolytu na dávkovacím konci kapiláry. 

Princip je následující. Zóna vzorku má stejnou vodivost jako zóna BGE a kapilára stejně jako 
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detektorový konec kapiláry je bez micel. Při nástřiku se do kapiláry nadávkují také 

micelotvorné látky rozpuštěné v BGE, tzv. pseudostacionární fáze (PS). Elektromigrací 

působí zóna vzorku a BGE posunem proti sobě, analyt a micely se setkávají a analyty se 

extrahují do micelární fáze. Když proces skončí, úzká zadní část micelární zóny obsahuje 

všechny analyty, lze tedy říct, že jsou „vymeteny“ z původní zóny vzorku. Tehdy může začít 

separace a analyty jsou micelami unášeny k detekčnímu oknu. Zlepšení separace tedy závisí 

na afinitě analytu k pseudostacionární fázi. 

Schéma sweepingu závisí na typu micel (kationtové, aniontové, neutrální) (Obr.6), typu 

analytu ( kationty, anionty, neutrální molekuly) a stejně tak na přítomnosti či absenci EOF. 

Metodou sweepingu bylo zjištěné 80-5000x zvýšení citlivosti. 6, 11, 14, 15  

 

Obr.6.  Schéma sweepingu neutrálních analytů vysokým EOF za použití anionických micel: 

(A) Vzorek bez micel  s podobnou vodivostí jako BGE s micelotvornou látkou je zaveden do kapiláry. (B) 

Konce kapiláry jsou ponořeny do BGEmc a je zapnuta pozitvní polarita. Zóna vzorku je tlačena EOF ke 

katodě a začíná zametání neutrálních komponent vzorku micelami, které vstupují do zóny vzorku směrem 

od katody. (C) Běží proces sweepingu. (D)Výsledek separace dosažený metodou běžné MEKC. Převzato 

z Urbánek et al. 15 

Jiným typem zakoncentrování využívající rozdělení analytu mezi stacionární a 

pseudostacionární fázi je chromatografický stacking. 6 

 

 

 

 



 34 

3.7.3. Přechodná izotachoforéza kombinovaná s kapilární zónovou elektroforézou (tITP-

CZE) 

 

Optimální podmínkou pro vnitřní stacking je nízká vodivost matrice vzorku. Tato podmínka 

neplatí ve většině reálných biologických vzorků. V nich jsou analyty přítomné v nepatrném 

množství spolu s nadbytkem jiných nabitých složek a jejich iontová síla je mnohem větší než 

u základního elektrolytu. To vede k rozptýlení elektromigrační zóny vzorku a může 

negativně ovlivnit separační účinnost nebo v horším případě zničit celou separaci. 15, 16 

Moderní prekoncentrační metodou je přechodná izotachoforéza (tITP) kombinovaná se 

zónovou elektroforézou. Vhodnou kombinací dvou nebo více odlišných pracovních 

elektrolytů v jedné kapiláře lze  docílit jevu, označovaného jako přechodná izotachoforéza. 

Během ní dochází ke zvýšení koncentrace analytů podle Kohlraushovy regulační funkce, 

které jsou rozseparovány do zón oddělených ostrou hranicí. Fázi stackingu následuje 

destacking, po němž  se zruší podmínky  tITP a utváří se podmínky pro separaci metodou 

CZE. Kombinace tITP-CZE vede až ke 150násobnému zvýšení citlivosti. Může být 

prováděna v jedné kapiláře nebo ve dvou spojených kapilárách. 15-17  

 

3.7.3.1. tITP-CZE v jedné kapiláře 

 

3.7.3.1.1. t-ITP-CZE indukovaná složením vzorku 

 

Podmínkou pro průběh přechodné izotachforézy v zónové elektroforéze je přítomnost  

alespoň jednoho ze dvou typů iontů, jejichž mobilita je větší nebo menší než ostatních iontů 

vzorku. Tyto složky vystupují v roli vedoucího nebo koncového iontu a jejich koncentrace je 

vyšší než koncentrace ostatních složek vzorku. Komponenta může být do vzorku přidána 

během jeho přípravy, může být přirozenou součástí vzorku (hovoříme o tzv. 

samozakoncentrování vzorku), nebo může být malý objem zaveden přímo do kapiláry před a 

nebo po samotném vzorku.  Výsledkem zakoncentrování  je 100 násobné zvýšení detekce ve 

srovnání se samotnou CE. Z podmínky přítomnosti komponenty plynou následující přístupy: 

a) Vedoucí typ stackingu  

Spolu-ion BGE má nižší mobilitu než analyt S a je v roli terminátoru, komponenta A vzorku 

přechodně představuje vedoucí ion (je umístěná na katodickém konci zóny vzorku). To 

znamená, že pro pohyblivosti jednotlivých složek platí |uA|> |uS|> |uBGE|. Vedoucí typ 

zakoncentrování je zajištěn pro analyty s mobilitou v intervalu mezi |uA| a |uBGE|. Analyty 
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mezi vedoucím elektrolytem a ko-iontem BGE opouštějí zónu stackingu postupně, pomalejší 

jsou destackovány první, rychlejší později, přičemž se ale pohybují stejnou rychlostí. (Obr. 

7.) Musí být zajištěna dostatečně dlouhá migrační cesta k rozseparování před dosažením 

detektoru. V biologických vzorcích je role leaderu jednoduše zajištěna přítomností chloridu 

pro analýzu aniontů nebo sodíku pro analýzu kationtů. Tyto ionty mají vyšší pohyblivost než 

ostatní analyty. Jejich koncentrace může být až 50x vyšší než koncentrace analytu. 6, 11, 15, 

16  

 

Obr.7. Schéma tITP stackingu indukovaného složením vzorku: (A) vzorek obsahuje 

mikrokomponenty S1 a S2 a makrokomponentu A v roli vedoucího stackeru. (B) Po zapnutí proudu 

opouštějí komponenty původní vzorek a jejich koncentrace odpovídá hodnotě KRF, jsou utvořeny 

podmínky pro tITP. (C) Rychlost komponenty A je urychlena a hranice mezi A BGE je silně rozšířena, 

tvoří se smíšená zóna A a BGE, makrokomponenta už není v roli stackeru. (D) Všechny komponenty 

migrují v režimu CZE, zóna A frontuje, pík komponenty S2 je více rozšířen, protože látka dříve opustila 

podmínky ITP. Převzato z Urbánek et al. 15 

 

b) Koncový typ stackingu 

Spolu-ion základního elektrolytu má vyšší mobilitu než analyt S a přebírá úlohu vedoucího 

elektrolytu. Komponenta Z je v tomto případě nejpomalejší složkou systému, vystupuje jako 

koncový elektrolyt a pro pohyblivosti složek platí |uBGE|>|uS|>|uZ|. Její koncentrace je volena 

s ohledem na množství analytu, přičemž zvýšené množství může způsobit dosažení detektoru 

ještě před zakoncentrováním. Nejrychlejší analyty opouštějí stackovací zónu jako první a 

jejich zóny jsou mnohem více rozptýlené, když prostupují detektorem. Nejostřejší píky 
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odpovídají zónám pomalých analytů, které zůstávají stackované déle na přední straně hranice 

stackovaných makrokomponent. 11, 15, 16 

 

 

Obr. 8. Schéma tITP stackingu indukovaného složením vzorku: (A) Vzorek obsahuje 

mikrokomponenty S1 a S2 a makrokomponentu Z v roli vedoucího stackeru. (B) Po zapnutí proudu 

opouštějí komponenty původní vzorek a jejich koncentrace odpovídá hodnotě KRF, jsou utvořeny 

podmínky pro tITP. (C) Rychlost ko-iontu BGE ve vzorku je urychlena, ko-ionty vstupují do zóny Z a 

hranice mezi Z a BGE silně chvostuje, tvoří se smíšená zóna Z a BGE, Z už není v roli stackeru. (D) 

