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ABSTRAKT  

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové  

Katedra: Analytické chemie  

Kandidát: Mgr. Jan Honegr  

Školitel: Doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.  

Název disertační práce: Vývoj metod pro zvýšení citlivosti detekce v kapilární zónové 

elektroforéze polyfenolických přírodních látek s využitím on-line elektromigračních 

prekoncentračních technik 

 

Předložená práce se zabývá vývojem metod pro zvýšení citlivosti kapilární zónové 

elektroforézy (CZE) s UV detekcí v analýze polyfenolických látek přírodního původu. 

V teoretickém úvodu jsou popsány teoretické základy kapilární elektroforézy, různých 

metod prekoncentrace – stackingu a instrumentální uspořádání. V práci jsou uvedeny 

vlastnosti polyfenolických sloučenin a rostlinných drog s obsahem studovaných látek. 

Experimentální část se zabývá vývojem a validací tří nových metod pro analýzu 

polyfenolických látek v rostlinných extraktech s využitím on line zakoncentrování. 

Studované sloučeniny byly: kyselina ferulová, chlorogenová, kávová, p-kumarová, 

rozmarýnová, karnosolová, skořicová, protokatechová, vanilová, syringová a flavonoidy 

kvercitrin, kvercetin, apigenin, luteolin a rutin. 

1. Metoda kombinace kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy (ITP-

CZE) v dvoukolonovém uspořádání byla vyvinuta pro analýzu pěti fenolických kyselin 

a flavonoidu kvercitrinu v methanolickém extraktu z rostlinné drogy Melissae herba. 

Byly dosaženy limity detekce v rozsahu 18-35 ng/ml. 

2. Je popsána CZE s využitím techniky zakoncentrování analytů z velkého objemu 

s přepínáním polarity (LVSS-CZE) v jedné kapiláře pro analýzu čtyř fenolických 

kyselin a čtyř flavonoidů v methanolickém extraktu z rostlinné drogy Orthosiphonis 

folium. Detekční limity jsou v rozsahu 3-16 ng/ml. 

3. Vyvinutá kombinovaná metoda přechodné isotachoforézy a kapilární zónové 

elektroforézy (t-ITP-CZE) v jednokolonovém uspořádání byla aplikována na analýzu 

sedmi fenolických kyselin v potravním doplňku - ethanolickém extraktu z rostlinné 

drogy. Dosažené detekční limity jsou v rozsahu 16-31 ng/ml. 



ABSTRACT  

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Analytical Chemistry  

Candidate: Mgr. Jan Honegr 

Supervisor: Doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc. 

Title of doctoral thesis: Development of methods for sensitivity enhancement in capillary 

zone electrophoresis of natural polyphenolic compounds with use of online 

electromigration preconcentration techniques 

 

The thesis presented is dealing with the development of capillary zone electrophoresis 

(CZE) with UV detection for the sensitivity enhancement in the analysis of polyphenolic 

substances of natural origin. 

Basic principles of capillary electrophoresis, different online preconcentration 

techniques (including stacking) and corresponding instrumentation are discussed in the 

theoretical part. Moreover a survey of properties of polyphenolic compounds and of herbal 

drugs containing such substances is presented in this section.  

The experimental part is focused on the development and validation of three new 

analytical procedures with online electrophoretic preconcentration for the assay of 

polyphenols in plant extracts. The analytes under study were ferulic, chlorogenic, caffeic, 

p-coumaric, rosmarinic, carnosolic, cinnamic, protocatechuic, vanillic and syringic acid 

and a group of flavonoids involving quercitrin, quercetin, apigenin, luteolin and rutin.  

1. Capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis (ITP - CZE ) in 

column coupling configuration was developed for the analysis of five phenolic acids and 

quercitrin in methanolic extract of crude drug of Melissae herba . Substantial improvement 

in the sensitivity of the method with detection limits in the range 18-35 ng/mL was 

achieved. 

2. The technique of large volume sample stacking with polarity switching (LVSS - 

CZE ) in a single capillary for preconcentration and determination of four flavonoids and 

four phenolic acids in methanolic extract of Orthosiphonis folium was devised. A 90-fold 

enhancement in sensitivity compared to the conventional CZE method was achieved. 

Detection limits ranged from 3 to 16 ng/mL. 

3. Technique based on the combination of transient isotachophoresis induced by 

sample composition (t-ITP) and capillary zone electrophoresis (t-ITP - CZE ) in the single 

column arrangement was utilized for the analysis of seven phenolic acids in a nutritional 

supplement (ethanolic extract of herbal drug Epilobi herba). A 70-fold enhancement of 

sensitivity compared to conventional CZE (detection limits ranging from 16 ng/ml to 

31ng/ml of an analyte) was reached. 
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2.  PŘEHLED POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
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2.1. PŘEHLED SYMBOLŮ 

Symbol Rozměr Význam symbolu 

c mol·l
-1

 Koncentrace 

d m Průměr kapiláry 

e C Elektrický náboj 

E  V·m
-1

 Intenzita elektrického pole 

F C·mol
-1

 Faradayova konstanta 

Fe N Elektrická síla 

Ftr N Třecí síla 

j A·m
-2

 Proudová hustota 

k eV·K
-1

 Boltzmanova konstanta 

Lef m Efektivní délka kapiláry 

Ltot m Celková délka kapiláry 

n mol Látkové množství 

P Pa Hydrodynamický tlak 

r m Poloměr částice 

S m
-2

 Průřez kapiláry 

T K Termodinamická teplota 

tm s Migrační čas 

U V Elektrické napětí 

V dm
3
 (l) Objem 

va,a m·s
-1

 Rychlost pohybu analytu v zóně analytu 

va,s m·s
-1

 Rychlost pohybu analytu ve stackovací zóně 

vi
 
 m·s

-1
 Střední rychlost pohybu iontu 

w m Šířka píku na základní linii 

wh m Šířka píku v polovině výšky 

x  Souřadnice osy x 

zi  Číselná hodnota vyjadřující náboj iontu 

α  Stupeň disociace 

ε F m
-1

 Permitivita 

ε0  F m
-1

 Permitivita vákua 

εr F m
-1

 Relativní permitivita 
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Symbol Rozměr Význam symbolu 

ζ V Zeta potenciál 

µ m
2
·V

-1
·s

-1
 Elektroforetická púohyblivost (mobilita) 

µa m
2
·V

-1
·s

-1
 Mobilita analytu 

µak m
2
·V

-1
·s

-1
 Skutečná pohyblivost 

µapp m
2
·V

-1
·s

-1
 Zdánlivá pohyblivost 

µBGE m
2
·V

-1
·s

-1
 Pohyblivost základního elektrolytu 

µef m
2
·V

-1
·s

-1
 Efektivní pohyblivost 

µeof m
2
·V

-1
·s

-1
 Pohyblivost elektroosmotického toku 

µi m
2
·V

-1
·s

-1
 Absolutní iontová pohyblivost 

µLE m
2
·V

-1
·s

-1
 Pohyblivost vedoucího elektrolytu 

η N·s·m
-2

 Dynamická viskozita 

σ S·m
−1

 Měrná vodivost 

φ V Elektrický potenciáll 

φ
0
  V Povrchový potenciál 

φ
d
  V Sternův potenciál 

ω  Kohlrauschova regulační funkce 

 

 

2.2. PŘEHLED ZKRATEK 

Zkratka Význam anglicky Význam česky 

BGE Background electrolyte Základní elektrolyt 

BPH Benign prostatic hyperplasia Benigní hyperplazie prostaty 

C4D Capacitively coupled contactless 

conductivity detector 

Bezkontakntí vodivostní detektor 

CE Capillary electrophoresis Kapilární elektroforéza 

CEC Capillary electrochromatography Kapilární elektrochromatografie 

CGE Capillary gel electrophoresis Kapilární gelová elektroforéza 

CIEF Capillary isoelectric focusing Kapilární isoelektrická fokusaze 

CMC Critical micelar concentration Kritická micelární koncentrace 
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Zkratka Význam anglicky Význam česky 

CTAB  Cetyltrimethylamonium-bromid 

CZE Capillary zone electrophoresis Kapilární zónová elektroforéza 

DDAB  Dimethyldioktadecylamonium-bromid 

EDL Electric double layer Elektrická dvojvrstva 

EOF Electroosmotic flow Elektroosmotický tok 

FASI Field amplified sample injection Polem zesílené dávkování vzorku 

FASS Field amplified sample stacking Zakoncentrování vzorku zesílením pole 

FESI Field enhanced sample injection Polem zesílené dávkování vzorku 

GC Gas gromatography Plynová chromatografie 

HBA Hydroxybenzoic acid Kyselina p-hydroxybenzoová 

HEC  2-Hydroxyethylcelulóza 

IS Internal standard Vnitřní standard 

ITP Capillary isotachophoresis Kapilární isotachoforéza 

KRF Kohlrausch regulation function Kohlrauschova regulační funkce 

LC Liquid Chromatography Kapalinová chromatografie 

LE Leading electrolyte Vedoucí elektrolyt (leading) 

LIF laser induced fluorescence; Laserem indukovaná fluorescence 

LLE Liquid - liquid extraction Extrakce kapaliny kapalnou fází 

LoD Limit of detection Limit detekce 

LoQ Limit of quantification Limit kvantifikace 

LVSS Large volume sample stacking Zakoncentrování vzorku z velkého 

objemu 

MEKC Micelar electrokinetic 

chromatograpy 

Micelární elektrokinetická 

chromatografie 

MOPSO  β-Hydroxy-4-morpholino-

propansulfonová kyselina 

MS Mass spectrometry Hmotnostní spektrometrie 
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Zkratka Význam anglicky Význam česky 

PAA Phenylacrylic acid Kyselina skořicová 

PDMAC  Poly(N,N-dimethylakrylamid ). 

PEI  Poly(ethylenimin) 

PHWE Presurized hot water extraction Extrakce subkritickou vodou 

RSD Relative standard deviation Relativní směrodatná odchylka 

SD Standard deviation Směrodatná odchylka 

SDS-

PAGE 

Sodium dodecyl sulphate - polyacridamid gel electrophoresis 

SFE Supercritical fluid extraction Nadkritická fluidní extrakce 

SPE Solid phase extraction Extrakce tuhou fází 

TE Terminating electrolyte Koncový elektrolyt (terminátor) 

tITP Transient isotachophoresis Přechodná isotachoforéza 

TTAB  Trimethyltetradecylamonium-bromid 

UV Ultraviolet radiation Ultrafialové záření 

Vis Visible radiation Viditelné záření 
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3. ÚVOD 
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Kapilární elektroforéza je separační analytická technika vhodná pro stanovení látek 

schopných nést v roztoku elektrický náboj. Vyznačuje se separační účinností řádově 

statisíců až milionů teoretických pater a širokým spektrem aplikací – od analýzy malých 

molekul až po sekvenování peptidů a makromolekul nukleových kyselin. Mezi její další 

přednosti patří spotřeba vzorku v nano až pikolitrových objemech, velmi malá spotřeba 

organických rozpouštědel a v návaznosti na to i minimální negativní vliv na životní 

prostředí (1). 

Dosažení všech těchto parametrů je spojeno s využíváním křemenných kapilár o 

průsvitu v řádu desítek až stovek nanometrů. Z toho pramení hlavní slabina kapilární 

elektroforézy, kterou je přibližně o dva řády nižší citlivost v porovnání s vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografií (2; 3). Nízká citlivost kapilární elektroforézy je způsobena 

dvěma hlavními faktory - krátkou optickou dráhou a nízkou molární koncentrací v místě 

detekce. Tyto faktory mohou být překonány za využití celé řady různých přístupů (4), 

jejichž teoretickým popisem a vývojem se bude tato práce zabývat. 
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4. ELEKTROMIGRAČNÍ SEPARAČNÍ METODY 
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Neustálé zvyšování požadavků na kvalitu a bezpečnost ve všech oblastech lidské 

činnosti vedlo v posledních čtyřiceti letech k obrovskému rozmachu na poli analytické 

chemie. Bez instrumentálně analytických metod se v současnosti neobejde už v podstatě 

žádný obor lidské činnosti. Pro kontrolně analytickou činnost v různých odvětvích 

průmyslu – zejména ve farmaceutickém, potravinářském, kosmetickém, petrochemickém a 

dalších – je nezbytné mít možnost stanovit velké série vzorků s obsahem analytů o velmi 

nízké koncentraci s vysokou selektivitou a v komplexních matricích. Z tohoto důvodu 

došlo k velkému rozvoji na poli separačních technik, které v kombinaci s různými způsoby 

detekce splňují všechny výše uvedené požadavky. 

Separační techniky můžeme rozdělit podle způsobu separace do dvou velkých 

podskupin. Jedná se o metody, které využívají nestejné distribuce jednotlivých složek 

směsi mezi dvě fáze – toto je principem kapalinové chromatografie (liquid 

chromatography; LC) a techniky založené na různé rychlosti pohybu jednotlivých složek 

v téže fázi, což je podstatou elektromigračních metod. V případě elektroforézy jde o pohyb 

nabitých částic ve vodivém médiu. Oba dva typy separačních dějů je možné provádět jak 

v planárním tak v kolonovém uspořádání. Tato práce se bude věnovat uspořádání 

kolonovému – kapilární elektroforéze (capillary electrophoresis; CE).  

4.1. HISTORIE ELEKTROMIGRAČNÍCH METOD 

Základy elektromigračních metod položili na přelomu devatenáctého a dvacátého 

století Nernst a Kohlrausch, kteří se zabývali vlastnostmi a chováním nabitých částic ve 

vodných roztocích pod vlivem elektrického pole. Výsledkem jejich snažení byl 

matematický popis elektrochemických dějů probíhajících ve vodném prostředí. 

Termín „elektroforéza“ poprvé použil v roce 1909 Michaelis (5) k popisu pohybu 

koloidů působením elektrického proudu. O etablování elektroforézy jako analytického 

nástroje se zasadil na přelomu 20. a 30. let minulého století švédský biochemik Tiselius, 

jenž se ve své disertační práci zabýval studiem elektroforetické pohyblivosti proteinů v 

prostředí různých pufrů. Výsledkem jeho bádání byl první komerčně úspěšný přístroj pro 

provádění elektroforetických analýz – přístroj pro analýzu pohyblivých rozhraní. Tiselius 

byl za svůj přínos oceněn v roce 1948 Nobelovou cenou za chemii.  

Na přelomu 40. – 50. let minulého století dosáhla technika pohyblivých rozhraní svých 

limitů a byla postupně nahrazována zónovou elektroforézou, ve které se jednotlivé složky 

pohybují jako dobře ohraničené zóny. V průběhu elektroforézy ve volném roztoku mají 

složky tendenci se vzájemně míchat (zejména vlivem Jouleova tepla, disperze a rozdílů 
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v hustotě) a proto byla hledána podpůrná media, která by pomohla výše uvedeným 

negativním jevům zabránit.  

Jednou z prvních aplikací byla zónová elektroforéza na papíře, kterou jako první 

prezentoval Durrum v roce 1951 (6). Poté, co Smithies v roce 1955 (7) prezentoval 

možnosti zónové elektroforézy ve škrobovém gelu, nastal velký rozvoj elektromigračních 

technik v biochemii. Dalším mezníkem byl Raymondův objev elektroforézy 

v akrylamidovém gelu v roce 1959 (8), který se stal východiskem pro dosud 

nepostradatelnou techniku elektroforézy v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti 

dodecylsíranu sodného (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-

PAGE), což je jedna z nejpoužívannějších technik v biochemii, proteomice, genetice a 

dalších oborech.  

Možností, jak se vyhnout nutnosti využití podpůrných médií, je využití separačních 

kolon o úzkém průměru, které svým velkým poměrem mezi povrchem a průměrem 

efektivně pomáhají omezit produkci Jouleova tepla a tím i disperzi zón. Na poli 

kapilárních technik byla velkým průlomem práce Stelana Hjerténa (9), který ve své 

disertační práci “Free zone elctrophoresis“ položil základy zónové elektroforézy 

v rotujících kapilárách. Pro stabilizaci zón využíval křemenné kapiláry o průměru 1-3 mm. 