Všechny komponenty migrují v režimu CZE, zóna Z chvostuje, pík komponenty S1 je více rozšířen, 

protože látka dříve opustila podmínky ITP. Převzato z Urbánek et al. 15 

 

c) Izotachoforetický typ stackingu 

Nejlepší variantou stackingu  je tzv. isotachoforetický stacking vznikající po přidání 

vedoucího i koncového elektrolytu. Stopová množství analytů jsou efektivně stackovány 

mezi terminátorem a leaderem. (Obr.9.) 14 
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Obr.9. Schéma tITP stackingu indukovaného složením vzorku: (A) Vzorek obsahuje 

mikrokomponenty S1, S2 a S3 a makrokomponenty A a Z, které se vyskytují jako vedoucí a koncový 

elektrolyt. (B) Po zapnutí proudu opouštějí komponenty původní vzorek a jejich koncentrace odpovídá 

hodnotě KRF, jsou utvořeny podmínky pro tITP. (C) Systém se rozštěpí na dva  systémy, první 

s komponentou A jako leaderem pro látku  S1  a druhý s komponentou Z jako terminátorem pro S3, 

současně ko-ionty BGE vystupují jako terminátor pro S1 a jako leader  pro S3, hranice mezi Z a BGE 

chvostuje a hranice mezi A a BGE frontuje, koncentrace stackerů v jejich zónách klesá a jsou přerušeny 

podmínky pro ITP. (D) Všechny složky vzorku migrují v režimu CZE, zóna A frontuje, zóna Z chvostuje, 

zóna analytu S2  má mobilitu podobnou BGE a je nejvíce rozmyta, protože u ní neproběhl stacking. 

Převzato z Urbánek et al. 15 

  

d) Přechodný typ stackingu 

Zvláštním typem stackingu je takový, když jsou podmínky pro zakoncentrování během tITP 

navozeny samostatným nadávkováním vedoucího elektrolytu nebo koncového elektrolytu a to 

před nebo po nebo před i po nástřiku vzorku. Postup je následující. (Obr.10.) Kapilára je 

naplněná BGE majícím charakter LE, zavede se  vzorek a injikuje TE. Oba konce kapiláry 

jsou vloženy do vialek s BGE, který slouží jako LE. Složení elektrolytu a délka TE musí být 

vybrána  tak, aby došlo k destackingu analytů před detektorem k požadované separaci. Pokud 

je kapilára naplněna roztokem charakteru TE, ještě před nadávkováním vzorku musí být 

zaveden do kapiláry nástřik elektrolytu mající charakter LE, aby byl vytvořen potenciálový 

skok nezbytný pro režim přechodné ITP. Destacking zóny analytů začíná, když koncentrace 

LE v nastavené zóně klesá a v systému již  není čistá zóna LE. 14,15 

 

Obr.10. Schéma využití nekontinuálního elektrolytového systému pro vytvoření podmínek 

tITP: (A) Ko-ion BGE je nejrychlejší a systému představuje leader, následně je injikován vzorek a 

elektrolyt, jehož ko-ion je nejpomalejší, oba konce kapiláry jsou ponořeny do BGE. (B) Ko-ion BGE je 
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v roli terminátoru, k vytvoření podmínek pro t-ITP musí být nejprve nadávkován vzorek a vedoucí 

elektrolyt za splnění podmínek |uL|>|uS|>|uBGE|, oba konce kapiláry jsou ponořeny do BGE a separace 

může začít. (C) Elektrolyty se liší od BGE a jsou nadávkovány před a po nástřiku vzorku, musí být 

splněna podmínka klesajících mobilit v pořadí |uL|>|uS|>|uT|. Převzato z Urbánek et al. 15 

 

Přechodná ITP se velmi používá pro prekoncentraci ionizovatelných analytů, kdy ve spojení 

s kapilární elektroforézou představuje účinný prekoncentrační systém. Prvotní výzkumy 

aplikovatelnosti metody se týkaly velkých molekul ( proteiny, peptidy, fragmenty DNA, 

oligonukleotidy atd.), později našla své uplatnění pro analýzu stopových množství v přebytku 

nosiče. 

V reálném vzorku je situace komplikovanější a to především kvůli přítomnosti většího 

množství komponent, které vykazují vyšší vodivost. V takovém případě má jedna 

komponenta roli stackeru a druhá jako destacker proti zakoncentrování.  Destacking je proces 

začínající automaticky během procesu stackingu. Při přítomnosti vedoucího elektrolytu začíná 

destacking na zadní hranici, kde velmi pohyblivé ko-ionty  penetrují do zóny vzorku a mísí se 

s ním. Elektromigrační disperse na zadní hranici je silně zesílena  a nakonec  se disperze 

rozšíří do celé zóny vzorku a tím je dokončen destacking. 

Pro vedoucí typ stackingu v přítomnosti komponent A a B platí pro pohyblivosti jednotlivých 

složek: |uA| >|uS| >|uB| >|uBGE| nebo |uA| >|uS| >|uB| =|uBGE| nebo |uA| >|uS| >|uBGE| >|uB| a 

podobně pro koncový typ stackingu v přítomnosti komponent B a Z platí: |uBGE| >|uB| >|uS| 

>|uZ| nebo |uBGE| =|uB| >|uS| >|uZ| nebo |uB| >|uBGE| > |uS| >|uZ|. Zároveň musí poměr 

koncentrací stackeru a destackeru být vyšší než kritická hodnota, definovaná poměrem 

mobilit analytu, makrokomponent a ko-iontu BGE.  Jako destacker tedy může vystupovat 

jednak komponenta vzorku a nebo ko-ion BGE, pokud je přítomný ve vzorku a působí zrušení 

podmínek zakoncentrování. Nekompletní stacking může nastat v případě, když je poměr 

koncentrace  makrokomponenty a ko-iontu BGE menší než kritická hodnota. Lze se mu 

vyhnout zředěním vzorku v jeho nosiči. 14-16 

 

3.7.4.1.2. tITP-CZE využívající hydrodynamického protitlaku 

 

Tento postup využívá výhody kombinované metody ITP-CZE v jednokolonovém uspořádání. 

Možnost provedení vybíráme podle náboje analyzovaných látek, protože existují různé 

varianty pro kationty a anionty. Jako základní elektrolyt ve stupni CZE se využívá buď LE 
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nebo TE. V praxi má větší význam použití LE, protože v jeho přítomnosti nabývá hodnota 

proudu řádu μA, zatímco v případě TE jde o nA.  

Postup při využití LE jako pracovního elektrolytu je následující. Nejprve naplníme kapiláru 

LE, poté vzorkem a na nástřikovou stranu kapiláry umístíme TE a připojíme ke katodě. 

Opačný konec  je připojen k anodě a ponořen do LE. Poté začne systémem procházet proud, 

který vyvolá proces zakoncentrování vzorku a zároveň se spustí protitlak směrem k nástřikové 

části kapiláry, který udržuje zóny analytu na místě. Po skončení fokusace připojíme na 

nástřikovou stranu kapiláry LE a analyty se posunou k nástřikovému konci kapiláry. Když 

proud dosáhne 92-99% hodnoty při použití samotného BGE, vypne se protitlak a začíná 

separace CZE. 13, 18 

 

3.7.3.2. ITP- CZE ve dvou kapilárách 

 

Výše popsaná technika může selhat pro analýzu vzorku se složitějšími nosiči, kde se obsah 

jednotlivých komponent liší a podmínky pro proces stackingu a destackingu jsou obtížné 

nastavit v jediné kapiláře. Se dvěma spojenými kapilárami lze tomuto problému předejít.  

Pro režim ITP jsou nastaveny podmínky v první kapiláře. K dosažení vysoké separační 

kapacity je obvykle vnitřní průměr kapiláry poměrně velký (0.2 –0.5 mm). V této kapiláře 

jsou identifikovány a kvantifikovány jednotlivé zóny makrokomponent. Interferující a 

nestanovované součásti nevstupují do druhé kapiláry. Pro přechod elektrolytu z jedné kapiláry 

do druhé se využívá přepnutí napětí s časovou prodlevou, aby se neztratila důležitá část 

vzorku. Jako BGE  pro CZE separaci může být použit buď LE z kroku ITP, nebo TE, nebo 

elektrolyt jiný než LE a TE.  

On-line kombinace ITP-CZE dovoluje obvykle zakoncentrovat stopy analytů z objemu 

vzorku okolo 10-100μl do zón, které mohou být dobře detekovány běžnými komerčně 

dostupnými UV detektory. Metoda přináší až 10000 násobné zvýšení citlivosti. 6, 15 

Zvláštním typem prekoncentrační techniky je tzv. kombinovaný tITP systém. V něm může 

být účinnost tITP jako prekoncentrační techniky zlepšena kombinací s ostatními 

prekoncentračními technikami. Využívají se mechanismy založené na kombinaci tITP a 

zakoncentrování přechodným pH rozhraním, které zvyšují koncentrační citlivost CZE, nebo 

spojení tITP se zakoncentrováním zesílením pole. 16 
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3.8. Analyzované látky 

 

Praktické využití nachází kapilární zónová elektroforéza v mnoha oborech. Velmi často je to 

v biologii, biochemii a analýze látek přírodního původu, jako např. fytochemických látek 

19, organických kyselin 20,  rostlinných hormonů 21 , antioxidantů 22 ,flavonoidů a 

fenolických kyselin 23-25  nebo např. enantiomerů antibiotik 26 nebo lékových metabolitů 

27 . 

V mojí práci jsem se zabývala analýzou sedmi fenolických kyselin a jednoho flavonoidu. 

Jejich triviální název, vzorec, systematický název a  hodnota pKa jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka1. : Přehled standardů 

název vzorec systematický název  pKa 

Kyselina ferulová 

 
O

OH

OH

OCH
3

 

3-hydroxy-4-

methoxyskořicová kyselina 

4,04 

Kyselina kávová 

 
O

OH

OH

OH

 

4-hydroxyskořicová kyselina 4,04 

Kvercetin 

O

O

OH

OH

OH

OH

OH

 

3,3´, 4´,5,7- 

pentahydroxyflavon  

6,89 

Kyselina p-

kumarová O

OH

OH

 

4-hydroxyskořicová 4,10 
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kyselina 

protokatechová O

OH

OH

OH

 

3,4-dihydroxybenzoová 4,45 

Kyselina 

skořicová 

 

3-fenylprop-2-enová kyselina 4,44 

Kyslina syringová 

 

4-hydroxy-3,5-

dimethoxybenzoová kyselina 

4,47 

Kyselina vanilová 

 

4-hydroxy-3-methoxy 

benzoová kyselina 

4,45 

 

V odborné literatuře se setkáváme s analýzou fenolických kyselin různými separačními, 

metodami, např. tenkovrsvou chromatografií (TLC), plynovou chromatografií (GC) nebo 

vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC). Separace  flavonoidů obsažených 

v zeleném čaji byla provedena metodou kapilární elektroforézy a byla srovnána s HPLC 

využívající dvě mobilní fáze rozdílného složení(s acetonitrilem a triflourooctovou kyselinou). 

19 Stanovení flavonoidů a některých fenolických kyselin bylo provedeno metodou HPLC 

s mobilní fází 1% vodným roztokem tetrahydrufuranu a s pH 3 upraveným  kyselinou 

fosforečnou. Stanovení bylo srovnáno s metodou CZE v pufru s obsahem 35m M boraxu, pH 

8,9 v kapiláře o efektivní délce 70cm s vnitřním průměrem 75μm. 28. Hydroxyskořicové 

kyseliny  ve vzorku piva byly stanovovány vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 

spojenou s UV detekcí. 29 Fenolické sloučeniny obsažené ve slunečnicovém oleji  byly 

stanovené rovněž HPLC  s detekcí hmotnostní spektrometrií a ionizací elektrosprejem (ESI-

MS). 30  Fenolické kyseliny obsažené v meduňce lékařské byly stanovovány metodou tITP-

CZE v elektrolytu pro CZE o složení 25mM 3-(N-morfolino)-2-hydroxypropylsulfonové 

kyseliny, 50 mM TRIS, 40mM kyseliny borité a 0,2% hydroxyethylcelulosy o pH 8,1. 31  

Devatenáct fenolických kyselin obsažených v pivu bylo stanovováno kapilární elektroforézou 

v elektrolytu o složení 25% 2- propanolu, 0,001% HDB a 50 mM fosforečnanu sodného. 32   
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Přírodní antioxidanty byly stanovovány ve vzorku pomocí MECK v pufru o složení 200mM 

borát o pH 8,5 s přídavkem 50mM dodecylsíranu sodného; UV detekce probíhala při vlnové 

délce 340nm. 33   V olivovém oleji byly stanovovány flavonoidy metodou kapilární 

elektroforézy v pufru o složení 20% 2- propanolu, 0,001% HDB a 50mM boritanu sodného 

s hodnotou pH 9,6. 34    
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4. CÍL PRÁCE 
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Cílem práce bylo vypracovat metodu kapilární zónové elektroforézy s izotachoforetickou 

prekoncentrací (tITP- CZE) pro analýzu směsi sedmi fenolických kyselin (kyselina 

protokatechová, kávová, vanilová, skořicová, ferulová, syringová a p-kumarová) a flavonoidu 

kvercetinu. Dále provést validaci metody, aby mohla být úspěšně aplikována na analýzu 

extraktu z farmaceuticky významných rostlinných drog. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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5.1. Příprava roztoků 

 

5.1.1. Zásobní roztoky 

 

Roztok základního elektrolytu (BGE) 

Připravila jsem si zásobní roztok borátu o koncentraci 500 mM a objemu 500 ml. Na 

analytických vahách jsem přibližně přesně navážila potřebné množství kyseliny borité ( 

15,4575g) a toto množství přenesla do odměrné baňky o objemu 500 ml. Přidala jsem 

potřebné množství vody a nechala rozpouštět asi 25 minut na ultrazvukové lázni při zvýšené 

teplotě  (50- 60°C). Po úplném rozpuštění všech krystalů kyseliny borité jsem doplnila vodu 

po rysku. Zásobní roztok jsem uchovávala v lednici pro použití v čas potřeby. Před každým 

použitím jsem potřebné množství roztoku borátu přefiltrovala membránovým filtrem 

Millipore Millex-LCR 0,45 μm. 

 

Roztok HDB 

Zásobní roztok HDB měl koncentraci 0,1%. Na analytických vahách jsem odvážila 100mg 

chemikálie  do odměrné baňky o objemu 100 ml a přidala vodu potřebnou pro rozpuštění. 

Poté jsem doplnila objem vody po rysku. Roztok takto připravený pro další využití jsem 

skladovala v lednici. 

 

Roztok NaCl. 

Pro zakoncentrování jsem si připravila 500mM roztok NaCl. Na analytických vahách jsem si 

přibližně přesně navážila 2,9 g NaCl, kvantitativně vodou převedla do odměrné baňky o 

objemu 100 ml doplnila vodou po rysku. Skladovala jsem v lednici při teplotě 2-8 °C. Před 

každým použitím jsem potřebné množství přefiltrovala membránovým filtrem Millipore 

Millex-LCR 0,45 μm. 

 

5.1.2. Roztok standardů 

 

Roztok standardů, tedy fenolických kyselin s kvercetinem v methanolu, jsem získala po 

navážení hmotnosti 2,5 mg od každé z kyselin tzn. od kyseliny ferulové, kávové, p- 

kumarové, protokatechové, syringové, skořicové, vanilové a flavonoidu kvercetinu. Navážené 

množství jsem kvantitativně převedla do odměrné baňky o objemu 25ml a rozpustila v 50% 
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methanolu. Následovalo pětiminutové odplynění na ultrazvukové lázni. Vznikl roztok o 

koncentraci 100μg/ml každého analytu. Byl skladován v lednici pro následující použití.  