Protože tyto kapiláry měly ještě stále velký průřez, bylo nutné omezit proudění kapaliny 

rotací. V roce 1974 prezentoval Virtanen (10) ve své disertační práci elektroforézu ve 

skleněné kapiláře o vnitřním průměr 200 µm. Další krok k vysoceúčinné zónové 

elektroforéze udělali 1979 Mikkers et al. (11), kteří popsali možnosti využití teflonových 

kapilár, což jim umožnilo dosáhnout účinnosti separace s výškou teoretického patra cca 

10 µm. Nicméně první opravdu vysoceúčinnou kapilární zónovou elektroforetickou 

separaci prezentovali až v roce 1981 Jorgenson a Lukacsová (12). Využití velmi úzké 

křemenné kapiláry o průsvitu 75 µm dovolilo použít vysoké separační napětí až 30 kV a 

tím dosáhnout do té doby nevídané separační účinnosti přes 400 000 teoretických pater, 

čímž byl položen základ moderní kapilární elektroforéze. Od té doby a zejména od roku 

1989, kdy americká firma Beckman Coulter uvedla na trh první komerční přístroj, získává 

kapilární elektroforéza na stále větší popularitě. V posledních 25 letech došlo 

k významným pokrokům na poli instrumentace a zvýšení citlivosti, zejména cestou on-line 

prekoncentračních metod (5; 13; 14; 15; 16; 17). 
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4.2. ZÁKLADY TEORIE ELEKTROKINETICKÝCH DĚJŮ 

K elektrokinetickým jevům dochází při pohybu fáze s elektrickou dvojvrstvou (electric 

double layer - EDL) vůči roztoku. Elektrokinetické jevy vznikají v důsledku rozdělení 

EDL a vzniku elektrokinetického potenciálu. Pokud je mechanický pohyb vyvolán aplikací 

tangenciálního elektrického pole, jedná se o elektroosmózu a elektroforézu (18; 19). 

4.2.1. Elektroforetická pohyblivost 

Nabitá částice – iont – se v roztoku po připojení ke zdroji stejnosměrného napětí začne 

pohybovat. Základní charakteristikou, která popisuje elektromigrační vlastnosti daného 

iontu, je elektroforetická mobilita - pohyblivost µ (m
2
·V

-1
·s

-1
). 

4.2.1.1. Absolutní iontová pohyblivost 

Absolutní pohyblivost iontu µi je definována jako střední rychlost pohybu iontu vi 

(m·s
-1

) v roztoku pod vlivem stejnosměrného elektrického pole o jednotkové intenzitě E 

(V·m
-1

) v daném rozpouštědle za nekonečného zředění. 

Rovnice 1 

E

v
µ i

i   

Rychlost pohybu částice je tedy závislá na pohyblivosti a intenzitě elektrického pole 

Rovnice 2 

Eµv ii   

Intenzita elektrického pole je závislá na velikosti vloženého napětí U (V), připojeného 

ke koncům kapiláry a nepřímo úměrná na celkové délce této kapiláry Ltot (m). 

Rovnice 3 

totL

U
E 

 

Rychlost a směr pohybu nabité částice v roztoku pod vlivem elektrického pole je 

výsledkem působení dvou protichůdných sil. První z těchto dvou sil je elektrické síla Fe 

(N), která je přímo úměrná náboji částice – tj. součinu sumy nábojů zi a elementárního 

náboje e (C) a intenzitě elektrického pole E 
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Rovnice 4 

EezF ie   

Druhou ze sil působících na částici v roztoku je třecí síla Ftr (N), vyvolaná odporem 

prostředí. Podle Stokesova zákona je velikost této síly, pro kulovité částice o poloměru r 

(m), závislá rovněž na dynamické viskozitě prostředí η (N·s·m
-2

) a rychlosti pohybu 

částice vi. 

Rovnice 5 

itr vrF  6  

Po dosažení rovnovážného stavu jsou velikosti obou sil sobě rovné, mají ale opačný 

vektor. Rychlost pohybu iontu vi
 
je možno odvodit po dosazení Rovnice 3 a Rovnice 4 do 

rovnosti: 

Rovnice 6 

E
r

ez
v i

i 





6  

Z Rovnice 1 a Rovnice 6 můžeme dovodit, že abslutní iontová pohyblivost iontu 

v roztoku µi je přímo úměrná jejímu náboji zi·e a nepřímo závislá na Stokesově poloměru 

částice r a viskozitě prostředí η (5; 13; 19; 20; 21).  

Rovnice 7 

r

ez
µ i

i





6  

4.2.1.2. Skutečná pohyblivost 

Výše uvedená tvrzení platí pro ionty, které jsou v roztoku nekonečně zředěné. Zároveň 

musí být teplota roztoku konstantní. Ve skutečném případě je ovšem iontová pohyblivost 

závislá jak na iontové síle, tak i na teplotě prostředí, ve kterém se iont nachází (20). 

Korekci limitní iontové pohyblivosti na skutečnou (aktuální) µak pohyblivost můžeme 

vypočíst pomocí následujícího vztahu: 

Rovnice 8 
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5

5,0
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r
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Kde T je termodynamická teplota (K), εr je relativní permitivita (F·m
-1

) a ci molární 

koncentrace iontu (mol·dm
-3

). Odvození je možno nalézt v práci Porras et al. (22) 

4.2.1.3. Efektivní pohyblivost 

Slabé elektrolyty vykazují v roztocích různou míru disociace. Látka je v takovémto 

roztoku přítomna jako směs dvou individuí – neionizované molekuly a příslušného 

nabitého iontu. Stupeň disociace a efektivní pohyblivost slabých elektrolytů závisí na pH 

roztoku, kdy každý druh částice má různou hodnotu iontové pohyblivosti. Vzhledem 

k neustále se ustavujicí acidobazické rovnováze se jeví směs ionizované a neionizované 

formy v elektrickém poli makroskopicky jako jediná látka. Pohyblivost částečně 

ionizované sloučeniny v roztoku nazýváme efektivní pohyblivostí µef (22; 23). Efektivní 

pohyblivost je závislá na stupni disociace α: 

Rovnice 9 

pHpKa

ak
akef

µ
µµ




101
  

Rovnice 9 je platná pro slabé kyseliny. Pro slabé baze má exponent ve jmenovateli 

hodnotu: pH-pKb (22). 

4.2.1.4. Zdánlivá pohyblivost 

V prostředí ovlivněném přítomností elektroosmotického toku (viz kapitolu 4.2.2.1) je 

zdánlivá pohyblivost iontu µapp součtem elektroosmotické a efektivní elektroforetické 

pohyblivosti. 

Rovnice 10 

eofefapp µµµ   

4.2.1.5. Migrační čas 

Zdánlivou pohyblivost iontu i - µapp,i můžeme zjistit experimentálně. Nelze ji stanovit 

přímo, ale musí se vypočítat z migračního času analytu tm,i (s), migračního času markeru 

EOF tm,eof (s), efektivní délky kapiláry Lef (m) a vloženého napětí. 

Rovnice 11 

Eµ

L
t

iapp

ef

im



,

,  
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Dosazením Rovnice 1 a Rovnice 10 do Rovnice 11 lze vypočítat efektivní pohyblivost 

iontu i - µef,i pomocí vztahu, jenž definuje Rovnice 12. 

Rovnice 12 



















eofmim

tot
ief

ttU
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µ

,,

,
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Jestliže je pohyblivost elektroosmotického toku dostatečně vysoká, všechny ionty, pro 

které platí |µeof| > |µeof|, se budou pohybovat stejným směrem. To je velmi výhodné 

z hlediska instrumentace, protože je možné současně analyzovat kationty, neutrální látky a 

anionty za využití jediného detekčního místa (5; 13; 24).  

Jak vyplývá z Rovnice 10 a Rovnice 11 může být migrační čas a celková doba analýzy 

ovlivněna několika způsoby. Jednou z možností je zvýšení intenzity elektrického pole buď 

zkrácením kapiláry, nebo zvýšením vloženého napětím (Rovnice 3). Další možností je 

ovlivnění mobility elektroosmotického toku, které je jedním z klíčových nástrojů při 

vývoji elektroforetické metody. 

4.2.2. Elektroosmóza 

Fenomén elektroosmózy byl poprvé zaznamenán Ferdinandem Fredericem von 

Reussem již na počátku 19. století. Reuss zjistil při svých pokusech s trubicí tvaru U 

zaplněnou vodou, v jejímž ohybu byla vytvořena „diafragma“ z říčního písku, že po 

zavedení stejnosměrného elektrického proudu dojde u kladné elektrody k poklesu a u 

záporné elektrody k vzestupu hladiny. Tento jev je způsobován vznikem elektrického 

náboje na fázovém rozhraní na povrchu částic písku. (25) 

Náboj na mezifázi může obecně vznikat buď ionizací povrchové vrstvy - disociací 

ionogenních skupin, isomorfní substitucí povrchových iontů s nižší valencí za ionty vyšší 

valence, upřednostněním rozpouštění jednoho iontu z krystalové mřížky u málo 

rozpustných solí - nebo preferenční adsorpcí jednoho druhu iontu na stěnu kapiláry (26).  

V případě kapilární elektroforézy obsahuje vnitřní stěna kapiláry ionizovatelné 

funkční skupiny (silanolové a siloxanové skupiny) a adsorbované ionogenní molekuly. Po 

naplnění kapiláry elektrolytem dochází v závislosti na pH roztoku k jejich ionizaci a tím 

vzniku elektrického náboje na vnitřním povrchu kapiláry (5; 18; 27). Stacionární náboj 

povrchu kapiláry k sobě přitahuje z roztoku ionty opačné polarity a na mezifázi se 

následně vytvoří elektrická dvojvrsta. Tím, že jsou v kontaktu dvě vrstvy opačného náboje, 

vzniká mezi povrchem kapiláry a roztokem elektrolytu potenciálový spád. Největší rozdíl 
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potenciálů je přímo na povrchu kapiláry, dále směrem do roztoku elektrolytu potenciál 

klesá. Pokles potenciálu je pro binární elektrolyty podle Rovnice 13 exponenciálně závislý 

na vzdálenosti od povrchu kapiláry x a iontové síle roztoku, kde φ je potenciál ve 

vzdálenosti x a κ je Hückel-Debyeův parametr, který je podle Rovnice 14 závislý na 

iontové síle elektrolytu (27). 

Rovnice 13 
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Rovnice 14 
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V rovnici 13 je k Boltzmannova konstanta a ostatní parametry mají význam, uvedený 

v přechozích kapitolách.  

Po aplikaci externího elektrického pole tangenciálně k elektrické dvojvrstvě se částice 

difuzní vrstvy působením elektrické síly začnou pohybovat. Potenciál na pohybovém 

rozhraní se nazývá elektrokinetický potenciál – ζ. Pro ilustraci viz Obrázek 1. 

V kapilárním prostředí s sebou ionty difúzní vrstvy unášejí celý objem roztoku 

v kapiláře díky frikčním silám v kapalině, které jsou způsobeny solvatací iontů a 

přítomností vodíkových vazeb mezi molekulami vody. Pro tento jev se v kapilární 

elektroforéze vžil název elektroosmotický tok (electroosmotic flow, EOF) (1; 18; 25; 26; 

28; 29; 30). 



27 

 

 

Obrázek 1. Vznik elektrické dvojvrstvy v kapiláře - v horní části grafické znázornění poměrů 

v kapiláře, ve spodní části průběh elektrického potenciálu. φ
0
 - povrchový potenciál; φ

 d
 - potenciál 

difusní vrstvy (Sternův potenciál). Difusní vrstva začíná ve vzdálenosti X = d, potenciál na pohybovém 

rozhraní je elektrokinetický ζ – potenciál. Autor J. Honegr. 

4.2.2.1. Elektroosmotický tok 

Rychlost, jakou se pohybuje kapalina v kapiláře vlivem EOF, popisuje von 

Smoulchowského rovnice - Rovnice 15 (27). Rychlost pohybu je závislá na permitivitě 
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vakua ε0 (F·m
-1

) relativní permitivitě prostředí εr (F·m
-1

), elektrokinetickém potenciálu ζ 

(V), intenzitě elektrického pole E (V·m
-1

) a viskozitě prostředí η (N·s·m
-1

): 

Rovnice 15 

Ev r
eof 






0

 

Je možné dovodit elektroosmotickou pohyblivost kapaliny: 

Rovnice 16 







 r

eof
0

 

Elektroosmotický tok má velmi důležitou roli v kapilární elektroforéze, klíčovým 

faktorem je zejména v kapilární zónové elektroforéze (capillary zone electrophoresis; 

CZE) a kapilární elektrochromatografii (capillary electrochromatography; CEC). 

Důležitým parametrem je profil EOF. Pokud je náboj kapilární stěny jednotný v celé 

délce kapiláry a oba konce kapiláry jsou pod stejným tlakem, je rychlost 

elektroosmotického toku uniformní napříč celým průřezem kapiláry, s výjimkou oblasti 

elektrické dvojvrstvy, kde rychlost toku rapidně klesá k nule. Díky tomu je profil toku 

vyvolaného elektroosmózou v podstatě plochý (Obrázek 2) na rozdíl od parabolického 

profilu (Obrázek 3) vyvolaného hydrodynamickým tlakem. Plochý profil EOF tak pomáhá 

minimalizovat rozmývání zón a tím přispívá k vysoké separační účinnosti 

elektromigračních technik (21; 24; 29; 31; 32; 33). 

 

Obrázek 2. Snímky toku způsobeného elektrokineticky v otevřené křemenné kapiláře o vnitřním 

průměru 75 µm za použití rhodaminového barviva. Snímky jsou číslovány v milisekundách od začátku 

pokusu. Převzato z Paul et al. (31). 
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Obrázek 3. Snímky toku způsobeného hydrodynamickým tlakem v otevřené křemenné kapiláře o 

vnitřním průměru 100 µm za použití fluorescein-dextranového barviva. Snímky jsou číslovány 

v milisekundách od začátku pokusu. Převzato z Paul et al. (31). 

4.2.3. Možnosti ovlivnění elektroosmotického toku 

Cílené změny velikosti elektroosmotického toku jsou jedním z hlavních faktorů při 

vývoji nové elektroforetické metody, které mohou přinést urychlení analýzy nebo zvýšení 

separační účinnosti. Jak vyplývá Rovnice 16, existují v podstatě dvě možnosti ovlivnění 

velikosti elektroosmotického toku. Lze měnit viskozitu roztoku buď změnou 

termodynamické teploty a nebo přídavkem vhodného organického rozpouštědla. Druhou 

možností je ovlivnění velikosti elektrokinetického potenciálu.  

4.2.3.1. Ovlivnění EOF pomocí pH 

Faktorem, který má pro ovlivnění ζ největší význam, je pH základního elektrolytu. Jak 

je uvedeno výše, náboj na mezifázi je ovlivněn zejména adsorbovanými částicemi a 

ionizací povrchových skupin kapilární stěny. Změna pH má vliv na oba tyto výše uvedené 

faktory. Kapilární elektroforéza je převážně prováděna v kapilárách z křemenného skla, 

které na svém povrchu má silanolové a siloxanové skupiny. Stupeň ionizace těchto skupin 

je závislý na pH. Závislost mobility elektroosmotického toku na pH znázorňuje Obrázek 4.  
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Obrázek 4. Závislost zvyšování a snižování mobility EOF na změně pH. Závislost pro postupné 

zvyšování pH (plná čára) a postupné snižování pH (přerušovaná čára). Převzato z reference The 

principles of Capillary electrophoresis (34). 

Je patrné, že závislost má rozdílný průběh ve vztahu k tomu, zda se pH zvyšuje či 

snižuje. Z tohoto důvodu je pro získání reprodukovatelných výsledků při vývoji analytické 

metody nezbytné provádět kondicionaci kapiláry.  

Z teoretických výpočtů, které byly potvrzeny praktickými měřeními, lze dovozovat, že 

pH při kterém se elektrokinetický potenciál blíží k nule, je přibližně 2,7 (35).  

4.2.3.2. Ovlivnění EOF iontovou silou roztoku 

Dalším faktorem ovlivňujícím velikost elektrokinetického potenciálu je iontová síla 

roztoku. Jak vyplývá z Rovnice 13 a Rovnice 14, je velikost zeta potenciálu inverzně 

závislá na odmocnině iontové síly a proto při zvýšení koncentrace základního elektrolytu 

dojde ke stlačení elektrické dvojvrsty a tím pádem ke snížení zeta-potenciálu (34). 

4.2.3.3.  Ovlivnění EOF termodynamickou teplotou 

Faktorem, který významně ovlivňuje velikost elektrokinetického potenciálu, je rovněž 

termodynamická teplota. V rozsahu teplot, které mohou nastat při provádění kapilární 

elektroforézy, má zvýšení teploty o 1 K za následek zvýšení zeta-potenciálu křemenného 

skla o 1,75 % (35). To je velmi významné z praktického hlediska, neboť pro získání 

reprodukovatelných výsledků se ukazuje termostatování kapiláry jako nezbytné. 
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Modifikace zeta potenciálu na povrchu křemenného skla je hlavní možností ovlivnění 

intenzity a směru elektroosmotického toku. Z tohoto důvodu je dané problematice 

věnována mimořádná pozornost.  