 

5.1.3. Pracovní roztoky 

 

Pracovní elektrolyty jsem připravovala obvykle v množství 25ml. Nejprve jsem do odměrné 

baňky odpipetovala vypočítané množství zásobního roztoku borátu. Poté jsem přidala 

potřebné množství modifikátoru EOF (hexadimetrinbromid) a organického rozpouštědla a 

doplnila objem vodou do 20 ml. Následujícím krokem byla úprava pH* pomocí roztoku 

amoniaku na hodnotu 8,6. Poté jsem převedla kvantitativně do odměrné baňky na 25ml a 

doplnila vodou po rysku. Roztok jsem nechala odplynit na ultrazvukové lázni po dobu tří 

minut. 

 

5.1.4. Kalibrační roztoky 

 

Kalibrační roztoky byly připraveny ze zásobního roztoku analytů o koncentraci 100 g/ml, 

obsahovaly 50% (V/V) methanolu. Kalibrační křivka  je v rozsahu 2,2 až 16 g/ml. Kyseliny 

kávová a protokatechová mají koncentraci dvojnásobnou, kalibrační křivka je tedy v rozsahu 

4,4 až 32 g/ml. 

 

 

5.2. Přístroje, zařízení 

 

 Přístroj na vypalování detekčních oken: MICRO SOLV TM CE- The Window maker 

 

 Ultrazvuková lázeň: BANDELIN SONOREX DIGITEC, Německo 

 

 pH metr: MeterLab PHM 220, Radiometer Copenhagen, Francie; přístroj byl 

kalibrován pomocí technických pufrůWTW 

 

 Analytické váhy: SARTORIUS 2004 MP, Německo 

 

 Kapilární elektroforetický systém PrinCE 750, Holandsko, software Dax-D3 
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 Kapilární elektroforetický systém: P/ACE 
TM

 MDQ Capillary System; Beckman 

Coulter, software Karat 32 

 

 

5.2.1. Kapilární elektroforetický systém PrinCE 750 

 

Měření probíhalo na přístroji PrinCE 750 s DAD (diode array detector). Přístroj byl propojen 

s počítačem s nainstalovaným operačním systémem Microsoft Windows 98. Naměřená data 

byla zpracovávána programem DAx 3D verze 7.3. Pro separaci jsem využívala křemennou 

potaženou kapiláru o vnitřním průměru 50 m, o efektivní délce 60 cm a celkové délce 68,5 

cm. 

 

5.2.2. Kapilární elektroforetický systém Beckman Coulter 

Kapilární elektroforetický systém Beckman Coulter je vybaven UV- DAD detektorem. 

Záznam a vyhodnocení výsledků probíhalo v počítačovém programu  32 Karat Software. 

pracující pod operačním systémem Microsoft Windows 98.  

 

5.3. Pracovní postupy a vývoj metody 

 

5.3.1. Pracovní postup 

 

Na začátku a konci každého pracovního dne bylo nutné přístroj promýt a sice 10 minut 1,0 M 

roztokem NaOH, poté 10 minut 0,1 M roztokem NaOH a nakonec 10 minut ultračistou vodou 

pod tlakem 2000mbar. Před každým dílčím měřením jsem v programu nastavila 2 minutové 

promývání  kapiláry 0,1 M roztokem NaOH, 2 minutové promytí ultračistou vodou a posléze 

roztokem BGE. Měření probíhalo při stálém napětí –30 V. Dávkování vzorku probíhalo 

hydrodynamicky tlakem 50mbar po dobu 6 sekund při metodě CZE, 90 sekund při tITP-CZE.  

Detekce probíhala při vlnových délkách 200nm, 214nm, 254nm a 280 nm v UV oblasti 

spektra.  

 

5.3.2. Vývoj a optimalizace metody 

 

Úkolem bylo testovat a sledovat tyto vlivy: 
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 koncentraci borátového pufru  

 

 hodnotu pH  

 

 přídavek organického rozpouštědla a  jeho koncentrace 

 

 přídavek cyklodextrinů a vliv jejich koncentrace 

 

 přídavek stackeru  a vliv jeho koncentrace 

 

 testování délky nástřiku vzorku. 

Při optimalizaci metody jsem pracovala s roztokem elektrolytů o koncentraci 100g/ml 

každého analytu. Koncentrace odpovídá navážce 2,5 mg od každé z kyselin, tzn. kyseliny 

ferulové, kávové, p-kumarové, protokatechové, syringové, skořicové, vanilové a flavonoidu 

kvercetinu a jejich následnému rozpuštění v 50% (V/V) methanolu. 

 

5.4. Výpočty 

 

5.4.1. Limit detekce a kvantifikace 

 

Limit detekce je nejnižší detekovatelná koncentrace látky, která není stanovovaná 

kvantitativně. Detekčním  limitem se vyjadřuje citlivost metody.  Limit kvantifikace je 

nejnižší stanovitelná koncentrace látky s dostatečnou přesností a správností. 

U instrumentálních metod se může určit jako koncentrace analyzované látky odpovídající 

poměru signálu k šumu S/N = 3 (limit kvantifikace S/N= 10). 
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5.4.2. Opakovatelnost metody 

 

Opakovatelnost byla testována pro koncentraci 6 g/ml  v 6 paralelních měřeních. 

Směrodatnou odchylku s jsem vypočítala pomocí funkce SMODCH v programu Microsoft 

Excel. Pro výpočet relativní odchylky (%) jsem použila vzorec: 

100
x

s
RSD . 

  rovnice 10 

5.4.3. Rozlišení 

Rozlišení je jeden z kvantitativních parametrů separační účinnost. Rozlišení dvou sousedních 

píků lze vypočítat podle vzorce: 

21

12 )(2

ww

tt
RS






. 

       rovnice 11 

Kde t1 a t2 jsou migrační časy látek a w1 a w2 jsou šířky píku při základní linii. 
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5.5. Použité chemikálie 

Tabulka 2. 

Název látky Mr  Výrobce čistota 

2-Hydroxypropyl-α-cyklodextrin 1180  Aldrich p.a. 

Apigenin 270,24  Sigma 95% 

Ethylparaben 166,18  Aldrich 99% 

Hexadimetrin bromid   Sigma ≥94% 

Chlorid sodný 58,44  Penta 99% 

Kvercetin 338,26  Aldrich 95% 

Kyselina benzoová 122,12  Aldrich 97% 

Kyselina boritá  61,83  Aldrich 97% 

Kyselina ferulová 194,19  Aldrich 98% 

Kyselina kávová 180,16  Sigma 98% 

Kyselina p-kumarová 164,16  Sigma 98% 

Kyselina protokatecholová 154,12  Aldrich 99% 

Kyselina skořicová 148,16  Aldrich 99% 

Kyselina sorbová 112,13  Sigma 99% 

Kyselina syringová 198,2  RNDr. Jan Kulich 99% 

Kyselina vanilová 168,1  Sigma 99% 

Methanol 32,04  Fluka 99,50% 

Methylparaben 152,15  Penta 99,8% 

Propan-2-ol 61,1  Sigma-Aldrich 99,9% 

α-Cyklodextrin 972,86  Fluka  > 98% 

β-Cyklodextrin 1135  Fluka  > 99% 

γ-Cyklodextrin 1297,15  Fluka >> 97% 

2,6-Di-O-metyl-β-cyklodextrin 1331,39  Sigma pro elektroforézu 
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Mým úkolem bylo zajistit vhodné podmínky pro separaci a kvantifikaci  sedmi fenolických 

kyselin a flavonoidu kvercetinu v režimu kapilární zónové elektroforézy. Kritériem 

separačních podmínek byla úplná separace na základní linii, symetrie píků, co možná největší 

plocha pod píkem a poměr signálu k šumu. Dále jsem optimalizovala proces zakoncentrování 

velmi zředěného roztoku standardů metodou tITP-CZE v jedné kapiláře tak, aby se zvýšila 

citlivost CZE analýzy. K redukci EOF, který je nutný k realizaci prekoncentrační techniky, 

jsem využívala dynamického pokrytí kapiláry. Zakoncentrovávací krok pomocí t-ITP byl 

zvolen proto, že je zamýšlená aplikace CZE metody na analýzu vybraných konstituentů 

v methanolickémextraktu z farmaceuticky významných rostlinných drog, jako je Epilobii 

herba aj. 

V průběhu měření došlo k poruše detektoru na přístroji PrinCE. Pro dokončení práce jsem 

tedy přenesla získané výsledky na přístroj Beckman Coulter, kde bylo nutné mírně upravit 

separační podmínky. Dále uvádím dva postupy optimalizace separačních podmínek  na 

přístroji PrinCE a Beckman Coulter a dále finální výsledky získané na přístroji Beckman, 

týkající se zejména kvantitativní analýzy studovaných látek přírodního původu. 

 

6.1. Optimalizace separačních podmínek na přístroji PrinCE. 

 

6.1.1. Podmínky kapilární zónové elektroforézy 

 

6.1.1.1. Složení elektrolytu a jeho koncentrace 

 

Jako základní elektrolyt jsem pro separaci zvolila borát na základě předchozích prací 4, 35.  

Během separace dochází k reakci mezi borátovým iontem a analyty s o-dihydroxylovými 

skupinamin a ke vzniku komplexů se záporným nábojem, což zvyšuje selektivitu separace. 

Postupně jsem otestovala koncentraci borátu o koncentracích 50mM, 75mM, 100mM, 

125mM, 150mM, 175mM a 200mM o přibližném pH 8,5, s přídavkem 20% methanolu.  

Se zvyšující se koncentrací se podle očekávání prodloužil také čas analýzy. ( Obr. 11.) Po 

měření proběhlo vyhodnocování elektroforeogramu a za nejvhodnější koncentraci jsem 

označila takovou, ve které byly detekovány píky v počtu co nejbližším počtu analytů a jenž 

měly symetrický tvar. Takové podmínky splňoval pufr s koncentrací 125mM kyseliny borité. 
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Obr.11. Vliv koncentrace borátu 

Závislost je ukázána na kyselině protokatechové a ferulové, přičemž migrační časy ostatních kyselin leží 

mezi těmito dvěma krajními body. 

 

6.1.1.2. Činidlo pro otočení EOF 

 

Při využití normální polarity  dochází k migraci stackeru z kapiláry ještě dříve než dojde 

k zakoncentrování ( rychlost migrace stackeru se sčítá s vektorem EOF). Proto bylo nutné 

provést analýzu s obrácenou polaritou a  při otočeném elektroosmotickém toku. Nástřik 

vzorku tedy probíhá na straně katody a analyty (anionty) tedy migrují směrem k anodě, kde je 

umístěn i detektor. 

Pro otočení elektroosmotického toku jsem využila dynamického pokrytí kapilární stěny 

polykationickým polymerem HDB, který se v literatuře osvědčil nejlépe při separaci látek 

stejného charakteru v elektrolytovém systému podobného složení. Na základě práce 4 jsem 

používala 0,001% koncentraci HDB. 

 

6.1.1.3. Vliv pH 

 

Důležitým parametrem pro separaci je hodnota pH elektrolytu, která výrazně ovlivňuje 

ionizaci a tím i pohyblivost iontů. Analyty jsou slabými kyselinami (pKa leží v rozmezí 4,04-
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6,89) a stupeň  ionizace se zvyšuje se stoupajícím pH BGE. Pokles migračního času se 

vzrůstem pH pak souvisí se zvýšenou ionizací. 

Připravila jsem řadu roztoků BGE,  jejichž hodnoty pHjsem upravila pomocí 17,5% amoniaku 

a roztoku amoniaku RS2 ( 1%) na  hodnoty pH 8,2; 8,5; 8,7; 8,9 a  9,1. Nejvíce píků, dobré 

rozlišitelnosti odpovídaly pH 8,5 a 8,7, proto jsem otestovala ještě hodnotu 8,6. Migrační čas 

se se zvyšujícím pH mírně zkracoval, od pH 8,6 (Obr. 12) opět mírně prodlužoval 

pravděpodobně na základě zvýšení elektrostatických interakcí mezi HDB a analyty. pH 8,6 

jsem zvolila jako optimální z důvodu největší symetrie píků a příznivému poměru signálu 

k šumu.27 
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Obr.12. Vliv hodnoty pH 

Závislost je ukázána na kyselině protokatechové a ferulové, přičemž migrační časy zbylých kyselin leží 

mezi těmito dvěma krajními body. 

 

6.1.1.4. Organické rozpouštědlo- výběr a koncentrace 

 

Obsah organického rozpouštědla v elektrolytu má příznivý vliv na rozlišení analytů. 

Nevýhodou je, že se prodlužuje trvání analýz, a to zejména při použití vysokých koncentrací 

rozpouštědla. Důvodem je vyšší viskozita a také redukce zeta potenciálu. 34 

Ve své práci jsem otestovala přídavek methanolu, propan-2-olu a také směsi methanolu a 

propan-2-olu v poměru 2:1. Z těchto možností se ukázal být nejlepší variantou propan-2-ol, 

protože při jeho použití bylo dosaženo nejlepšího rozlišení. Směs organických rozpouštědel se 
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neosvědčila z důvodu nejhoršího rozlišení, píky se překrývaly, byla zřejmá nižší citlivost 

analýzy a byl nízký poměr signálu k šumu. 

Testovala jsem přídavek propan-2-olu v koncentracích 10, 15, 20 a 30%. Se zvyšující 

koncentrací se prodlužoval migrační čas. (Obr.13.) Při nejvyšší koncentraci byly píky 

symetrické, vysoké, ale ne všechny separovány, proto jsem dále s touto vysokou koncentrací 

nepracovala. V nižších koncentracích rozpouštědla bylo rozlišení lepší. Jako nejvhodnější 

jsem dále používala koncentraci 15% přídavku propan-2-olu.  
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Obr.13. Vliv obsahu propan-2-olu 

Závislost je ukázána na kyselině protokatechové a ferulové, přičemž migrační časy zbylých kyselin leží 

mezi těmito dvěma krajními body. 

 

6.1.1.5. Vliv přídavku cyklodextrinů 

 

Cyklodextriny jsou látky, které mají přímý vliv na separaci jednotlivých analytů. Podle 

literárních zdrojů jsem otestovala přídavek -cyklodextrinu, - cyklodextrinu , γ - 

cyklodextrinu, (2-hydroxypropyl)- -cykloxetrinu  v koncentraci 10 mM.4 Jako 

jednoznačně nejlepší se ukázal být γ - cyklodextrin. Pomocí něj bylo na elektroforeogramu 

patrno sedm píků z celkového množství osmi látek. (Obr. 14. )Nevýhodou použití γ -

cyklodextrinu bylo, že po několika desítkách měření s γ -cyklodextrinem docházelo k silnému 

zašumění základní linie, někdy k úplnému přerušení analýzy. K tomu zřejmě docházelo 

z důvodu zanášení kapiláry. V tomto případě nepomohlo ani  snížení koncentrace γ -

cyklodextrinu, protože jsem testovala také koncentraci 2mM. Jediným řešením tohoto 

problému byla výměna kapiláry. 
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Obr. 14. Elektroforeogram R-EOF-CZE za optimálních podmínek na přístroji PrinCE: (1) 

kyselina protokatechová, (2) kyselina kávová, (3) kyselina skořicová, (4) kyselina vanilová, (5) kyselina p-

kumarová, (6) kyselina syringová,  (7) kyselina ferulová 

 

6.1.1.6. Teplota 

 

Analýza probíhala za standardních laboratorních podmínek při 25°C. Zvýšení této teploty  

ústilo v přerušování kapiláry vlivem lokálního přehřívání. Proto jsem využívala možnosti 

využití klimatizace v laboratoři. 