4.2.4. Ovlivnění EOF modifikací kapilární stěny 

Je celá řada možností, jak ovlivnit elektroosmotický tok modifikací povrchu kapilární 

stěny. Lze vyrobit kapiláru z takového materiálu, který poskytuje požadované vlastnosti. 

Jako příklad lze zmínit elektroforézu na chipech nebo se jedná o kapiláry s redukovanou 

tvorbou EOF pro ITP.  

Modifikace kapilární stěny se stala v podstatě nepostradatelnou technikou v analýze 

proteinů, kde nabité silanolové skupiny významně interagují s kladně nabitými místy na 

povrchu proteinu a mají tak negativní vliv na kvalitu separace. 

Pokrytí kapilární stěny přináší dva významné přístupy k ovlivnění separačního procesu 

- potlačení EOF a snížení interakcí s kapilární stěnou. Existují nejméně dva postupy, jak 

ovlivnit náboj vnitřního povrchu kapiláry. První možností je dynamická výměna kationtů 

Sternovy vrstvy a další je dynamické nebo permanentní pokrytí kapilární stěny pomocí 

nekovalentně, resp. kovalentně vázaných vrstev.  

 

4.2.4.1. Dynamické ovlivnění kapilární stěny 

Dynamické pokrytí kapilární stěny je velmi výhodné z hlediska dosažení 

reprodukovatelnosti výsledků, protože odpadá nutnost složitých derivatizačních reakcí 

uvnitř kapiláry. Toto pokrytí obvykle nevede k úplné eliminaci EOF, ale většinou dochází 

ke snížení intenzity EOF. Velkou předností tohoto přístupu k redukci EOF je však 

jednoduchost provedení. Většinou dostačuje kapiláru promýt roztokem aditiva (polymeru, 

malého vícemocného iontu nebo smáčedla), které by mělo být i součástí BGE. Kationty 

Sternovy vrstvy na vnitřním povrchu kapilární stěny podléhají iontovýměnné rovnováze 

s kationty elektrolytu a přítomnost těchto kationtů ve dvojvrstvě snižuje efektivní náboj 

kapilární stěny. Vhodným složením roztoku lze ovlivnit iontové složení Sternovy vrstvy a 

tím i intenzitu generovaného EOF. Schopnost redukce EOF se snižuje v řadě: Ca
2+ 

> Ba
2+ 

> Mg
2+

> Sr
2+ 

>>> Cs
+ 

≈ Rb
+ 

> K
+ 

> NH4
+ 

> Bu4N
+ 

> TrisH
+ 

>Na
+ 

>Li
+
. Efekt malých 

monovalentních kationtů na redukci EOF je málo výrazný. Z tohoto důvodu se využívají v 

praxi spíše dvoumocné kationty, přičemž dominantní je využití hořečnatých kationtů 

zejména pro jejich vysokou rozpustnost (36). 
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Analogicky jako kationty alkalických zemin ovlivňují poměry na elektrické dvojvrstvě 

kapiláry monoaminy. Z tohoto důvodu byl testován vliv vícemocných aminů na ovlivnění 

elektroosmotického toku včetně testování kvarterních amoniových sloučenin (37; 38). 

Dobrých výsledků bylo dosaženo s látkami na bázi surfaktantů, zejména biskvarterních 

sloučenin (36). Logickým krokem bylo následné testování polykationických polymerů, 

například poly(aminu), poly(argininu), poly(ethyleniminu), hexadimethrin-bromidu a 

dalších. Kapiláry s adsorbovanými polymery jdou jednoduše připravit, vykazují velmi 

dobrou reprodukovatelnost migračních časů a jsou dostatečně stabilní ve velkém rozsahu 

pH (38). Nevýhodou dynamického pokrytí kapilární stěny může být tvorba komplexů nebo 

sorpce analytů s aditivy, což může ovlivnit účinnost separace nebo selektivitu.  

Přehled látek užívaných k ovlivnění EOF pomocí modifikace Sternovy vrstvy uvádí 

Obrázek 5 

 

Obrázek 5. Přístupy k ovlivnění EOF. CTAB – cetyltrimethylamonium-bromid, DDAB –

dimethyldioktadecylamonium-bromid, TTAB – trimethyltetradecylamonium-bromid, PEI - 

poly(ethylenimin), PDMAC poly(N,N-dimethylakrylamid). Autor J. Honegr 

Dynamické pokrytí kapilární stěny je intenzivně studovaný proces, který velmi 

jednoduše umožňuje výrazným způsobem ovlivnit rychlost, separační účinnost a 

selektivitu analýzy. 
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4.3. JEVY SPOJENÉ S ELEKTROFORÉZOU 

Elektroforetické procesy se řídí několika fyzikálněchemickými zákony. Z nich 

nejvýznamnější jsou podmínka neutrality, modifikovaný Ohmův zákon a Kohlrauschova 

regulační funkce. Tyto zákony jsou zodpovědné za většinu procesů, které doprovází 

elektromigrační děje. 

 

4.3.1. Vedení proudu elektrolytem - Ohmův zákon 

Schopnost roztoku přenášet elektrický proud je tím větší, čím více je v roztoku 

přítomno částic nesoucích náboj. Zapojením kapiláry naplněné elektrolytem do obvodu, ve 

kterém prochází elektrický proud I, vznikne v roztoku elektrické pole. Intenzita 

elektrického pole E (V·m
-1

) je podle Ohmova zákona, ve formě formulované Kirchhoffem 

(Rovnice 17), závislá na proudové hustotě j (A·m
-2

); j je poměr procházejícího proudu I 

(A) a plochy průřezu roztoku S (m
2
) a měrné vodivosti roztoku - σ (S·m

−1
). 

 

Rovnice 17 

S

I
E

jE










 

Pro separační kapiláru s konstantním průřezem, kterou prochází konstantní proud, je 

proudová hustota j konstantní pro celý elektroforetický systém. Tento zákon tedy říká, že 

místní intenzita elektrického pole je vyšší v zóně s nižší vodivostí. Měrná vodivost σ je 

charakteristickou vlastností roztoku a závisí na koncentraci všech iontů v roztoku 

elektrolytu. Pro výpočet měrné vodivosti platí Rovnice 18: 

Rovnice 18 

Fµc i

i

i   

kde F je Faradayova konstanta, ci je koncentrace i-tého druhu iontu (20; 39). 

4.3.1.1. Jouleovo teplo 

Průchodem elektrického proudu kapilárou naplněnou vodivým médiem – např. 

elektrolytem, dochází k tvorbě Joulova tepla. V kapilární elektroforéze je toto teplo 
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odváděno přeskapilární stěnu do okolí. Produkce Jouleova tepla vede ke vzrůstu teploty 

elektrolytu a ke vzniku teplotního gradientu jak v axiálním, tak příčném směru uvnitř 

kapiláry. Vzestup teploty elektrolytu a vznik teplotního gradientu může ovlivnit jak 

mobilitu EOF, tak elektroforetickou pohyblivost solutů, a to působením na teplotně závislé 

parametry jako jsou: viskozita, relativní permitivita, elektrická vodivost, elektroosmotická 

a elektroforetická pohyblivost a hodnota pH. V kapilární elektroforéze má tvorba Jouleova 

tepla za následek disperzi a rozšiřování zón. To vede k nižší separační účinnosti a snížení 

rozlišení. Navíc může při vysokém nárůstu teploty docházet k tvorbě bublin v roztoku 

elektrolytu nebo až k tepelné degradaci analytů. Z těchto důvodů je nutné udržovat 

kapiláru při stálé teplotě – termostatováním. Využívá se intenzivní výměna vzduchu 

v prostoru umístění kapiláry nebo upevnění kapiláry do speciálních kazet s integrovaným 

chladícím okruhem (40; 41; 42; 43; 44). 

4.3.2.  Kohlrauschova regulační funkce 

Význam Kohlrauschovy regulační funkce (ω, KRF), kterou v její základní podobě 

platné pro silné jedno i vícemocné elektrolyty a slabé jednomocné elektrolyty popisuje 

Rovnice 19, tkví v popisu existence diskontinuit. Podle KRF musí být v každém místě 

separačního prostoru součet podílu koncentrací a mobilit pro všechny iontové spécies 

konstantní (21). Hodnota funkce ω (x) se na daném místě, charakterizovaném souřadnicí 

na ose x, udržuje nezávisle na čase. Podle KRF ionty migrující v kapiláře přizpůsobují 

svou koncentraci situaci (hodnotě funkce ω), která na daném místě v kapiláře existovala 

před zapojením elektrického proudu (45).  

Rovnice 19 

.
)(

)( konst
zxc

x
i i

ii 






 

Na počátku elektromigračního procesu je v separační kapiláře přítomno několik 

diskontinuit, tj. míst, kde se skokově mění složení elektrolytu a tím i hodnota funkce ω (x). 

V průběhu migrace tedy ionty migrují přes rozhraní, která se na daném místě nacházela na 

začátku separace. V tuto chvíli dochází k úpravě koncentrace tak, aby byla zachována 

hodnota regulační funkce pro danou souřadnici (46). 
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4.3.3. Další typy elektroforetických rozhraní 

V procesu elektroforézy se setkáváme s různými typy rozhraní. Rozhraní můžeme 

definovat jako místo, kde se v průběhu migrace skokově mění parametry, jako jsou 

vodivost, koncentrace, intenzita elektrického pole a další. Rozhraní můžeme rozdělit na 

rozhraní stacionární, jejichž vlastnosti popisuje KRF a pohyblivá, která se dále dělí na 

stabilizovaná a nestabilizovaná. Pohyblivá rozhraní mohou být tvořena jedním iontem o 

různých koncentracích na obou stranách rozhraní; takových rozhraní se využívá pro 

zakoncentrování analytu pomocí stackingu (viz kapitolu 5 na straně 54). Nebo může být 

iont přítomen pouze na jedné straně pohyblivého rozhraní; takovéto rozhraní může být 

buď stabilizované, nebo nestabilizované. 

4.3.3.1. Pohyblivá rozhraní stabilizovaná 

V případě, že analyt migruje ze své zóny do místa s vyšší vodivostí, tzn. s místem o 

lokálně nižší intenzitě elektrického pole, dojde podle Rovnice 6 ke snížení migrační 

rychlosti a iont se vrátí do své zóny. V takovém případě hovoříme o stabilizovaném 

rozhraní. Tento efekt přispívá k ostrému ohraničení zón v kapilární isotachoforéze a má 

schopnost eliminovat rozmytí zón následkem difuze. Proto se nazývá samozaostřujícím 

efektem rozhraní. 

4.3.3.2. Pohyblivá rozhraní nestabilizovaná 

Pokud se analyt pohybuje ze své zóny ve směru migrace do oblasti s nižší vodivostí a 

tím vyšší intenzitou elektrického pole, jeho migrační rychlost vzroste. V tomto případě se 

jedná o rozhraní nestabilizované, difusní, kdy elektroforetická pohyblivost přispívá 

k rozšiřování migrační zóny analytu. Proces se nazývá elektromigrační disperze. Efekt 

elektrodisperze je většinou výraznější než efekt rozšiřování zón z důvodu difuze. 

Elektrodisperze je tím větší, čím větší je rozdíl v mobilitě analytu a spoluiontu základního 

elektrolytu. Přibližně se dá předpokládat, že pík bude chvostující, pokud je mobilita 

analytu nižší než mobilita spoluiontu, v opačném případě bude mít pík rozmyté čelo. Pro 

dobrou symetrii píku je potřeba vybírat spoluiont BGE takovým způsobem, aby jeho 

mobilita byla blízká mobilitě analytů (47). 
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4.4. INSTRUMENTACE V CE 

Elektroforetický analyzátor se skládá ze zdroje vysokého napětí (0-30 kV), 

polyimidem potažené kapiláry, dvou rezervoárů, do kterých jsou ponořeny konce kapiláry 

a elektrody připojené k vysokonapěťovému zdroji, dávkovacího zařízení a detektoru 

(Obrázek 6). Přístroj je zpravidla propojen s počítačem s nainstalovaným obslužným 

software. Software umožňuje naprogramování parametrů analýzy a zároveň sběr dat z 

detektoru. Drobné rozdíly jsou v instrumentaci kapilární isotachoforézy (capillary 

isotachophoresis; ITP). Přístroje pro ITP většinou využívají teflonové kapiláry se 

semipermeabilní membránou mezi rezervoárem elektrolytu a kapilárou, aby bylo 

zabráněno pohybu roztoku v důsledku EOF a pronikání produktů elektrolýzy do kapiláry. 

V klasickém uspořádání CE je detekce umístěna poblíž katody, resp. na vzdálenějším 

konci kapiláry.  

 

Obrázek 6. Schéma elektroforetického analyzátoru. Autor J. Honegr. 

4.4.1. Zdroj vysokého napětí 

Zdroj vysokého napětí je nejdůležitější součástí elektroforetického analyzátoru. 

Moderní přístroje umožňují vybrat si, zda bude analýza prováděna za konstantního napětí 

(CZE a příbuzné techniky), za konstantního proudu (ITP) nebo za konstantního výkonu. V 

závislosti na specifikaci umožňuje pracovat v rozsahu pracovních proudů od 3 do cca 300 

až 500 µA, pracovních napětí 1 až 30 kV nebo výkonu 1 až 5 W. 
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Pro dosažení reprodukovatelných výsledků je potřeba, aby byl zdroj stabilizovaný a 

regulovatelný. V ideálním případě by měl mít možnost měnit parametry i v průběhu 

analýzy (změna preseparačního proudu na separační v ITP, změna polarity v průběhu 

analýzy, proudový gradient etc.). Pro případ přerušení obvodu je nezbytné, aby zdroj byl 

vybaven přepěťovou ochranou (20). 

4.4.2. Dávkovací systém 

Dávkovací systém pro kapilární elektroforézu musí zajistit, aby bylo možno 

nadávkovat velmi malé množství vzorku opakovatelným způsobem. Dávkování v kapilární 

elektroforéze může být realizováno hydrostaticky, hydrodynamicky nebo elektrokineticky 

(34). 

Hydrostatický způsob spočívá v ponoření kapiláry do nádobky se vzorkem, která je 

následně zvednuta tak, aby hladina byla výše než je hladina roztoku ve druhá vialce. 

Dávkování tedy probíhá díky sifonovému efektu na základě principu spojených nádob (1). 

Hydrodynamické dávkování je provedeno aplikací rozdílných tlaků na obou koncích 

kapiláry. Rozdílu v tlacích je možno dosáhnout buď aplikací zvýšeného tlaku na vialku se 

vzorkem na inletu nebo podtlaku na vialce na outletu. Výpočet dávkovaného objemu V (l) 

lze provést podle Poiseuillovy Rovnice 20: 

Rovnice 20 

totL

tdP
V
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Kde P (Pa) představuje hydrodynamický tlak, d (m) vnitřní průměr kapiláry, η 

dynamickou viskozitu prostředí, t (s) dobu dávkování a Ltot (m) přestavuje celkovou délku 

kapiláry. Elektrokinetické dávkování se provádí tak, že inletový konec kapiláry je ponořen 

do nádobky s elektrolytem a po určitý čas je aplikováno dávkovací napětí. Tímto 

způsobem dávkování jsou upředňostněny analyty s nejvyšší mobilitou a tak složení 

nadávkovaného vzorku neodpovídá přesně složení původní matrice. Elektrokineticé 

dávkování je na druhou stranu jediné možné v případě, že kapilára obsahuje velmi 

viskózní prostředí – např. při využití zesítěných gelů při kapilární gelové elektroforéze 

nebo kapilární elektrochromatografii. 

V dnešní době je většina komerčně dostupných systémů vybavena možností 

hydrodynamického a elektrokinetického dávkování z důvodu jednodušší instrumentace a 

lepší reprodukovatelnosti výsledků (34). 
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4.4.3. Kapiláry využívané v CE 

V kapilární elektroforéze jsou pro funkci separační kolony využívány kapiláry. 

Kapilára zásadní měrou ovlivňuje separaci - tvorbou EOF (viz kapitola 4.2.2.). Vznik 

elektroosmotického toku je závislý na nabití vnitřního povrchu kapiláry (zejména vlivem 

pH elektrolytu). Z toho důvodu se využívají kapiláry z různých materiálů, běžné jsou 

zejména skleněné, tažené křemenné, nebo teflonové, které dávají vnitřnímu povrchu 

kapiláry specifické parametry (využívají se k potlačení tvorby EOF při ITP). 