 

6.1.2. Podmínky přechodné izotachoforézy- kapilární zónové elektroforézy 

 

Režim přechodné izotachoforézy byl indukován složením vzorku. Kombinací elektrolytů 

v kapiláře jsem dosáhla spojení prekoncentrační techniky (tITP) se samotnou separací 

v režimu CZE. Výhoda tohoto spojení spočívá v jednoduchosti přípravy a plné automatizace 

celého procesu.  

Cílem bylo nalézt vhodnou koncentraci stackeru, v tomto případě jsem jako stacker použila 

NaCl, který poskytuje chloridové anionty do pozice vedoucího iontu- leaderu. Borátové 

spolu-ionty migrují v této směsi nejpomaleji a proto vystupují v roli terminátoru. ( viz 

Vedoucí typ stackingu, kapitola 3.7.3.1.1). Základním předpokladem pro průběh 

izotachoforézy je, aby koncentrace stackeru ve vzorku byla vyšší než koncentrace samotných 
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analytů. Otestovala jsem tedy přídavek stackeru v koncentracích 100, 200, 300, 400, 500 mM. 

S nárůstem koncentrace se prodlužovaly migrační časy analytů, protože tím déle v systému 

probíhala t-ITP. Nejlépe detekovatelné byly píky vzorku s přídavkem 200mM NaCl. Při 

vyšších koncentracích docházelo k jejich rozšiřování a nedostatečné separaci. 

Při prodloužení délky nástřiku dochází během CZE k rozšiřování a  zvýšení disperze zón. 

Stejným postupem při tITP lze získat vysoké, úzké píky. Testovala jsem doby nástřiku 6, 30, 

45, 60, 90, 100, 120 s. Pro další práci byla zvolena doba nástřiku 90s. 

 

6.1.3. Detekce 

Kapilární elektroforetický systém Prince je vybaven DAD detektorem. Během všech měření 

probíhala detekce při vlnových délkách z UV oblasti spektra. 200, 214, 254 a 280 nm. Většina 

analyzovaných látek dosahovala maxima absorpce při 214 nm. Výjimku tvořila kyselina 

kávová, která maxima dosahovala při 280 nm. Flavonoid kvercetin se nepodařilo  

identifikovat ani metodou přídavku standardu ani porovnáním spekter. Zřejmě se zachytával 

na stěně separační kapiláry.  

 

6.1.4. Výsledky 

 

Výsledky získané měřením v systému PrinCE před poruchou detektoru jsem shrnula v  

Tabulce 3.  

Tabulka 3. Optimalizované podmínky měření při tITP-CZE v systému PrinCE. 

 

Koncentrace borátu (BGE) 125 mM 

pH* 8,6 

Modifikátor EOF 0,001% HDB 

Organické rozpouštědlo 15% propan-2-olu 

Cyklodextrin 10 mM γ- cyklodextrin 

Teplota 25°C 

Napětí -30 kV 

Koncentrace NaCl pro tITP 200 mM 

Dávkování (čas, tlak) 90s, 50mbar  

Detekce UV při 214 nebo 280 nm 

Kapilára Křemenná kapilára, ID 50 m, 

efektivní délka 68cm, celková 

76,5 cm 
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6.2. Optimalizace separačních podmínek na přístroji Beckman Coulter 

 

Po přenesení optimálních separačních podmínek z přístroje PrinCE na kapilární 

elektroforetický systém Beckman muselo dojít k úpravě některých parametrů měření. 

Hlavním důvodem byl neostrý tvar píků, ( zejména u nejrychlejších analytů- kyseliny 

protokatechové a kávové). U tITP-CZE jsem se zaměřila na optimalizaci pH, přídavek 

organického rozpouštědla, přídavek cyklodextrinu a také na změnu teplotního režimu 

v průběhu analýzy, což je poměrně neobvyklý krok v elektroforéze. Ostatní separační 

podmínky zůstaly stejné. 

Pro představu je uveden záznam z CZE analýzy modelové směsi po přenesení na systém 

Beckman (Obr. 15.) 

 

Obr. 15. Elektroforeogram modelové směsi za podmínek vypracovaných na přístroji Prince. 

Metoda R-EOF-CZE: (1) kyselina protokatechová, (2) kyselina kávová, (3) kyselina skořicová, (4) 

kyselina vanilová, (5) kyselina p-kumarová, (6) kyselina syringová,  (7) kyselina ferulová 

 

6.2.1 Změna některých parametrů 

 

6.2.1.1. Vliv pH 

 

Původní hodnota pH elektrolytu byla 8,6. Z této hodnoty jsem vycházela a vyzkoušela jsem 

základní elektrolyt s hodnotou pH 8,6; 9,0 a 9,2. Na základě výsledků jsem zvolila hodnotu 

pH 9,2, kdy nastala nejvyšší odezva detektoru, píky byly úzké a vysoké. 
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6.2.1.2. Organické rozpouštědlo 

 

Otestovala jsem znovu přídavek organického rozpouštědla methanolu a propan-2-olu a to 

v koncentracích 15, 17,5, 20 a 35 %. Nízká koncentrace, která byla vhodná na přístroji 

PrinCE, se zde nejevila být optimální, protože docházelo k nedokonalé separaci. Postupně 

jsem zvyšovala koncentraci organického rozpouštědla a symetrické píky jsem získala po 

použití 35% propan-2-olu. Při této koncentraci na prvním přístroji rovněž docházelo k dobré 

separaci, ale dále jsem s ní nepracovala vzhledem k vysokému šumu základní linie. 

 

6.2.1.3. Vliv přídavku cyklodextrinů 

 

V přístroji PrinCE jsem pozorovala po použití γ - cyklodextrinu zanesení kapiláry po 

opakovaných měřeních. Při jeho použití v přístroji Beckman došlo k výraznému prodloužení 

doby separace, kdy analýza trvala téměř 30 minut. Rozhodla jsem se od jeho použití upustit a 

otestovala jsem přídavek 2,6-di-O-methyl-cyklodextrinu v koncentraci 10 mM na základě 

literatury4. Tento postup se ukázal jako výhodný a uvedený  cyklodextrin jsem použila pro 

další měření. Analyty byly separované až na základní linii, byly vysoké, úzké a navíc byl 

minimální šum základní linie. 

 

6.2.1.4. Teplota 

 

Posledním parametrem, který bylo žádoucí otestovat byla teplota. V přístroji PrinCe byla 

kapilára termostatovaná na 25°C a byla během celé analýzy konstantní. Je známé, že změny 

teploty v roztoku v kapiláře mají vliv na pH pufru, ostrý tvar píků, migrační časy, 

reprodukovatelnost a separační účinnost. Na základě literárních zdrojů jsem vyzkoušela 

změnu teplotního režimu, kdy dochází k přepnutí teploty  až během samotné separace.36 

Očekávala jsem za aplikace tohoto intrakapilárního teplotního gradientu zlepšení rozlišení při 

separaci daných kyselin. Teplota se změnila z počáteční 20°C na 24°C ve třetí minutě nebo ve 

čtvrté minutě a dále analýza probíhala při tétoteplotě. Je zajímavé, že jestliže se teplota 

zvýšila ve třetí minutě, probíhala celá analýza déle než při změně teploty ve čtvrté minutě. 

Tato okolnost pravděpodobně souvisí s délkou trvání směsné zóny BGE-Cl- a tím trvání 

kroku přechodné izotachoforézy. Toto monitorování teploty  v kapiláře během analýzy se 

ukázalo jako pozitivní prvek. Nejlépe se jevil režim s přepínáním mezi 20-24°C ve třetí 

minutě.  
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6.2.1.5. Vnitřní standard 

 

Vnitřní standard jsem volila podle kritéria jeho migračního času. Migrační čas měl být takový, 

aby nebyl shodný s žádným z analytů a nedošlo tak k překrývání píků. Otestovala jsem 

přídavek apigeninu, ethylparabenu, methylparabenu, kyseliny benozoové a kyseliny sorbové. 

Jako IS byla zvolena kyselina sorbová. 

 

6.2.2. Výsledky  

Optimální zjištěné parametry pro tITP-CZE analýzu vybraných organických kyselin jsem 

shrnula v následující Tabulce 4. 