4.4.3.1. Tažené křemenné kapiláry 

Nejrozšířenějším typem kapilár využívaných pro CE jsou tažené křemenné kapiláry. 

Je tomu tak díky unikátní kombinaci jejich vlastností: jsou transparentní jak pro 

ultrafialové (ultraviolet; UV) tak pro viditelné (visible; Vis) světelné záření, jednoduše se 

vyrábějí a jsou relativně levné. 

Křemenné tažené kapiláry jsou komerčně dostupné ve světlosti od 2 do 200 µm. 

Nejvíce se využívají kapiláry o průsvitech v rozmezí od 25-75 µm, přičemž vnitřní průměr 

50 µm je v praxi nejpoužívanější. Vnější průměr kapiláry je většinou mezi 100 a 375 µm. 

Kapiláry jsou obvykle potaženy polyimidovým krytím o tloušťce 10-30 µm, které dodává 

kapiláře potřebnou pružnost a ohebnost a usnadňuje manipulaci s jinak velmi křehkou 

kapilárou. Pro ilustraci viz Obrázek 7. 

 

Obrázek 7. Mikroskopický obraz kapiláry; Kapilára má vnější průměr 375 µm, vnitřní průměr 

75 µm; na řezu je dobře patrné polyimidové pokrytí. Zvětšeno 200x (foto J. Honegr) 

Délka kapiláry je ovlivněna jednak možnostmi instrumentace a dále požadavky na 

analýzu. Zkrácení kapiláry umožní dosažení kratších migračních časů (Rovnice 11), ale na 
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druhou stranu vede k vzestupu intenzity elektrického pole (Rovnice 3) a tím ke zvýšení 

intenzity protékajícího proudu. Z tohoto důvodu se někdy využívá tzv. analýza na krátkém 

konci kapiláry; při změně polarity se k nástřiku vzorku využije konec kapiláry bližší 

k detektoru, což má za následek zkrácení efektivní délky kapiláry a tím i zkrácení 

migračního času. Zároveň je zachována dostatečně dlouhá celková délka kapiláry a tím je 

dosaženo nižších protékajících proudů. 

V závislosti na pH prostředí dochází k ionizaci silanolových skupin na povrchu 

kapiláry a následně ke vzniku elektroosmotického toku. 

4.4.4. Detektory pro CE analýzu biologicky aktivních látek 

Výběr vhodného typu detektoru závisí zejména na povaze analyzovaných látek, 

materiálním zabezpečení analytické laboratoře a na typu analytického procesu. 

Nejrozšířenější metodou detekce v kapilární elektroforéze je, stejně jako v 

chromatografických technikách, detekce absorpce ultrafialového a viditelného záření. 

Dalšími běžnými typy detekce jsou laserem idukovaná fluorescence (laser induced 

fluorescence; LIF), hmotnostní spektrometrie (mass spectrometry; MS), vodivostní, 

amperometrická a refraktometrická detekce (48). 

4.4.4.1. Detektory založené na interakci se zářením 

Detekce u tohoto typu zařízení je nejčastěji založena na měření změny intenzity záření 

procházejícího (detektory absorbance) nebo emitovaného (detektory fluorescence) při 

průchodu zóny analytu skrz detekční celu. Bohužel, ne všechny analyty obsahují vhodný 

chromofor nebo fluorofor, který by poskytl dostatečnou odezvu detektoru při obvyklých 

absorpčních/excitačních vlnových délkách (180-800 nm). V takovém případě je buď nutno 

využít jiný způsob detekce nebo derivatizovat analyt na základě reakce s derivatizačním 

činidlem, nebo použít detekce nepřímé. Při nepřímé detekci je v elektrolytu obsažena 

látka, která má dostatečné absopční/emisní vlastnosti. Při průchodu analytu s absencí 

chromoforů nebo fluoroforů skrz detekční celu, dojde k poklesu sledovaného parametru, 

což se na záznamu projeví jako negativní pík (48; 49). 

Detektory založené na měření absorpce v UV a viditelné oblasti spektra 

Velká většina látek přírodního původu obsahuje ve své molekule chromofory a z 

tohoto důvodu je UV-Vis detektor nejpoužívanějším typem detektoru. Jeho největší 

předností jsou nízké pořizovací náklady, nenáročnost použití a všestranost. V posledních 
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letech převládá nasazení detektorů s diodovým polem, které oproti klasickým UV 

detektorům s fixní vlnovou délkou umožňují získání orientačních informací o identitě a 

struktuře analytů.  

Díky transparentnosti kapilár pro UV záření je možno provádět detekci přímo 

v separační kapiláře. Hlavní slabinou tohoto způsobu detekce je, jak už bylo zmíněno 

v úvodu práce, nízká citlivost v porovnání s chromatografickými technikami. Z Laambert-

Beerova zákona (Rovnice 21) vyplývá, že absorpce látky je závislá na molárním 

absorpčním koeficientu ε, molární koncentraci analytu c, a délce vrstvy l. 

Rovnice 21 

lcA    

Kapilární elektroforéza je znevýhodněna oproti HPLC hned dvakrát. Dosažení vysoké 

separační účinnosti v CE je podmíněno úzkým průsvitem kapiláry, se kterým je zároveň 

spojena i malá separační kapacita kolony. Z Rovnice 21 vyplývá, že existují dvě možnosti 

pro zvýšení citlivosti UV detekce. Jednou z možností je zvýšení koncentrace analytu 

v místě detekce - tím se podrobněji zabývá kapitola 5, druhou možností je prodloužení 

optické dráhy v místě detekce. Existují dvě hlavní konstrukční řešení, která umožňují 

prodloužení optické dráhy - Z-cela (50) a bublinková cela (51). 

Z-cela je speciální zařízení, které umožňuje spojení kapiláry a detekční cely. Detekční 

prostor cely má tvar písmene Z. Záření vstupuje do cely v prvním z ohybů, šíří se dále 

v axiálním směru a na druhém z ohybů kapiláru opouští. Pro ilustraci viz Obrázek 8. 

Z-cela umožňuje až desetinásobné zvýšení citlivosti oproti radiálnímu způsobu detekce. 

Při použití Z-cely může v místě kontaktu cely a kapiláry docházet k problémům se 

stabilitou EOF (49).  

Bublinková cela prodlužuje optickou dráhu zvětšením vnitřního průměru kapiláry 

v místě detekce. Pro ilustraci viz Obrázek 9. Díky bublinkové cele je možné dosáhnout až 

pětinásobného zvětšení vnitřního průměru kapiláry (49), ale nevýhodou je snížení rozlišení 

a zhoršení mechanických vlastností v místě detekce - kapilára má tenčí stěnu a je křehčí.  
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Obrázek 8. Schéma Z-celly. Převzato z Technické informace Agilent (52) 

 

  

 

Obrázek 9. Mikroskopický obraz bublinkové detekční cely. Převzato z Gordon et al. (53) 

 

4.4.4.2. Elektrochemická detekce 

Pro analýzu látek, které nemají chromofor, může být výhodné jejich stanovení pomocí 

elektrochemických způsobů detekce. Módy elektrochemické detekce tradičně využívané 

v kapilární elektroforéze jsou – amperometrie, potenciometrie a vodivostní detekce. Do 

roku 1998, kdy vznikly dvě průlomové práce popisující bezkontaktní vodivostní detekci 

(54; 55), byly tyto techniky využívány spíše okrajově. Jediným módem, kde došly širšího 

uplatnění, byla kapilární isotachoforéza, která je k využití elektrochemické detekce svými 

parametry v podstatě předurčena (výhody elektrochemické detekce v ITP shrnuje kapitola 

4.5.2.3 na straně 46). Předností elektrochemické detekce je vysoká citlivost, nezávislá na 

vnitřním průměru kapiláry; hlavním problémem bylo vždy odstranění šumu 

způsobovaného vysokým separačním napětím a tím pádem složitá instrumentace. Z tohoto 

důvodu byly vyvíjeny způsoby elektrochemické detekce, které by umožnily detekci 

analytů bez přímého kontaktu elektrod s roztokem. Takové způsoby detekce 

(vysokofrekvenční impedanční metody) jsou ovšem velice náročné z elektrotechnického 

hlediska - využívají vysoké pracovní frekvence v řádu desítek až stovek MHz - a tak 
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k jejich rozšíření došlo až s pokrokem na poli elektrotechniky na konci 20. stol. Byla 

vynalezena zapojení, která využívají vysokofrekvenční napětí pouze v řádu desítek až 

stovek kHz. Použití nižších pracovních frekvencí dovolilo výrazným způsobem 

miniaturizovat a zjednodušit elektroniku tohoto typu detekční cely a došlo také 

k zjednodušení interpretace zaznamenaných dat (56). 

Bezkontaktní vodivostní detektor 

Nejširší spektrum využití nabízí vodivostní detekce a to jak v přímém, tak nepřímém 

módu. Nejrozšířenějším typem detektoru je bezkontaktní vodivostní detektor (capacitively 

coupled contactless conductivity detector; C
4
D). Bezkontaktní detekční cely obsahují dvě 

elektrody, které jsou izolovány od analyzovaného roztoku. Pro ilustraci viz Obrázek 10 a 

Obrázek 11. Na první elektrodu se přivádí střídavý signál o vhodné frekvenci. 

Vysokofrekvneční signál prochází přes vrstvu dielektrika (kapilární stěna), je přenášen 

roztokem a následně je po průchodu přes kapilární stěnu snímán druhou elektrodou. 

Nakonec je signál usměrněn, zesílen a zpracován. 

Principem funkce C
4
D je měření rozdílů ve vodivosti mezi zónou vzorku a zónou 

elektrolytu. Využívají se dvě základní uspořádání: i) přímá detekce, kdy v základním 

elektrolytu o nízké vodivosti se detekuje analyt, jehož zóna má vysokou vodivost. a na 

záznamu se objeví klasické píky, ii) nepřímá detekce, kdy je použit základní elektrolyt o 

vysoké vodivosti a na záznamu budou patrné negativní píky analytů, jejichž vodivost je ve 

svých zónách nízká. V kapilární isotachoforéze budou na záznamu patrné charakteristické 

vlny (54).  

 

 

Obrázek 10. Různá schémata zapojení vodivostního detektoru do bezkontaktních impedančních cel 

s tubulárními elektrodami (A), semitubulárními elektrodami v konfiguraci vedle sebe nebo proti sobě 

(B), planárními elektrodami (C), izolovanými drátkovými elektrodami (D) a planárními elektrodami v 

konfiguraci proti sobě (E). Převzato z Opekar et al. (56)  
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Obrázek 11. Zapojení C
4
D pro isotachoforézu. Pro detekci ostrých isotachoforetických rozhraní je 

důležité umístění elektrod v jediné rovině. Převzato z reference (57) 

 

4.5. KAPILÁRNÍ ELEKTROMIGRAČNÍ TECHNIKY 

Aby bylo možno elektromigračně separovat co nejširší spektrum látek, byla postupem 

času vyvinuta řada technik, které se dosti výrazně vzájemně odlišují, ale přitom všechny 

patří do skupiny elektroforetických separačních metod. Výběr vhodné elektromigrační 

techniky je prvním krokem ve vývoji separační metody. 

Při výběru CE techniky je potřeba vzít do úvahy několik důležitých faktorů, jako je 

např. rozpustnost analytů ve vodném elektrolytu, případně jaký je jejich rozdělovací 

koeficient (logP), zda a za jakých podmínek budou látky nabité (pKa), jaké jsou vlastnosti 

matrice, ve které jsou analyty přítomny atd. 

Nejvýznamnějšími technikami pro analýzu biologicky aktivních látek jsou kapilární 

zónová elektroforéza, isotachoforéza, micelární elektrokinetická chromatografie (micelar 

elektrokinetic chromatography; MEKC), kapilární elektrochromatografie (capillary 

electrochromatography; CEC). Další techniky, které se využívají v analýze malých 

molekul spíše okrajově a jsou v podstatě převedením planárních technik do kapilárního 

prostředí, jsou kapilární isoelektrická fokusace (capillary isoelectric focusing; CIEF) a 

kapilární gelová elektroforéza (capillary gel electrophoresis; CGE) (1). 

 

4.5.1.  Kapilární zónová elektroforéza 

Kapilární zónová elektroforéza je nejjednodušší a nejrozšířenější formou kapilární 

elektroforézy. Těžištěm využití zónové elektroforézy je separace malých ve vodě 

rozpustných analytů, přičemž separace závisí zejména na disociaci kyselých nebo 

protonaci bazických funkčních skupin v prostředí jediného základního elektrolytu 

(Background electrolyte – BGE) (58). Složení BGE zajišťuje v celé kapiláře konstantní 
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homogenní elektrické pole (20). BGE má roli i v udržování acidobazické rovnováhy - 

neboť většinou má pufrovací schopnost.  

 

 

Obrázek 12. Schéma separace v CZE. Šipky ukazují vektor pohyblivosti dané zóny Autor J. Honegr.. 

 

Separační proces v CZE ilustuje Obrázek 12. Pod vlivem elektrického pole migrují 

kationty a anioty k příslušné elektrodě. Každý iont v kapiláře se pohybuje svou vlastní 

rychlostí (Rovnice 2, resp. Rovnice 5) a postupně se zóny látek od sebe vzdalují. Jestliže 

jsou rozdíly v efektivních pohyblivostech analytů dostatečně veliké, dojde po určité době 

k rozdělení (separaci) jednotlivých složek. Za přítomnosti EOF v kapiláře můžeme 

stanovovat kationy i anionty v průběhu jediné analýzy neboť všechny ionty, pro které platí 

|µef| < |µeof|, nakonec doputují k detektoru (1; 5; 13; 19). 

4.5.2. Kapilární isotachoforéza 

4.5.2.1. Instrumentace isotachoforézy 

Instrumentace kapilární isotachoforézy se významně odlišuje od ostatních 

elektromigračních metod. Z důvodu snahy o potlačení EOF v kapiláře v průběhu 

isotachoforézy bývá separační kapilára nejčastěji vyrobena z materiálů, které EOF 

neprodukují, jako jsou polytetrafluorethylen nebo kopolymer perfluorovanho polyethylenu 

a polypropylenu. Vnitřní průměr kapiláry se pohybuje v rozmezí od 100 do 1000 µm. Aby 
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bylo zabráněno hydrodynamickému pohybu kapaliny v průběhu analýzy, bývá separační 

kapilára oddělena od nádobek s elektrolytem pomocí polopropustné membrány. Na rozdíl 

od dalších elektroforetických módů, isotachoforéza neprobíhá za stálého napětí, ale za 

stálého a regulovaného elektrického proudu. Rozsah pracovních proudů při isotachoforéze 

se pohybuje v rozmezí 5 až 500 µA (20). Vzhledem k rozměrům kapiláry a elektrické 

vodivosti roztoků, může napětí zdroje ke konci analýzy dosahovat hodnot v rozsahu 15 až 

30 kV. V kapilární isotachoforéze se používají zejména detektory reagující na pohyblivost 

látek - detektor vodivostní, potenciálově gradientový, teplotní. Další možností pro 

selektivní detekci látek je využití detektorů založených na absorpci záření (20; 21). 

4.5.2.2. Popis isotachoforetického děje 

Charakteristickou vlastností kapilární isotachoforézy je přítomnost diskontinuálního 

elektrolytového systému v separační kapiláře. Elektrolytový systém se skládá z vedoucího 

elektrolytu (leading electrolyte; LE) a koncového elektrolytu (terminating electrolyte; TE). 

Kapilární isotachoforéza na rozdíl od zónové elektroforézy umožňuje v jedné analýze 

stanovit pouze anionty nebo kationty (1).  

Dále bude při popisu ITP uvažováno o analýze aniontů. Na počátku separace je celá 

kapilára a anodový rezervoár naplněn vedoucím elektrolytem. Vedoucí elektrolyt se skládá 

z vedoucího iontu (aniontu) a takzvaného protiontu (tj. iontu opačné polarity - kationtu). 

Protiont k vedoucímu iontu je potřeba pečlivě vybrat, aby s vedoucím iontem vytvořily 

tlumivýroztok o dostatečné pufrovací kapacitě (1). Vedoucí aniont musí mít nejvyšší 

pohyblivost ze všech analyzovaných složek aniontové povahy ve vzorku. Katodový 

rezervoár je naplněn roztokem koncového elektrolytu. Koncový elektrolyt obsahuje 

koncový iont - aniont, jehož pohyblivost musí být nižší, než pohyblivosti všech součástí 

vzorku o příslušné polaritě (21). Protiont ke koncovému iontu je možno vybrat v podstatě 

libovolně (1). Vzorek se dávkuje do prostoru mezi vedoucí a koncový elektrolyt. 