 

Tabulka 4.: Optimalizované podmínky měření tITP-CZE 

Koncentrace borátu 125 mM 

pH* 9,2 

Modifikátor EOF 0,001% HDB 

Organické rozpouštědlo 35% propan-2-olu 

Cyklodextrin 10 mM 2,6-di-O-methyl-

cyklodextrin 

Teplota Teplotní režim se změnou 

teploty z 20°C na 24°C ve 

3.minutě separace 

Napětí -30 kV 

Koncentrace NaCl pro tITP 200 mM 

Dávkování (čas, tlak) 90s, 50mbar  

Detekce UV při 214 nebo 280 nm 

Kapilára Křemenná kapilára, ID 50 m, 

efektivní délka 68cm, celková 

76,5 cm 

  

Elektroforeogram po optimalizaci separačních podmínek, měřeno na přístroji Beckman 

v režimu tITP-CZE je Obr.16. 
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Obr. 16. Elektroforeogram: (1.) kyselina protokatechová,(2.) kyselinaferulová,(3.)kyselina 

skořicová,(4.)kyselina vanilová, (5.)kyselina p-kumarová,(6.)kyselina syringová,(7.)kyselina ferulová 

(IS.)kyselina sorbová, NaCl v roli stackeru 

 

6.2.3. Rozlišení 

Analyty byly identifikovány přídavkem jednotlivých standardů do měřeného roztoku vzorku. 

Rozlišení dvou následujících píků jsem vypočítala podle Rovnice 11 z údajů získaných při 

měření za optimálních podmínek. Výsledky jsem uvedla v Tabulce 9. Rozlišení je u všech 

kyselin dostatečné, nejmenší u dvojice kyselin skořicová- vanilová a p-kumarová- syringová. 

V tabulce  jsou uvedeny migrační časy jednotlivých kyselin. Nejpomaleji migruje kyselina 

ferulová, nejrychleji kyselina protokatechová. 

 

Tabulka 5: Rozlišení analytů, migrační časy 

Analyt- kyseliny Rozlišení      Kyselina Migrační čas (min) 

Protokatechová-kávová 3,685  Protokatechová 17, 556 

Kávová- sorbová (IS) 3,396  Kávová 17,993 

Sorbová (IS)- skořicová 5,793  Skořicová 19,850 

Skořicová- vanilová 1,525  Vanilová 20,124 

Vanilová- p-kumarová 4,713  P-kumarová 20,467 

P-kumarová-syringová 1,672  Syringová 20,643 

Syringová-ferulová 2,949  Ferulová 21, 039 

 

6.2.4. Kalibrační závislost  

Experimentální podmínky pro testování kalibrační závislosti s využitím metody tITP-CZE 

jsou zaznamenané ve výše uvedené tabulce (Tabulka 4.) Při měření kalibrační závislosti byl  
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roztok standardů připraven bez kvercetinu, jelikož se ho během optimalizace metody 

nepodařilo analyzovat.  

Kalibrační závislosti byly naměřeny pro roztoky standardů o  koncentracích 2,2 g/ml, 

4g/ml, 6g/ml, 8 g/ml a 16 g/ml (kyseliny skořicová, vanilová, p-kumarová, syringová, 

ferulová), pro kyseliny protokatechovou a kávovou ve dvojnásobných koncentracích, tedy 4,4 

g/ml, 8g/ml, 12g/ml, 16 g/ml a 32 g/ml,vykazovaly menší citlivost.  Měření každého 

roztoku o dané koncentraci proběhlo třikrát a jako výsledná hodnota byl brán aritmetický 

průměr plochy pod píkem jako kvantitativního parametru. Kalibrační závislost jsem 

zpracovala v programu Microsoft Excel pomocí lineární regrese. Obecný tvar kalibrační 

křivky je  

y = k. x + q , 

rovnice 12 

kde y je poměr plochy pod píkem analytu v mAU/ plocha píku IS, x je koncentrace analytu v 

g/ml, k je směrnice přímky a q absolutní člen. Parametry kalibračních přímek včetně 

koeficientu korelace R shrnuje Tabulka 5 a Obr. 17. Rovnice regresní přímky jsou: y = 0,64x 

– 0,075 (kyselina protokatechová), y = 0,052x – 0,048 (kyselina kávová), y = 0,067x + 0,031 

(kyselina skořicová), y = 0,082x + 0,045 (kyselina vanilová), y = 0,090x + 0,009 (kyselina p-

kumarová), y = 0,075x + 0,023 (kyselina syringová), y = 0,076x + 0,012 ( kyselina ferulová). 

Kalibrační závislost je v daném rozmezí koncentrací lineární, což potvrzují korelační 

koeficienty v rozmezí 0,9940- 0,9987. 

 

Tab. 6. Kalibrační závislost: y = kx + q 

 K q 

Odchylka 

směrnice 

Odchylka 

posunutí 

Residuální 

odchylka R
 

Kys. Protokatechoví 0,063727 -0,07503 0,003028 0,052581 0,012628 0,9966 

Kys. Kávová 0,0515 -0,04786 0,001333 0,023145 0,002447 0,9940 

Kys. Skořicová 0,067604 0,03102 0,003072 0,026671 0,003249 0,9969 

Kys. Vanilová 0,082514 0,044956 0,004485 0,038940 0,006926 0,9956 

Kys. p-Kumarová 0,09006 0,001521 0,003946 0,034261 0,005362 0,9971 

Kys. Syringová 0,074925 0,022744 0,002461 0,021369 0,002086 0,9984 

Kys. Ferulová 0,076298 0,012822 0,002236 0,019417 0,001722 0,9987 

Vysv.: y je poměr plochy pod píkem analytu/plocha pod píkem IS, x je koncentrace 

analytu v g/ml, k je směrnice přímky a q absolutní člen. 
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Obr 16. Kalibrační závislost: Podmínky viz Tab.4., str. 58 

 

 

Obr 17. Kalibrační závislost: Podmínky viz Tab.4., str. 58 

 

6.2.5. Opakovatelnost metody 

Pro ověření opakovatelnosti migračních časů a ploch píků jsem provedla šest měření při 

koncentraci 6 µg/ml. Výpočet relativní odchylky proběhl podle Rovnice 10. Výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce 6. Opakovatelnost časů i ploch píků je dobrá. Relativní směrodatná 

odchylka pro migrační časy leží v intervalu 1,13-1,27, pro plochy píků v intervalu od 2,00–

4,35 %. Podle očekávání nejmenší opakovatelnost kvantitativního parametru vykazují 

kyseliny protokatechová a kávová. 

Identifikaci analytů jsem provedla metodou přídavku standardů k modelové směsi a 

s využitím DAD detektoru. Byla zaznamenána a uložena spektra jednotlivých analytů.  



 65 

Tabulka 7.: Opakovatelnost metody 

Analyt RSD (%) 

plocha 

RSD(%) 

čas 

Kyselina protokatechová 4,31 1,16 

Kyselina kávová 4,35 1,13 

Kyselina skořicová 2,38 1,20 

Kyselina vanilová 2,76 1,22 

Kyselina p-kumarová 2,19 1,25 

Kyselina syringová 2,00 1,24 

Kyselina ferulová 2,09 1,27 

 

6.2.6. Limit detekce a kvantifikace 

Limit detekce každého analytu je vyjádřen jako koncentrace, při kterém je poměr signálu 

k šumu roven minimálně hodnotě 3,3. Limit kvantifikace byl vypočítány z poměru píku 

k šumu a byl stanoven tak, aby poměr signálu k šumu byl roven minimálně10.Hodnoty limitu 

detekce  a limitu kvantifikace pro všechny analyty jsou uvedeny v Tabulce 7. Nejnižší LOD 

vykazuje kyselina protokatechová, naopak nejnižší hodnota LOD je u kyselina syringové. 

 

Tabulka 8. Limity detekce a kvantifikace: 

 

Analyt LOD 

(g/ml) 

LOQ 

(g/ml) 

Kyselina protokatechová 0,186 0,613 

Kyselina kávová 0,597 1,969 

Kyselina skořicová 0,599 1,977 

Kyselina vanilová 0,480 1,584 

Kyselina p-kumarová 0,567 1,870 

Kyselina syringová 0,651 2,147 

Kyselina ferulová 0,612 2,018 

 

 

6.2.7. Koncentrační faktor 

Porovnala jsem plochy píků při standardní kapilární zónové elektroforéze a při optimálních 

podmínkách tITP-CZE za použití vztahu: 

, 

rovnice 13 

kde AUC je plocha pod píkem při dané metodě  a c je koncentrace analytu.4  

Zakoncentrování jednotlivých analytů  jsou shrnuta v Tabulce 8. V průměru bylo dosaženo 

desetinásobného zakoncentrování. 
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Tabulka 9: Zakoncentrování jednotlivých analytů metodou tITP-CZE 

Analyt Zakoncentrování 

Kyselina protokatechová 13,5 

Kyselina kávová 12,1 

Kyselina skořicová 9,6 

Kyselina vanilová 9,7 

Kyselina p-kumarová 8,7 

Kyselina syringová 13,0 

Kyselina ferulová 9,0 

 

Závěrem je možné konstatovat, že byla vypracována metoda tITP-CZE pro analýzu sedmi 

látek s antioxidačním účinkem, tj. organických kyselin přírodního původu. Zakoncentrovávací 

krok pomocí přechodné ITP byl realizován z důvodů zamýšlené aplikace metody na separaci 

a kvantifikaci vybraných rostlinných konstituentů v extraktech Epilobii herba a Melissae 

herba. Metoda tITP-CZE byla validována a poskytuje opakovatelné výsledky (RSD = 2,0% až 

4,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ZÁVĚRY 
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Z výsledků mé práce vyplývají tyto závěry: 

 

7.1. Kapilární zónová elektroforéza v klasickém provedení s konvenčním nástřikem 

vzorku: 

 

Na přístroji PrinCE byly dosaženy tyto výsledky. 

1. Pomocí kapilární zónové elektroforézy byla analyzována směs sedmi fenolických 

kyselin ( protokatechová, kávová, skořicová, vanilová, p-kumarová, syringová a 

ferulová) a flavonoid kvercetin. 

2. Separace probíhaly v prostředí s obráceným EOF, aby bylo možné aplikovat metodu 

tITP-CZE. Jako modifikátor EOF byl použit HDB v koncentraci 0,001%. 

3. Byl sledován vliv koncentrace borátového pufru na kvalitu separace v intervalu 50-

200mM. Optimální koncentrací pro další měření byla koncentrace 125mM. 

4. Byl zkoušen vliv pH základního elektrolytu na kvalitu separace v intervalu 8,2-9,1. 

Optimální pH je 8,6. 

5. Byl studován vliv přídavku organického rozpouštědla na kvalitu separace. 

Nejvhodnější se jevil přídavek 15% propan-2-olu. 

6. Byl vyhodnocován vliv přídavku cyklodextrinů na kvalitu analýzy. Nejlepší rozlišení 

sedmi píků z osmi analyzovaných látek poskytl přídavek 10 mM γ -cyklodextrinu. 

7. Elektroforetická separace probíhala v kapiláře s efektivní délkou 68cm a vnitřním 

průměru 50µm. Bylo používáno hydrodynamické dávkování tlakem 50mbar po dobu 

6s. Při separaci bylo vkládáno napětí -30kV s gradientem 6 kV za sekundu. Detekce 

probíhala při 214 a 280 nm. 

 

Na přístroji Beckman Coulter byly dosaženy tyto výsledky: 

1. Byl sledován vliv hodnoty pH pracovního elektrolytu na kvalitu separace v rozmezí 

8,6-9,2. Nejlepší výsledky byly dosaženy s borátovým pufrem s pH 9,2. 

2. Byl zkoušen vliv přídavku organického rozpouštědla na účinnost separace. Nejlepších 

výsledků analýzy bylo dosaženo při použití 35% propan-2-olu. 

3. Byl studován jsem vliv přídavku cyklodextrinů na kvalitu separace. Nejvhodnější 

látkou se ukázal být 2,6-di-O-methyl-cyklodextrin v koncentraci 10mM. 
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7.2. Kapilární elektroforéza s přechodnou isotachoforézou indukovanou složením 

vzorku 

 

Byly dosaženy tyto výsledky: 

1. Pro ITP zakoncentrování byl zvolen přídavek NaCl o koncentraci 200 mM. 

2. Byl sledován vliv délky nástřiku na plochu píku v rozsahu 6-120s. Optimální délkou 

nástřiku bylo 90s. 

3. Byla provedena inovace metody aplikací intrakapilárního teplotního gradientu pro 

zlepšení rozlišení při separaci. Nejúčinnějším se ukázal režim se změnou teploty 

z 20°C na 24°C ve 3. minutě od začátku analýzy. 

4. Jako vnitřní standard byla vybrána kyselina sorbová. 

5. Kyseliny se separují v pořadí: kysleina protokatechová, kyselina kávová, kyselina 

skořicová, kyselina vanilová, kyselina p-kumarová, kyselina syringová, kyselina 

feruová. Migrační časy leží v intervalu 17,6- 20,1 min. Nejrychleji migruje kyselina 

protokatechová a nejpomaleji kyselina ferulová. 

6. Byla změřena kalibrační závislost pro analyzované látky v rozmezí  2,20- 16g/ml, 

pro kyselinu protokatechovou a kávovou v rozsahu 4,40-32g/ml. Korelační 

koeficienty byly v rozmezí 0,9940- 0,9987. 

7.  Byla zjištěna relativní směrodatná odchylka pro migrační časy v intervalu 1,13-1,27, 

pro plochy píků v intervalu od 2,00–4,35 %. 

8. Byly zjištěny detekční limity v rozmezí 0,186-0,651μg/ml. Nejnižší LOD má kyselina 

protokatechová a naopak nejvyšší kyselina syringová. 

9. Rozlišení analytů v tomto systému bylo u všech analytů vyšší než 1,5, přičemž 

nejnižší rozlišení bylo mezi kyselinami skořicovou a vanilovou, jehož hodnota činila 

1,525. 

10. S využitím tITP-CZE bylo dosaženo v průměru 10 násobné zakoncentrování analytů. 

Vyššího zakoncentrování by mohlo být dosaženo  další optimalizací nastříknutého 

objemu, tj. prodloužením doby nástřiku v kombinaci s optimalizací tlaku nástřiku. 
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8. SEZNAM ZKRATEK 
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BGE základní elektrolyt 

CEC kapilární elektrochromatografie 

CGE kapilární gelová elektroforéza 

CIEF kapilární isoelektrická fokusace 

CTAB cetyltrimetylammonium bromid 

CZE kapilární zónová elektroforéza  

DAD diode array detector 

DDAB didodecyldimethylammonium bromid 

DLPC 1,2-dilauroyl-sn-fosfatidylcholin 

EOF elektroosmotický tok 

ESI-MS hmotnostní spektrometrie a ionizace elektrosprejem 

FASS zakoncentrování vzorku zesílením pole 

GC plynová chromatografie 

HDB hexadimetrin bromid 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

ID vnitřní průměr 

IS vnitřní standard 

ITP isotachoforéza 

KMK kritická micelární koncentrace 

KRF Kohlrauschova regulační funkce 

LE vedoucí elektrolyt 

LOD limit detekce 

LOQ limit kvantifikace 

LVSS zakoncentrování vzorku z velkého objemu 

MEKC micelární elektrokinetická kapilární chromatografie 

MS hmotnostní spektrometr 

R-EOF-CZE elektoforéza s obráceným elektroosmotickým tokem 

RSD relativní směrodatná odchylka 

SDS dodecylsíran sodný 

TE koncový elektrolyt 

tITP přechodná izotachoforéza 

TLC tenkovrstvá chromatografie 

TTAB tetradecyltrimethylammonium bromid 
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