Když do takto charakterizovaného systému se zavede elektrický proud, vytvoří se 

v zóně vzorku uniformní elektrické pole a každý iont migruje svou vlastní rychlostí podle 

Rovnice 2. Aniontové speciés s nejvyšší pohyblivostí bude postupovat kupředu, naproti 

tomu speciés s nejmenší pohyblivostí bude zaostávat. Mechanismem pohyblivého rozhraní 

dojde na počátku původní zóny vzorku k postupnému vytváření zóny nejrychlejšího 

analytu, dále k vytvoření série směsných zón a na konci původní zóny vzorku je zóna 

nejpomalejšího aniontu. V sérii směsných zón jsou anionty uspořádány v pořadí jejich 

klesajících efektivních mobilit (21). 
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Vedoucí aniont nemůže být nikdy předstihnut anionty vzorku, neboť jeho mobilita je 

zvolena tak, aby byla vyšší, než je mobilita nejpohyblivějšího aniontu ve vzorku. Obdobně 

koncový aniont nemůže předstihnout anionty vzorku. Za těchto podmínek jsou směsné 

zóny „sandwichovány“ mezi vedoucí a koncový elektrolyt. Ve směsných zónách analytu 

pokračuje dále separační proces a nakonec dojde k dokončení separace vytvořením 

diskrétních zón, obsahujících vždy jen jeden typ aniontu (1; 20; 21). To platí za 

předpokladu, že žádné dva anionty nemají přesně stejnou efektivní pohyblivost (21). První 

zóna vzorku obsahuje aniont s nejvyšší mobilitou, poslední zóna aniont s nejnižší 

mobilitou. Po této fázi už nedochází k dalším změnám a systém je v ustáleném stavu. 

V takovém případě se daný systém popisuje jako isotachoforeticky separovaný systém 

(21).  

Za těchto podmínek se musí všechny zóny látek pohybovat společně, navazují těsně na 

sebe a nemohou se od sebe oddělit, což je hlavní rozdíl oproti CZE. Je to způsobeno 

nepřítomností podpůrného elektrolytu (BGE), který by umožňoval přenos proudu 

v oblastech mezi zónami. Z tohoto důvodu musí mít použité rozpouštědlo zanedbatelnou 

vlastní vodivost. V ustáleném stavu musí mít všechny zóny stejnou migrační rychlost, 

určenou migrační rychlostí vedoucího iontu. Musí tedy platit: 

Rovnice 22 

TanaaaL vvvvvv  ...321  

Dosazením Rovnice 2 do Rovnice 22 vyplyne Rovnice 23. 

Rovnice 23 

TTananaaaaaaLL EµEµEµEµEµEµ  ...332211  

Rovnice 23 vyjadřuje isotachoforetickou podmínku (21): 

„Všechny zóny se musí pohybovat stejnou rychlostí, protože jinak by mezi nimi vznikl 

prostor neobsahující žádné ionty a elektrický okruh by se přerušil“(20). 

4.5.2.3. Vlastnosti isotachoforetických zón 

Obrázek 13 ilustruje vlastnosti isotachoforetického systému zón při separaci aniontů. 

Jednotlivé anionty (Obrázek 13 a) se v průběhu separace v kapiláře uspořádávají podle své 

klesající efektivní pohyblivosti, tzn: µL> µa1> µa2> µa3>… > µan> µT (Obrázek 13 b). 

Z isotachoforetické podmínky vyplývá, že intenzita elektrického pole ve stejném směru 

mezi zónami skokově roste (Obrázek 13 c). Zároveň celým systémem protéká konstantní 

proud. Z Ohmova zákona, jak jej popisuje Rovnice 17 a z Rovnice 18 potom vyplývá, že 
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v zónách s nižší pohyblivostí musí klesat vodivost (Obrázek 13 d). S klesající vodivostí je 

spojen vzrůstelektrického odporu (Obrázek 13 e). V souvislosti se vzrůstajícím odporem 

dochází v zónách k intenzivnímu ohřevu a nárůstu teploty (Obrázek 13 f). Vzhledem ke 

skokové změně fyzikálních parametrů zón, je možné pro detekci zón využít fyzikálně-

chemické principy detekce. 

 

 

Obrázek 13. Charakteristika zón v ITP Autor J. Honegr. 

 

4.5.3.  Micelární elektrokinetická chromatografie 

MEKC je druh kapilární elektroforézy, který vnáší do CE chromatografické principy 

separace. Tento mód separace je proto vhodný pro separaci komplexních směsí nabitých i 

nenabitých látek, které jsou jiným způsobem obtížně oddělitelné a analyzovatelné. 

Nenabité molekuly byly dlouhou dobu považovány za nerozdělitelné pomocí kapilární 

elektroforézy, a to až do roku 1984, kdy Terabe (46) přišel s myšlenkou micelární 

elektrokinetické chromatografie. Elektroforetická pohyblivost analytu je primárně závislá 
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na poměru velikosti náboje analytu vzhledem k velikosti molekuly (Rovnice 7). Mobilita 

může být ale také ovlivněna chemickými nebo fyzikálními interakcemi s elektroforetickým 

médiem, zejména s aditivy. Neutrální analyty mohou získat zdánlivou elektroforetickou 

pohyblivost díky interakci s pseudostacionární fází (1; 59; 60; 61). 

4.5.3.1. Pseudostacionární fáze pro MEKC 

Nejrozšířenějším typem pseudostacionárních fází jsou fáze tvořené nabitými micelami 

- tj. dynamickými agregáty nabitých smáčedel. Dalším typem pseudstacionární fáze, jenž 

se ale v praxi příliš nevyužívá, jsou nabité, kovalentně vázané nebo polymerizované 

struktury (62). 

Micelární dynamická pseudostacionární fáze 

Nabité micely využíváné v MEKC jsou tvořeny surfaktanty - smáčedly. Smáčedla jsou 

povrchově aktivní látky, tzn., že se uspořádaně orientují na mezifázi. Jejich molekuly jsou 

tvořeny dvěma doménami - polární „hlavičkou“ a nepolárním zbytkem molekuly. Na 

základě typu polární domény rozlišujeme smáčedla kationická, anionická, zwitterionická a 

neionická. V MEKC se téměř výhradně využívají smáčedla aniontové nebo kationtové 

povahy. Neionogenní a zwitterionická smáčedla se využívají pouze v kombinaci 

s iontovými smáčedly pro tvorbu směsných micel. 

Pro provedení MEKC není potřeba žádná speciální úprava elektroforetického přístroje 

proti konfiguraci používané při CZE, stačí přidat do základního roztoku elektrolytu pro 

CZE vhodný surfaktant. Pokud je koncentrace surfaktantu v roztoku nad kritickou 

micelární koncentrací (critical micelar concentration; CMC), začnou se molekuly 

surfaktantu shlukovat a vytvoří micelární pseudastacionární fázi. Molekuly smáčedla se 

mohou uspořádat do několika typických struktur, které ilustruje Obrázek 14. 
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Obrázek 14. Schématické znázornění možných uspořádání micel tvořených polárním surfaktantem. 

Převzato z Nagarajan (63) 

Hlavičky smáčedel se orientují do vodné fáze a nepolární domény vytvoří lipofilní 

fázi. Nabité micely smáčedel migrují v kapiláře svou vlastní pohyblivostí. Anionické i 

kationické micely migrují vždy proti směru EOF. V případě použití kationického tenzidu 

dojde k interakci molekul tenzidu se silanolovými skupinami kapilární stěny a surfaktant 

tímto způsobí otočení směru EOF (64). 

Polymerické fáze 

Tato skupina sdružuje pseudostacionární fáze různých strukturních typů. Spojujícím 

faktorem je kovalentní vazba, která udržuje pseudostacionární fázi pohromadě. Hlavním 

využitím těchto fází je separace velmi hydrofobních sloučenin, kdy je pro úspěšnou 

separaci nezbytná přítomnost organického rozpouštědla v základním elektrolytu. Za 

takových podmínek je nemožné využít dynamicky tvořenou pseudostacionární fázi, 

protože dynamické micelární struktury jsou v přítomnosti vysokých koncentrací 

organických rozpouštědel nestabilní. V MEKC mohou být zástupcem tohoto typu fází 

polymerizované micely, které mají jednotlivé monomery surfaktantu vzájemně vázané 

kovalentní vazbou. Dalšími typy jsou kaskádové polymery (dendritomery) a iontové 

polymery (59). 
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4.5.3.2. Interakce micel a analytů  

Nenabité analyty při MEKC migrují v kapiláře vlivem EOF, přičemž EOF nepřispívá 

k vzájemné separaci. Analyty zároveň interagují s micelami. Jsou popsány celkem tři typy 

interakce mezi analyty a micelami (Obrázek 15). Rozdělení analytu mezi vodnou fázi a 

pseudostacionární fázi závisí na rozdělovacím koeficientu log P a je popisováno 

takzvaným kapacitním poměrem k, což je poměr látkového množství tohoto analytu [A] ve 

dvou koexistujících fázích. 

Rovnice 24 
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n (mol) je látkové množství analytu A, koeficienty m a s určují, zda se jedná o mobilní 

respektive pseudostacionární fázi, KD je distribuční konstanta (poměr koncentrací analytu 

A ve stacionární a mobilní fázi) a V (l)značí objem příslušné fáze. 

Vzhledem k rychlému ustavování rozdělovací rovnováhy analytu mezi micelou a 

okolním vodným prostředím pufru je zdánlivá elektroforetická pohyblivost analytu přímo 

úměrná kapacitnímu faktoru. Migrační čas nenabitého analytu v MEKC je tedy funkcí 

elektroforetické pohyblivosti micel, kapacitního faktoru a mobility elektroosmotického 

toku. Rychlost migrace nenabitých analytů se nachází mezi rychlostí migrace EOF a micel. 

Pro kvalitní separaci jednotlivých složek je potřeba najít vhodnou distribuční konstantu 

pro rozdělení analytu mezi vodnou a pseudostacionární fázi, protože ani zcela 

inkorporovaný ani volný analyt nemůže být separován. MEKC může přispět i k rozdělení 

obtížně dělitelných směsí látek iontové povahy v analýze biologických látek. Vzhledem 

k tomu, že většina analytů biologického původu má povahu slabých kyselin nebo bazí, 

budou v průběhu analýzy analyty jen částečně disociovány - ionizovány a mohou rovněž 

s micelami interagovat. Tím dochází k posunutí disociační rovnováhy ve vodném prostředí 

a ovlivnění jejich efektivních pohyblivostí (1; 59; 61). 

 

 

Obrázek 15. Typy interakce solutu s pseudostacionární fází. Převzato z Terabe (61) 
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4.5.4.  Kapilární elektrokinetická chromatografie 

Kapilární elektrokinetická chromatografie je hybridní separační technika, jež v sobě 

kombinuje výhody elektromigračních a rozdělovacích separačních metod. Na rozdíl od 

elektromigračních metod se CEC využívá převážně k dělení směsí nenabitých částic. 

Hlavním separačním principem je tedy rozdělování mezi stacionární a mobilní fázi. Pokud 

nese solut nějaký náboj, k rozdělování přispívá i elektroforetická separace (1; 65). 

 Jako separační kolony se v CEC používají tažené křemenné kapiláry naplněné 

chromatografickou stacionární fází, přičemž pohyb mobilní fáze zajišťuje 

elektroosmotický tok. CEC umožňuje využití různých typů stacionárních fází využívaných 

pro LC separace v kombici s využitím „pístového“ profilu elektroosmotického toku, což v 

CEC umožňuje dosáhnout ještě lepší separační účinnosti – vyššího počtu teoretických 

pater - než při využití mikro LC (33).  

Přestože CEC byla vynalezena už na počátku 70. let minulého století, stále nedochází 

širšího uplatnění. Omezená nabídka komerčně dostupných kolon pro CEC je jedním z 

omezujících faktorů, který brání širšímu rozšíření CEC.  

4.5.4.1. Typy kolon pro CEC 

Náplňové kolony 

Prvním typem kolony vyvinutým pro CEC byla kapilára naplněná stacionární fází pro 

LC. Zásadním technickým problémem při přípravě náplňových kolon pro CEC je zajištění 

rovnoměrnosti a opakovatelnosti při zavedení stacionární fáze do kapilární kolony. Dalším 

problematickým faktorem je upevnění stacionární fáze v koloně a tím ochrana proti jejímu 

vymytí. Využívá se lokálního přehřátí, kdy dojde k vytvoření „frity“ z částic stacionární 

fáze. Vytvoření frity je bohužel spojeno s odstraněním polyimidového potahu kapiláry a ta 

se tak stává v daném místě velmi křehkou. Další nevýhodou tohoto přístupu je, že frity 

mohou svou přítomností vést k produkci bublin, nestejnorodosti EOF a k sorpci analytů. 

To vede ke složitějším podmínkám pro analýzu, kdy je potřeba oba konce kapiláry 

udržovat pod hydrodynamickým tlakem (66). 

Zakotvené stacionární fáze 

Problémy se stabilitou stacionární fáze v kapiláře vedly k vývoji dalších typů fází. 

Prvním logickým krokem byl pokus využít zakotvené stacionární fáze podobného typu 

jako v plynové chromatografii (gas chromatography; GC). Bohužel u tohoto typu kolon 
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velmi snadno dochází k přetížení kolony a k nutnosti omezení velikosti nástřiku a tím 

dochází opět k problémům s detekcí (66; 67). 

Monolitické kolony 

Řešením výše uvedených problémů se zdá být využití monolitických polymerních 

kolon. Patrně nejpřitažlivějším faktorem monolitických materiálů, zejména těch 

založených na syntetických polymerech, je snadnost jejich přípravy. Jednoduchý proces 

vychází z kapalných prekurzorů a monolit tak může být připraven přímo v kapiláře. Tím se 

předchází problémům s plněním kolony a přípravou frit. Velkou výhodou je i obrovská 

variabilita materiálů dostupných pro přípravu monolitů a tak může být výsledný monolit 

obrazně přímo ušit na míru potřebné aplikaci. Je možné jednoduše zvolit vhodný monomer 

s požadovanými vlastnostmi pro chromatografické rozdělování, tak jeho porozitu. 

Připravené monolity mohou být ve formě rigidní struktury nebo ve formě gelu (67; 68; 69; 

70). 

Překážkou, která bránila většímu rozšíření monolitů v CEC, byla nutnost inkorporace 

stacionárních nábojů do monolitické fáze, aby byl zachován dostatečně silný EOF. To 

vedlo k problémům s interakcí nabitých molekul s těmito fixními náboji, což byl 

významný problém zejména v analýze proteinů. Zdá se, že tento problém mohou vyřešit 

nově navržené neutrální nepolární monolitické fáze se středním až silným EOF (71). 

Všechny tyto faktory se podílí na skutečnosti, že CEC je stále využívaná spíše na 

akademické půdě. Širšího využití v průmyslu se zatím nepodařilo dosáhnout, neboť pro 

průmyslové nasazení je robustnost metody důležitějším faktorem než separační účinnost a 

CEC tak nemůže soupeřit se zavedenými LC metodami. Na druhou stranu například 

v analýze peptidů a v proteomice má CEC své nezastupitelné místo (33; 66; 72). 

4.5.4.2. Kapilární isoelektrická fokusace 

Kapilární isoelektrická fokusace je elektromigrační technika, při které se nabitá 

molekula elektroforeticky pohybuje přes pH gradient média, dokud nedosáhne pH při 

kterém přestane nést náboj. V místě kde má látka nulový čistý náboj na ni přestane působit 

elektromotorická síla. Obvykle se využívá zejména k separaci látek amfolytického 

charakteru (zejm. peptidů a proteinů) a v tomto případě látka přestane migrovat v místě, ve 

kterém pH prostředí odpovídá jejímu isoelektrickému bodu. Principem separace je tedy 

migrace látek pH gradientem do místa jejich isoelektrického bodu a jejich zakoncentrování 

do zón, ve kterých nabývají nulovou pohyblivost.  
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Gradient pH je tvořen speciálně navrženou směsí amfolytů, jejichž pI se liší ve velmi 

malých krocích. Tyto látky mají při pH = pI vysoké pufrovací schopnosti a jsou schopny 

fungovat jako stabilní pH gradient. V případě, že se analyty dostanou difusí do bodu, kde 

díky pH prostředí získají parciální náboj, začnou opět elektroforeticky migrovat, až 

doputují do místa, kde je pH rovno jejich pI. Tím dochází k fokusaci analytů do ostrých 

zón. Nevýhodou CIEF je nutnost mobilizovat zóny v ustáleném stavu - nejčastěji pomocí 

hydrodynamického tlaku - čímž může docházet k rozmytí jinak ostrých fokusovaných zón 

(1; 73; 74; 75). 
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5. PREKONCENTRAČNÍ METODY V KAPILÁRNÍ 

ELEKTROFORÉZE 
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K zakoncentrování vzorku v kapiláře můžeme využít dva hlavní přístupy. Jedná se o 

elektroforetické prekoncentrační principy, tzv. stacking a neelektroforetické extrakční 

metody. 

Základním principem stackingu je manipulace se složením vzorku nebo základního 

elektrolytu. Tyto změny umožní zvýšení koncentrace analytu v průběhu ustavování 

rovnováh po zapojení elektrického proudu ještě před tím, než dojde k vytvoření ustáleného 

stavu (4).  

Stackingem můžeme nazvat každý proces, při kterém analyty migrují elektrickým 

polem takovým způsobem, že dochází ke zkracování délky zóny těchto analytů v poměru 

k délce původní zóny vzorku, což je doprovázeno zvýšením koncentrace analytu v jeho 

zóně. Účinnost tohoto procesu je vyjádřena jako koncentrační faktor (3; 45; 76), což je 

poměr koncentrace analytu před zakoncentrováním c1 a po zakoncentrování c2.  
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Z konzervačních principů v elektroforéze plyne, že pokud analyt migruje do zóny, kde 

je jeho rychlost snížena, je výsledkem zvýšení jeho koncentrace. Hlavním principem 

stackingu v elektroforéze je tedy ovlivňování migrační rychlostí analytu.  

Z fenomenologického pohledu je možno popsat dva základní mechanismy stackingu - 

proporcionální stacking a stacking na rozhraní (45; 76). 

 

5.1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY STACKINGU 

Pro to, aby stacking mohl probíhat, je nutné, aby zóna analytu a stackovací zóna 

zůstaly v kontaktu minimálně po dobu nezbytnou pro zakoncentrování veškerého množství 

analytu. Při obou typech stackingu (proporcionálním i stackingu na rozhraní) může být 

kontakt zprostředkován buď na počátku nebo na konci zóny analytu. Můžeme tedy 

rozlišovat čelní nebo koncový stacking. Nezávisle na využitém stackovacím principu může 

být daný proces jednoduše popsán na základě migračních rychlostí. 
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Obrázek 16. Schématické znázornění čelního stackingu (překresleno podle Malá et al. (45) a Gebauer 

et al.(76)). 

Obrázek 16 popisuje situaci při čelním stackingu. K zakoncentrování dochází před 

zónou analytu a obě zóny (stackovací zóna a zóna analytu) jsou v kontaktu 

prostřednictvím jejich společného rozhraní. Rychlost pohybu tohoto rozhraní je označena 

vr (předpokládáme že vr ≥ 0). Rychlost pohybu analytu v jeho původní zóně (zóna analytu) 

je va,a. Rychlost pohybu analytu ve stackovací zóně je va,s. Aby byla splněna podmínka 

kontaktu zón je nezbytné, aby platilo:  

Rovnice 26 
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Jak vyplývá z definice stackingu, aby mohl být analyt zakoncentrován je nutné, aby 

byla splněna podmínka: 
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Po zohlednění rychlosti pohybu rozhraní lze podmínku zapsat takto: 
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Podmínky platí jak pro čelní stacking, tak i pro stacking koncový (45). 

5.1.1. Proporcionální stacking  

Pro tento typ stackingu je charakteristické, že analyt migruje skrz pohyblivé rozhraní 

ze své zóny do zóny stackovací, kde dochází ke snížení jeho migrační rychlosti a tím 
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k jeho zakoncentrování. Koncentrační faktor je přímo úměrný poměru rychlostí analytu 

v původní a stackovací zóně, přičemž rychlost pohybu rozhraní je zde brána jako 

referenční rámec. Rozhraní zde má pouze dočasnou roli.  

Rovnice 29 
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Rozhraní nemá na migraci analytu vliv poté, co analyt rozhraním projde. Proto 

výsledné podmínky pro proporcionální stacking lze zapsat tímto matematickým vztahem: 
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Obrázek 17. Schéma proporcionálního stackingu a stackingu na rozhraní (překresleno podle Malá et. 

al.(45)) 

 

5.1.2. Stacking na rozhraní 

Analyt se soustřeďuje na ostrém pohyblivém rozhraní. Rychlost migrace analytu před 

ostrým rozhraním (původní zóna vzorku) je větší než za tímto rozhraním (stackovací 

zóna), přičemž rychlost pohybu rozhraní je vyšší než rychlost pohybu analytu v stackovací 

zóně. Analyt se tedy soustředí v oblasti rozhraní, kde dojde k jeho zakoncentrování. Na 

rozdíl od proporiconálního stackingu musí pro stacking na rozhraní platit tato podmínka: 
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Podmínky pro stacking na rozhraní můžeme vyjádřit takto: 
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V případě, že velikost migračních rychlostí bude taková, že výsledná hodnota zlomku 

bude vyšší než 1, ke stackingu nemůže dojít (45). 

5.2. TYPY STACKINGU 

Do současnosti byly objeveny čtyři hlavní principy stackingu - skupina prof. Bočka 

z Akademie věd ČR k nim přidává ještě princip komplexace (45; 76). Zakoncentrování 

může být vyvoláno jedním nebo kombinací z několika přístupů. 

a) Klasický stacking - úprava koncentrací na základě Kohlrauschovy regulační 

funkce 

b) Úprava pH 

c) Chromatografická akumulace analytu 

d) Efekt samozaostřujícího rozhraním - isotachoforetické zakoncentrování 

Přestože principů, jak dosáhnout stackingu, je pouze několik, existuje nepřeberné 

množství technik, které se ovšem ve své podstatě liší pouze názvem (76).  

5.2.1. Využití Kohlrauschovy regulační funkce 

Z Kohlrauschovy regulační funkce, jak ji popisuje rovnice Rovnice 19 na straně 22, 

plyne, že numerická hodnota funkce ω je pro danou souřadnici x přímo úměrná 

koncentraci elektrolytu. V případě, že hodnota regulační funkce pro zónu vzorku ω(s) je 

nižší než hodnota regulační funkce pro BGE ω(BGE), bude analyt po průchodu přes 

stacionární rozhraní ze své zóny do zóny BGE vždy zakoncentrován. Výsledná 

koncentrace analytu ve stackovací zóně je přímo závislá na poměru mezi mobilitou analytu 

µa a mobilitou spoluiontu BGE µBGE. Podle KRF je totiž hodnota funkce inverzně závislá 

na hodnotě mobility. Z toho plyne, že pokud bude mobilita µa = µBGE, pak se budou 

koncentrace analytu a BGE vzájemně rovnat (za předpokladu shodné valence). Pokud 

bude hodnota µa > µBGE, pak pro dosažení konstantní hodnoty funkce bude muset být 
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koncentrace analytu vyšší než koncentrace spoluintu BGE. Analogicky, pokud bude platit 

µa < µBGE, pak bude výsledná koncentrace analytu nižší než koncentrace spoluiontu BGE 

(77). 

5.2.1.1. Normální stacking 

Technika se také nazývá zakoncentrování vzorku zesílením pole (Field amplified 

sample stacking; FASS) a je nejjednodušším a nejdéle využívaným způsobem pro 

zakoncentrování analytů. Využívá rozpuštění - rozředění vzorku v matrix o nízké 

vodivosti. Tímto médiem bývá nejčastěji 10x naředěný roztok základního elektrolytu nebo 

deionizovaná voda. Poté následuje nadávkování matrice do kapiláry. Průběh separace 

popisuje Obrázek 18.  

 

Obrázek 18. Schéma Normálního stackingu. Převzato z Urbánek et al. (77) 

Matrice je hydrodynamicky nadávkována do kapiláry a poté je do inletové pozice 

umístěna vialka se základním elektrolytem (Obrázek 18 A). Vzhledem k tomu, že migrační 

rychlost analytu je dle Rovnice 2 přímo úměrná intenzitě elektrického pole, dojde po 

zapojení elektrického proudu (Obrázek 18 B) ke zvýšení migrační rychlosti analytů 

využitím zvýšené intenzity elektrického pole v prostředí s nízkou vodivostí (původní zóna 

analytu). Jakmile analyty projdou přes stackovací rozhraní do zóny s vyšší vodivostí 

(původní zóna vzorku), dojde k jejich skokovému zpomalení a k úpravě koncentrace na 

základě odlišné hodnoty KRF za rozhraním. Tím dochází ke zkrácení jejich zóny a tedy 

k žádanému zakoncentrování (45). Hybnou silou zpomalení je v tomto případě nižší 

intenzita elektrického pole (Obrázek 18 C). Je důležité, že spoluionty BGE po průchodu 

přes rozhraní do původní zóny vzorku upravují svoji koncentraci tak, aby byla zachována 

původní hodnota regulační funkce na daném místě. Proto je možné pozorovat na 
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elektroferogramu v systémech s EOF (rozhraní zůstává na místě, je pouze taženo EOF 

směrem k detektoru) změnu základní linie ve chvíli, kdy je původní zóna vzorku ve které 

jsou nyní přítomny spoluionty BGE elektroosmoticky dotažena k detektoru (77). Nakonec 

probíhá separace v klasické zónové elektroforéze (Obrázek 18 D). 

Čím větší je rozdíl vodivostí mezi zónou vzorku a zónou základního elektrolytu, tím 

většího zakoncentrování může být dosaženo. Poměr vodivostí zón je omezujícím faktorem, 

neboť se vzrůstajícím poměrem vodivosti úměrně klesá délka zóny, kterou je možno 

nadávkovat do kapiláry bez ztráty separační účinnosti (3). S rozdílnými hodnotami 

vodivosti a intenzity elektrického pole jsou spojené skokové změny v intenzitě generování 

EOF. Rozšiřování a směšování zón je důsledkem laminárního proudění způsobeného 

nerovnoměrným generováním elektroosmotického toku v nízkovodivém matrix a 

v roztoku základního elektrolytu. Z tohoto důvodu je omezeno dávkování při využití této 

techniky na přibližně 2 % celkového objemu kapiláry (3; 45; 77). 

Pro dosažení co nejvyšší citlivosti je žádoucí, aby bylo do kapiláry zavedeno co 

největší množství analytů. Z tohoto důvodu byla vyvinuta technika, která se nazývá 

zakoncentrování vzorku z velkého objemu (large volume sample stacking; LVSS).  

5.2.1.2. Zakoncentrování vzorku z velkého objemu 

Při využití této techniky je možno kapiláru naplnit vzorkem až do ½ (3) celkového 

objemu kapiláry a s analyty je do kapiláry zároveň zavedeno i velké množství málo 

vodivého matrix. Pro zachování separační účinnosti je nezbytné matrici v průběhu analýzy 

odstranit, A to využitím hydrodynamického tlaku nebo lépe s využitím elektroosmotického 

toku. Tímto způsobem je možno zakoncentrovat vždy pouze anionty nebo kationty, neboť 

ionty migrující ve směru EOF jsou vytlačovány z kapiláry do inletu a dochází tak k jejich 

nevratné ztrátě (20; 78; 79). Rovněž je nezbytné, aby mobilita EOF byla nižší než mobilita 

analytů a proto je potřeba pečlivě monitorovat intenzitu EOF v zóně BGE pomocí 

modifikace nabití kapilární stěny. Tento způsob se někdy využívá buď pro analýzu malých 

kationtů v BGE o nízkém pH nebo v systémech s potlačeným EOF pro analýzu aniontů - 

viz Obrázek 19. 
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Obrázek 19. LVSS bez přepínání polarity. Převzato z Urbánek et al. (77) 

Po hydrodynamickém nadávkování vzorku dochází k opětovné aktivaci silanolových 

skupin na povrchu kapiláry (náboj byl deaktivován dynamickým pokrytím v průběhu 

promývání kapiláry roztokem BGE) (Obrázek 19 A). 

Silný katodický EOF vytlačuje matrix z kapiláry, zároveň dochází ke sfackingu na 

rozhraní matrice a roztoku BGE. (Obrázek 19 B). 

BGE vstupuje do kapiláry z anodické vialky a tím dochází k obnovení pokrytí 

kapilární stěny a redukci EOF (Obrázek 19 C). 

Dynamické pokrytí je opět dokončeno a signifikantě nižší EOF dovoluje stackovaným 

analytům migrovat směrem k detektoru a dokončit separaci (Obrázek 19 D). 

Výše uvedený princip není univerzálně použitelný, proto se využívá otočení 

elektroosmotického toku změnou polarity těsně před tím, než analyty dosáhnou inletového 
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konce kapiláry. Průběh separace zakoncentrování a separace aniontů pomocí LVSS 

s přepnutím polarity ilustruje Obrázek 20.  

 

Obrázek 20. Schematické zobrazení LVSS s přepnutím polarity. Převzato z Chen a Terabe (3) 

V průběhu prekoncentračního kroku (Obrázek 20 A) je potřeba velmi pečlivě 

monitorovat procházející proud. Tím, jak je z kapiláry vytlačována málo vodivá matrice, 

narůstá v kapiláře proud. K přepnutí polarity je potřeba přistoupit ve chvíli, kdy se hodnota 

procházejícího proudu přiblíží hodnotě, jakou vykazuje experiment s kapilárou naplněnou 

pouze roztokem BGE. Obvykle se přepíná při 90 - 99%. Přesnou hodnotu proudu pro 

přepnutí polarity je potřeba určit experimentálně, aby bylo zároveň dosaženo co nejvyššího 

zakoncentrování, ale aby ještě nedošlo ke ztrátě analytů jejich vytlačením do inletové 

vialky (Obrázek 20 B). Po přepnutí polarity již probíhá klasická separace zónovou 

elektroforézou (Obrázek 20 C).  

Tyto techniky sice umožňují výrazné zvýšení citlivosti, ale jejich možnosti jsou 

limitovány celkovým objemem kapiláry. Proto byly uvedeny techniky využívající 

elektrokinetického dávkování vzorku. Technika je označována jako polem zesílené 

dávkování vzorku (Field amplified sample injection; FASI nebo Field enhanced sample 

injection; FESI). Tato technika umožňuje zakoncentrovat analyty v matrix až 1000 x (80).  

5.2.2. Zakoncentrování ovlivněním pH 

Tento typ stackingu je vhodný pro zakoncentrování vzorků o vyšší vodivosti nebo 

v komplexnější biologické matrici. K ovlivnění migrační rychlosti analytů je využito 

vytitrování zóny vzorku roztokem silné baze nebo kyseliny tak, aby vznikla zóna o nízké 

vodivosti. 
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Pro zakoncentrování ovlivněním pH byly vyvinuty dvě metodiky. První z nich – 

stacking vlivem pH (pH mediated stacking) - využívá elektrokinetického dávkování, tzn. 

do kapiláry je zaveden pouze jeden typ iontů z matrice. Uvedený způsob je primárně 

využíván pro analýzu kationtů, zatímco v analýze aniontů se využívá druhý princip - 

přechodné pH rozhraní (Dynamic pH junction). Tento způsob využívá pro 

zakoncentrování dlouhou zónu komplexní matrice, která byla do kapiláry zavedena 

hydrodynamicky (45; 81; 82). 

5.2.2.1. Stacking vlivem pH (pH mediated stacking) 

Následující popis bude předpokládat analýzu kationtů - pro ilustraci viz Obrázek 21: 

Na počátku je kapilára naplněna roztokem základního elektrolytu. Kationty jsou do 

kapiláry dávkovány z vysoce vodivé matrice pomocí elektrokinetického dávkování 

(Obrázek 21 A). Tím dojde k nahrazení aniontu silné kyseliny (Cl
-
, SO4

-
 a dalších) 

protiontem základního elektrolytu (většinou aniont slabší kyseliny), takže po nadávkování 

je zóna vzorku tvořena směsí kationtů a protiontů. Následně je elektrokineticky dávkována 

silná kyselina (např. HCl), (Obrázek 21 B). Kapilárou rychle postupují protony, které 

prostupují směsnou zónou vzorku, kde vytitrují protionty BGE a vodivost zóny vzorku 

výrazně poklesne (Obrázek 21 C). Následně je již možno celou situaci přirovnat k FASS, 

jak jej popisuje kapitola 5.2.1.1. na straně 59. Po připojení vysokého separačního napětí 

dojde ke zvýšení intenzity elektrického pole ve vytitrované zóně a tím k urychlení kationtů 

vzorku. Poté, co kationty projdou rozhraním do zóny BGE, dojde k jejich zpomalení a 

zakoncentrování v důsledku poklesu lokální intenzity elektrického pole (Obrázek 21 D). 

Posledním krokem je již klasická elektroforetická separace (Obrázek 21 E) (3; 45; 81; 83). 

 

 

Obrázek 21. Princip pH ovlivněného stackingu. Převzato z Meng et al. (81) 
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5.2.2.2. Přechodné pH rozhraní (Dynamic pH junction) 

Metoda využívá selektivního zakoncentrování slabých elektrolytů, jejichž mobilita a 

náboj je funkcí aktuálního pH prostředí, jak popisuje Rovnice 9. Na základě tohoto 

principu byla navržena technika přechodného pH rozhraní.  

Analýzu slabě kyselých analytů ilustruje Obrázek 22.  

 

Obrázek 22. Princip přechodného pH rozhraní. Převzato z Chen a Terabe (3) 

Slabě kyselé analyty jsou rozpuštěny v silně kyselé matrici. Tím, že pH matrix je 

výrazně nižší než pKa analytů, jsou tyto analyty v matrici neionizované. Matrix je 

následně hydrodynamicky zaveden do kapiláry, která obsahuje BGE o vysokém pH a tak 

vzniká statické pH rozhraní mezi matricí vzorku a roztokem základního elektrolytu 

(Obrázek 22 A). Toto statické rozhraní nemůže existovat po aplikaci vysokého napětí. 

Tím, jak do roztoku matrice vstupují spoluionty a hydroxidové anionty z BGE, dochází 

k vytvoření přechodného rozhraní pH, které se pohybuje zónou vzorku. Zvýšením pH do 

oblasti pKa slabě kyselých nebo neutrálních analytů dojde vlivem disociace k jejich 

mobilizaci. (Obrázek 22 B). Migrační rychlost analytů je velmi nízká a analyty jsou 

ovlivňovány silným elektroosmotickým tokem, který působí proti směru jejich migrace. 

Tím mohou být analyty zakoncentrovány na rozhraní mezi jejich zónou a zónou BGE. 

Dynamické zakoncentrování pH rozhraním nemůže být použito pro zakoncentrování silně 

kyselých analytů, jejichž mobilita je nezávislá na pH (Obrázek 22 C). Po té, co je zóna 

vzorku kompletně vytitrována, probíhá další separace již v módu klasické zónové 

elektroforézy (Obrázek 22 D). 
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Přestože bylo publikováno již několik teoretických prací zabývajících se vlivem pH 

základního elektrolytu, vlivem typu spoluiontu a jeho koncentrace, není stále mechanismus 

dynamického pH dokonale objasněn (3; 45; 84). 

5.2.3. Chromatografická akumulace  

Prekoncentrační techniky založené na elektroforetických efektech jsou schopné 

zakoncentrovat pouze analyty, jenž nesou vlastní náboj. Pro zakoncentrování molekul bez 

náboje a pro zvýšení citlivosti micelární elektrokinetické chromatografie byla vynalezena 

technika, která pomocí chromatografické akumulace umožňuje elektromigrační dělení 

směsi - nametení. 

5.2.3.1. Nametení (sweeping) 

Nametení je prekoncentrační technikou využívanou pro zvýšení citlivosti MEKC. 

Zakoncentrování probíhá interakcí analytů s micelami pseudostacionární fáze, která 

prochází skrz zónu vzorku, která žádnou pseudostacionární fázi neobsahuje. Pro provedení 

sweepingu je potřeba zajistit, aby zóna analytu neobsahovala pseudostacionární fázi. Na 

rozdíl od prekoncentračních technik založených na KRF, musí být vodivost zóny analytu 

blízká vodivosti základního elektrolytu, aby bylo v celé délce kapiláry zajištěno 

homogenní elektrické pole.  
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Obrázek 23. Schéma zakoncentrování neutrálních nebo lehce bazických analytů sweepingem při 

potlačeném EOF. Převzato z Urbánek et al. (77) 

Jednu z variant sweepingu popisuje Obrázek 23. Do kapiláry naplněné roztokem BGE 

obsahujícím micely pseudostacionární fáze, je nadávkována dlouhá zóna vzorku 

s podobnou vodivostí jakou má BGE (Obrázek 21 A). Poté, co je aplikováno napětí, 

micely pseudostacionární fáze vstupují do zóny vzorku a akumulují analyty na předním 

rozhraní mezi zónou micel a zónou analytu (Obrázek 23 B), dokud nedosáhnou původního 

rozhraní mezi zónou analytů a zónou BGE. V tomto okamžiku jsou analyty nameteny ze 

své původní zóny do úzké zóny na rozhraní (Obrázek 23 C) a může začít separace pomocí 

MEKC (Obrázek 23 D). Poměr zakoncentrování velmi těsně koreluje s afinitou analytů 

k pseudostacionární fázi viz Rovnice 24. Podle hodnoty kapacitního faktoru může dojít 

k zakoncentrování až 5000 x (77). 

5.2.4. Isotachoforetické zakoncentrování  

Technika FASI není využitelná pro analýzu vzorků obsahující makrokomponenty o 

vysoké koncentraci, protože by vyžadovala takové naředění základního vzorku, že 

koncentrace potenciálních analytů by poklesla i se zakoncentrováním hluboko pod limity 
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detekce. V případě komplexních matrix o vysoké vodivosti zůstává jedinou možností 

využití kapilární isotachoforézy jako prekoncentrační techniky, která je schopna si 

s takovou situací poradit (85). 

Kombinace isotachoforézy se zónovou elektroforézou se využívá již od počátku 

devadesátých let ke zvýšení detekčních limitů zónové elektroforézy. Kapilární 

isotachoforéza umožňuje při použití vhodného elektrolytového systému zakonecentrovat 

analyty až o několik řádů a zároveň analyty rozseparuje do diskrétních zón s velmi ostrým 

rozhraním. 

Úprava koncentrace analytů probíhá v daném elektrolytovém systému vždy 

konstantně, na základě KRF, tedy nezávisle na jejich látkovém množství. Úprava 

koncentrace musí proto probíhat změnou objemů zón analytů. To může mít za následek 

zkrácení zón analytů na délku kratší, než je délka detekční cely a detekce jednotlivých zón 

není možná. V případě jednoduchých, přesně definovaných směsí, můžeme využít pro 

oddělení jednotlivých složek směsi tzv. spacerů - tj. látek, jejichž mobilita se nachází mezi 

mobilitami jednotlivých analytů, které vytvoří dostatečně dlouhé zóny mezi zónami 

jednotlivých analytů. V případě komplexních směsí je využití spacerů dosti problematické. 

Vhodným řešením je v takovémto případě separace jednotlivých zón pomocí zónové 

elektroforézy. Rozlišujeme dvě hlavní uspořádání, ve kterých je možno toto spojení 

realizovat. Jedná se buď o spojení dvou separačních kolon, nebo je celý proces proveden 

v jediné kapiláře.  

5.2.4.1. Dvoukolonové on-line spojení ITP-CZE 

Pro provedení on-line spojení ITP a CZE je potřeba speciální přístroj (viz Obrázek 24) 

vybavený spojovacím členem - bifurkačním blokem ve tvaru T. Jedná se vlastně o 

provedení dvou analýz, které následují těsně za sebou. V prvním kroku jsou analyty 

isotachoforeticky zakoncentrovány a poté je „balík“ isotachoforetických zón analytu 

převeden pomocí přepnutí polarity do separační kolony, ve které jsou jednotlivé zóny dále 

odděleny pomocí zónové elektroforézy.  
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Obrázek 24. Schéma isotachoforetického analyzátoru převzato z Urbánek et al. (86) 

Instrumentace se skládá ze dvou kapilár spojených pomocí T nástavce, který umožní 

průchod stackovaných zón z preseparační isotachoforetické kapiláry do separační kapiláry 

pro zónovou elektroforézu. Podle typu použitého základního elektrolytu pro CZE můžeme 

rozlišovat tři elektrolytové systémy pro on-line spojení ITP-CZE. Jednotlivé typy spojení 

ilustruje Obrázek 25.  

 

Obrázek 25. Elektrolytové systémy pro on-line spojení ITP-CZE. Překresleno podle Křivánková et al. 

(87) a) T-S-T spojení, b) L-S-L spojení; c) spojení BGE-S-BGE 
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a) Nejsnadnějším způsobem, jak provést spojení ITP-CZE, je využití koncového 

elektrolytu zároveň jako vedoucího elektrolytu pro zónovou elektroforézu - takzvané T-S-

T uspořádání. Na začátku isotachoforetického kroku je preseparační kapilára zcela 

naplněna vedoucím elektrolytem a analytická kolona je naplněna roztokem koncového 

elektrolytu. Vzorek je dávkován do preseparační kapiláry na rozhraní mezi LE a TE. Po 

připojení elektrického proudu probíhá kapilární isotachoforéza (viz kapitolu 4.5.2.2 na str. 

45). Analyty se v kapiláře seřadí podle klesající mobility a upraví svou koncentraci 

vzhledem ke koncentraci vedoucího elektrolytu podle Kohlrauschovy regulační funkce 

(viz kapitolu 4.3.2 na str. 34). Ve chvíli, kdy zóny analytů doputují do bifurkačního bloku, 

je potřeba je převést do analytické kapiláry. Převod „balíku“ zón zakoncentrovaných 

analytů se provede přepojením separačního napětí z elektrody v rezervoáru pro LE 

v preseparační kapiláře na elektrodu v rezervoáru pro BGE v analytické koloně. Analyty 

projdou do separační kapiláry, kde dojde k jejich elektroforetickému rozdělení. 

b) Druhou možností je využití vedoucího elektrolytu jako základního elektrolytu pro 

pro CZE - takzvané L-S-L uspořádání. Preseparační i separační kapilára jsou na počátku 

analýzy naplněny roztokem vedoucího elektrolytu. Po zapojení separačního napětí probíhá 

isotachoforetický proces. Ve chvíli, kdy „balík zón“ analytů dosáhne bifurkačního bloku, 

je převeden přepojením napětí do analytické kapiláry. V okamžiku, kdy jsou všechny 

analyty již přeneseny do separační kapiláry, je vypnut elektrický proud a v 

isotachoforetické koloně je nahrazen roztok koncového elektrolytu vedoucím elektrolytem. 

Poté je elektrický proud znovu připojen a separace probíhá již v módu zónové 

elektroforézy. 

c) Poslední možností je systém BGE-S-BGE. V tomto uspořádání je roztok 

základního elektrolytu odlišný jak od vedoucího, tak od koncového elektrolytu. Tímto 

roztokem je na začátku separace naplněna analytická kapilára. Postup analýzy je obdobný 

jako při uspořádání L-S-L. Na začátku je separační kapilára naplněna roztokem BGE a po 

vypnutí elektrického proudu je v preseparační kapiláře roztok TE nahrazen roztokem 

základního elektrolytu.  

Přechod z ITP do CZE 

Převod balíku zón z preseparační do separační kapiláry je provázen vždy i přenesením 

části vedoucího a/nebo koncového elektrolytu. V případě, že nechceme ztratit pracně 

zakoncentrované analyty, tomu nelze nijak předejít. To s sebou nevyhnutelně přináší 

nastolení přechodných isotachoforetických podmínek v separační kapiláře.  
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5.2.4.2.  Jednokolonové spojení 

Přestože je kombinace isotachoforézy se zónovou elektroforézou v dvoukolonovém 

uspořádání velmi účinná prekoncentrační metoda, existuje několik důvodů, které brání 

jejímu širšímu uplatnění. Prvním z nich je nutnost využití specializované instrumentace. 

Nabídka komerčních přístrojů je velice omezená a jejich obsluha je dosti náročná. Druhým 

faktorem je obtížnost převodu analytů z preseparační do separační kolony. Z tohoto 

důvodu je analytický proces velmi složitý a obtížně automatizovatelný. Hledaly se proto 

přístupy, které by spojení isotachoforézy se zónovou elektroforézou dokázaly zjednodušit. 

Postupem času se došlo k poznání, že isotachoforetický děj může při zajištění některých 

parametrů předcházet elektroforetickému separačnímu ději přímo v separační kapiláře pro 

CZE. Tato tzv. přechodná isotachoforéza (transient isotachophoresis; tITP) v zónové 

elektroforéze může být vyvolána buď složením elektrolytového systému, nebo složením 

vzorku. 

Přechodná isotachoforéza indukovaná složením vzorku  

Přechodná isotachoforéza může probíhat v komplexních matricích v případě, že 

obsahuje složku (popř. složky), která je v poměru k analytům v dostatečném nadbytku a 

vykazuje takové elektromigrační chování, které ji umožní po určitou dobu převzít úlohu 

vedoucího nebo koncového elektrolytu. Daná makrosložka bývá označována jako stacker. 

Úlohu opačného přechodného elektrolytu potom převezme dočasně spoluiont BGE. 

Teoreticky může matrice vzorku obsahovat více takových makrokomponent a pak záleží 

na poměru mobilit a koncentrací mezi makrokomponentami a analyty 

(mikrokomponentami), kdy makrokomponenty mohou působit synergicky nebo tato 

kombinace může bránit vyvolání stackingu. Detailně se touto problematikou zabývá práce 

Gebauer et al. (85). Obzvláště problematická situace nastává v případě, že matrice vzorku 

obsahuje spoluiont BGE. V takovém případě většinou bývá proces zakoncentrování 

nemožný. 

Pro zakoncentrování mikrosložek vzorku musí jejich mobility ležet v tzv. 

isotachoforetickém okně (tzn. mobilita mikrosložek je v intervalu mezi přechodným LE a 

přechodným TE). V opačném případě mikrosložky migrují mimo isotachoforetické 

podmínky a nejsou zakoncentrovány (88). 

Stacker (komponenta, která vytvoří přechodné isotachoforetické podmínky), může být 

buď přirozenou součástí vzorku, nebo může být do vzorku přidán. Výsledkem indukované 

isotachoforézy pak je, že mikrokomponenty vzorku se zakoncentrovávají za přechodným 
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LE nebo před přechodným TE. Podle typu stackeru/stackerů obsažených ve vzorku, se 

rozlišují tři typy přechodné isotachoforézy indukované složením vzorku. 

a) Situaci, kdy makrokomponenta má nejvyšší mobilitu ze všech složek a je 

přechodným leadingem a spoluiont přechodným terminátorem ilustruje Obrázek 26. 

 

Obrázek 26. Schéma tITP; makrokomponenta A je přechodným leadingem, BGE terminátorem. 

Převzato z Urbánek et al. (77) 

Na počátku je do kapiláry zavedena dlouhá zóna vzorku, která obsahuje tři složky - 

makrokomponentu A a mikrokomponenty S1 a S2. Mobility jednotlivých složek jsou v 

poměru µA > µS1 > µS2 > µBGE. Makrosložka A bude v následujících krocích mít roli 

přechodného LE pro látky S1 a S2. Spoluiont BGE bude plnit funkci přechodného 

terminátoru (Obrázek 26 A). 

Po připojení vysokého napětí se složky vzorku začnou pohybovat. Látka A funguje 

jako LE, látky S1 a S2 upravují svoji koncentraci v souladu s Kohlrauschovou regulační 

funkcí vzhledem ke koncentraci látky A (Obrázek 26 B). 

Látka A na čelním rozhraní proniká do zóny BGE, kde je silně urychlena vyšší 

intenzitou elektrického pole. Rozhraní mezi A a BGE je silně rozmyté a po čase se vytvoří 

směsná zóna BGE a A. Látka A už nadále nemůže plnit funkci přechodného LE (Obrázek 

26 C). 

Po rozpadu isotachoforetických podmínek látky migrují v módu zónové elektroforézy 

(Obrázek 26 D). 

b) Situaci, kdy makrokomponenta má nejnižší mobilitu ze všech složek a je 

přechodným terminátorem a spoluiont přechodným leadingem, ilustruje Obrázek 

27. 
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Obrázek 27. Schéma tITP; makrokomponenta A je přechodným terminátorem, BGE leadingem. 

Převzato z Urbánek et al (77). 

Na počátku je do kapiláry nadávkována dlouhá zóna vzorku, která obsahuje tři složky 

- makrokomponentu Z a mikrokomponenty S1 a S2. Mobility jednotlivých složek jsou 

v poměru µBGE > µS1 > µS2 > µZ. Spoluiont BGE bude plnit funkci přechodného 

leadingu. Makrosložka Z bude v následujících krocích mít roli přechodného TE pro 

látky S1 a S2. (Obrázek 27A). 

Po připojení vysokého napětí se složky vzorku začnou pohybovat. Ionty S1 a S2 

upravují svoji koncentraci v souladu s Kohlrauschovou regulační funkcí vzhledem 

k hodnotě původní hodnotě KRF (Obrázek 27B). 

Na rozhraní zóny Z a BGE je spoluiont BGE silně urychlen vyšší intenzitou 

elektrického pole a dochází ke vstupu spoluiontu do zóny Z. Ve chvíli, kdy vznikne 

směsná zóna BGE a Z, jsou přerušeny ITP podmínky (Obrázek 27 C). 

Následuje separace látek za podmínek zónové elektroforézy (Obrázek 27 D). 

c) Poslední a teoreticky nejsložitější možností je varianta přítomnosti dvou 

makrokomponent ve vzorku. Mobilita makrokomponenty A - µA je vyšší než než 

mobilita spoluiontu BGE - µBGE a mobilita makrokomponenty B je nižší než mobilita 

spoluiontu BGE. Vzorek dále může obsahovat další mikrokomponenty S. Pro to, aby 

mohly být mikrokomponenty zakoncentrovány, musí pro jejich mobilitu platit µA > µS 

> µZ. Iont A slouží jako přechodný leading, za kterým se stackují analyty, které mají 

nižší mobilitu než A a vyšší mobilitu než spoluiont BGE, jenž pro ionty A a vybrané 

ionty S plní funkci terminátoru.  
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Pro další skupinu mikrokomponent naopak funguje spoluiont BGE jako přechodný 

leading a makrokomponenta B jako přechodný teminátor. Zvláštním případem jsou 

takové mikrokomponenty, které mají stejnou mobilitu jako spoluiont BGE a proto 

nejsou v systému stackovány (77; 89; 90; 91). Prekoncentrační děj znázorňuje 

Obrázek 28. Do kapiláry je nadávkována dlouhá zóna vzorku, která obsahuje dvě 

makrokomponenty A a Z a tři mikrokomponenty S1, S2, S3, přičemž mobility 

jednotlivých složek jsou v pořadí. µA > µS1 > µBGE = µS2 > µS3 > µZ (Obrázek 28 A). Po 

připojení vysokého napětí se složky vzorku začnou pohybovat. Zároveň dochází 

k úpravě koncentrací podle KRF a vytvářejí se podmínky pro migraci v přechodném 

isotachoforetickém módu (Obrázek 28 B). Systém se rozdělí na dva ITP systémy. 

V prvním systému je složka A vedoucím elektrolytem pro S1 a spoluiont BGE má 

funkci terminátoru. V druhém systému má spoluiont BGE roli vedoucího elektrolytu 

pro S3 a makrokomponentu Z, která je zároveň terminátorem pro S3. Postupně dochází 

k přerušování ITP podmínek (Obrázek 28C) a nakonec všechny komponenty putují 

v módu CZE. Zóna analytu S2, jehož mobilita je blízká mobilitě BGE, je nejvíce 

rozmyta, protože u ní neproběhl stacking (Obrázek 28 D). 

  

Obrázek 28 Schéma tITP indukovaná složením vzorku s dvěma stackery. Převzato z Urbánek et al 

(77) 

Přechodná isotachoforéza indukovaná složením elektrolytového systému. 

V případě, že matrix vzorku neobsahuje žádnou vhodnou makrokomponentu a její 

přidání není z nějakého důvodu možné nebo vhodné, mohou být přechodné 

isotachoforetické podmínky rovněž vyvolány vhodným složením elektrolytového systému. 
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V závislosti na mobilitě analytů a mobilitě spoluiontu základního elektrolytu lze rozlišit tři 

různé případy. Podrobně je popisuje Obrázek 29. 

 

Obrázek 29. Schéma nehomogenních (diskontinuitních) elektrolytových systémů k indukci přechodné 

isotachoforézy. Převzato z Urbánek et al. (77) 

a) V případě, že mobilita spoluiontu µBGE základního elektrolytu je dostatečně vysoká na 

to, aby byl spoluiont schopen plnit roli přechodného vedoucího elektrolytu BGE = LE, 

je nástřik vzorku následován nadávkováním dostatečně dlouhé zóny elektrolytu, který 

je schopen pro danou skupinu analytů plnit roli přechodného terminátoru (µBGE=LE > µS 

> µTE). Poté jsou oba konce separační kapiláry ponořeny do vialek s roztokem BGE a 

je připojeno vysoké napětí (Obrázek 29 A). 

b) V případě, že mobilita spoluiontu BGE je nejnižší v celém systému a spoluiont tak 

může hrát roli koncového elektrolytu BGE = TE, musí být před zónu analytů 

nadávkován roztok, jehož mobilita zaručí, že pro dané analyty bude hrát roli 

přechodného leadingu (µBGE=TE < µS < µLE). Po nadávkování vzorku jsou oba konce 

kapiláry ponořeny do roztoku BGE a je připojeno vysoké napětí (Obrázek 29 B). 

c) Poslední možností je sevřít zónu vzorku mezi dva roztoky, přičemž roztok dávkovaný 

před vzorkem musí mít vyšší mobilitu (LE) a dávkovaný za zónou analytů bude mít 

nižší mobilitu (TE). Poměry mobilit musí být v pořadí µLE > µS> µTE. (Obrázek 29 C). 
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6. POLYFENOLICKÉ LÁTKY 
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Polyfenolické sloučeniny jsou látky, které ve své molekule obsahují nejméně dvě 

hydroxylové skupiny navázané na aromatickém jádře. Bylo popsáno několik tisíc látek 

polyfenolické povahy, jejichž zdrojem jsou vyšší rostliny. Zdrojem všech látek aromatické 

povahy je v organismu vyšších rostlin metabolická dráha kyseliny šikimové. Tato 

metabolická cesta je pro rostliny zdrojem zejména aminokyselin fenylalaninu, tyrosinu a 

tryptofanu, ale také velkého množství látek obsahujících aromatické jádro. Biosyntéza 

těchto látek vychází z koncového produktu metabolické dráhy kyseliny šikimové - 

chorismové kyseliny (viz Obrázek 30). Chorismát je konvertován na aromatické 

aminokyseliny a deriváty kyseliny benzoové (92; 93; 94). Sekundární metabolity vznikají 

dále enzymatickou přeměnou těchto prekurzorů, přičemž nejvýznamnější metabolickou 

cestou pro jejich vznik je fenylpropanoidová dráha. Flavonoidy vznikají z aromatických 

aminokyselin tyrosinu a fenylalaninu. Až do osmdesátých let 20. století se předpokládalo, 

že sekundární metabolity jsou víceméně odpadními produkty primárního metabolismu. 

V současnosti převládá teorie, že rostliny cílenou syntézou těchto látek získávají výhody 

vůči selekčnímu tlaku prostředí (95; 96).  

Polyfenoly mají v rostlinném organismu celou řadu specifických funkcí. Jsou 

zodpovědné za ochranu rostlin před fyzikálními jevy jako ultrafialové záření, teplo, chlad 

apod. Dalším z důvodů pro vznik polyfenolických sekundárních metabolitů může být 

ochrana rostliny před napadením škůdci, invazivními rostlinnými druhy nebo patogeny. 

Sekundární metabolity polyfenolické povahy mohou zprostředkovávat i regulaci životního 

cyklu opylovačů, požeračů nebo mikroorganismů (95; 96; 97; 98).  
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Obrázek 30. Biosyntéza sekundárních metabolitů. Autor J. Honegr 

Polyfenolické sloučeniny jsou přítomné ve všech rostlinných orgánech a jsou tak 

integrální součástí lidské výživy. Epidemiologické studie prokázaly pozitivní vliv potravy 

obsahující polyfenoly v prevenci vzniku širokého spektra chorob (99; 100; 101; 102). 

Následně se vědecká veřejnost začala zabývat studiem vlastností jednotlivých obsahových 

látek. Byly prokázány jejich velmi dobré antioxidační a „scavengerové“ vlastnosti a nastal 

„boom“ vědeckého zájmu o polyfenolické sloučeniny. Byly objeveny další vlastnosti 
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tohoto typu látek, jako je schopnost inhibice proliferace různých nádorových buněk, 

schopnost ovlivňovat syntézu hormonů a schopnost ovlivňovat apoptózu buněk. Současně 

s těmito objevy se do centra zájmu dostaly tradiční léčivé rostliny, které byly již 

v minulosti využívány pro terapii chorob těchto etiopatologií (103; 104; 105; 106; 107; 

108; 109; 110; 111). 

V tradiční lidové medicíně byly rostliny obsahující polyfenoly využívány také 

v terapii chorob, u kterých pokládáme oxidativní stres nebo nerovnováhu mezi 

androgenními a estrogenními hormony za hlavní spouštěcí faktor. Příkladem může být 

využití rostlin z čeledi Pupalkovité - Onagraceae, jenž jsou tradičně využívány v terapii 

prostatitidy a benigní hyperplazie prostaty (benign prostatic hyperplasia, BPH). 

V současnosti probíhá podrobný výzkum polyfenolických látek pro jejich pozitivní vliv 

v terapii chorob, u kterých se předpokládá významný vliv oxidativního stresu - jako jsou 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova demence, různé typy novotvarů, výše zmíněná BPH 

apod. (97; 103; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119). 

Polyfenolické látky mohou být rozděleny do několika větších skupin v závislosti na 

počtu fenolických jader a na typu spojovacích řetězců ve své struktuře. Rozeznáváme čtyři 

hlavní typy: fenolické kyseliny, flavonoidy, stilbeny a lignany (105; 107). 

V souladu s dlouhodobým záměrem Katedry analytické chemie UK FaF jsem se ve 

své práci věnoval stanovení fenolických kyselin a flavonoidů v čeledích Onagraceae a 

Lamiaceae (Labiateae) a ve farmaceutických přípravcích a doplňcích stravy s vysokým 

obsahem polyfenolickcýh složek. 

6.1.  FENOLICKÉ KYSELINY 

Rozlišujeme dvě hlavní skupiny fenolických kyselin: hydroxylované deriváty kyseliny 

p-hydroxybenzoové (hydroxybenzoic acid; HBA) a deriváty kyseliny skořicové 

(phenylacrylic acid; PAA). Biosyntéza obou těchto kyselin vychází u vyšších rostlin 

z kyseliny chorismové, což je intermediát šikimové metabolické dráhy. Kyselina p-

hydroxybenzoová je syntetizována přímo, deriváty kyseliny skořicové jsou produktem 

fenylpropenoidové dráhy, která vychází z fenylalaninu a tyrosinu. Obměny struktury HBA 

a PAA zahrnují postupně kroky hydroxylace a methoxylace. Přehled obměn struktur 

shrnují Tabulka 1, Tabulka 2. 

Antioxidační aktivita fenolických kyselin a jejich esterů závisí na počtu a sterickém 

uspořádání hydroxylových skupin v molekule. Hydroxylované deriváty PPA mají vyšší 

antioxidační aktivitu než analogy odvozené od HBA. Detailně je korelace vztahů mezi 
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strukturou a antioxidačními vlastnostmi fenolických kyselin popsána v práci Rice-Evans et 

al. (109). 

6.1.1. Přehled struktur analyzovaných fenolických kyselin 

Byly analyzovány deriváty kyseliny skořicové a benzoové. 

  

R1 R2 R3 

Skořicová kyselina H H H 

p-Kumarová kyselina H OH H 

Kávová kyselina OH OH H 

Ferulová kyselina CH3O OH H 

Rozmarýnová kyselina OH OH 

  

Chlorogenová kyselina OH OH 

  

Tabulka 1. Přehled struktur analyzovaných derivátů kyseliny skořicové 

Karnosolová kyselina 

  

Protokatechová kyselina 

 

Vanilová kyselina 
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Syringová kyselina 

 

Tabulka 2. Přehled struktur analyzovaných derivátů kyseliny benzoové 

6.2. FLAVONOIDY 

Flavonoidy jsou nejvýznamnější skupinou polyfenolických látek. Představují poměrně 

heterogenní skupinou aromatických sloučenin, které vycházejí ze společné metabolické 

cesty - fenylpropanoidové dráhy. V molekule obsahují dvě aromatická jádra spojená 

tříčlenným uhlíkatým řetězcem. Všechny flavonoidní struktury mají za základ skelet 

2-fenylchromanu - flavanu (120). Flavonoidy mohou být rozděleny do několika skupin v 

závislosti na stupni oxidace pyranového kruhu C, který může být otevřen a následně 

recyklizován na pětičlený furanový kruh (121). Přehled základních struktur shrnuje 

Tabulka 3. 

 

 

 

 flavan  

   

flavan-3-oly flavanony 
flavanonoly/dihydroflavon

oly 

   

flavan-3,4-dioly flavony flavonoly 
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chalkony aurony anthokyanidiny 

Tabulka 3. Přehled strukturních typů flavonoidů 

Velká většina flavonoidů je barevná a tak v rostlinném organismu hrají zejména roli 

pigmentů, které jsou zodpovědné za zbarvení květů, plodů a semen. Některé flavonoidy 

absorbují pouze v blízké UV oblasti a mohou tak mít roli atraktorů pro opylovače. 

Flavonoidy hrají roli rovněž v signalizaci mezi rostlinami a mikroorganismy, 

v ovlivňování samčí fertility u určitých druhů, v obraně rostlin před napadením 

mikroorganismy, škůdci apod. Další významnou rolí flavonoidů je ochrana rostliny před 

UV zářením, k čemuž přispívá jejich vysoká koncentrace v kutikule a epidermálních 

buňkách. 

6.2.1. Přehled struktur analyzovaných flavonoidů 

Flavonoidy se v rostlinném organismu vyskytují jak ve formě glykosidů, tak ve formě 

svých aglykonů (97). Přehled struktur analyzovaných flavonoidů uvádí Tabulka 4. 

 

R1  R2  R3  

Apigenin  H  H  H  

Luteolin  H  OH  H  

Quercetin  OH  OH  H  

Quercitrin  O-Rha  H  OH  

Rutin  O-Glu-Rha  H  OH  

Tabulka 4; Přehled struktur analyzovaných flavonoidů. 
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6.3. ROSTLINNÉ DROGY 

Ve své práci jsem se zabýval stanovením polyfenolických konstituentů v rostlinných 

drogách Orthosiphonis folium, Melissae herba a Epilobii herba. 

6.3.1. Orthosiphonis folium 

Tradiční vychodoasijská droga trubkovcový list – Orthosiphonis folium - se získává ze 

sušené natě a listů matečné rostlin Trubkovec tyčinkovitý– Orthosiphon stamineus Benth. 

z čeledi Hluchavkovité - Lamiaceae (122). Tato bíle nebo fialově kvetoucí, divoce rostoucí 

víceletá bylina je do Evropy dovážena zejména z Indonésie. Již od 30. let je trubkovec 

studován pro své příznivé účinky na lidský organismus. V lidové medicíně Vietnamu a 

Indonésie je pod svým tradičním názvem Kumis kucing, resp. Râu meo využíván pro své 

příznivé účinky na močové cesty jako diuretikum nebo pro ochranu jater jako 

choleretikum, antidiabetikum a proti dalším mnohým obtížím. 

Obsahuje diterpeny odvozené od pimarenu (orthosiphol A-E), triterpeny, 

sesquiterpenoidní struktury a fenolické struktury: lipofilní flavony (sinesetin a další di- a 

tri- a tetra-methylované deriváty), fenolické kyseliny, zejména pak estery a dimery 

kyseliny kávové (kyselina rozmarýnová) a další zajímavé konstituenty, z nichž většina 

vykazuje významnou antioxidační aktivitu (121; 123; 124; 125; 126). 

6.3.2. Melissae herba 

Oficinální droga Melissae herba (Meduňková nať) se získává ze sušených nadzemních 

částí matečné rostliny Meduňka lékařská - Melissa officinalis L. z čeledi Hluchavkovité - 

Lamiaceae (122). Meduňková nať je v evropské medicíně již po staletí zavedeným 

pomocným lékem při terapii symptomatických gastrointestinálních obtíží. Využívá se jako 

součást stomachických čajových směsí nebo samostatně pro úlevu od bolestí 

doprovázejících funkční dyspepsie. Dále se využívá v pomocné terapii neurotonických 

obtíží, zejména nespavosti u dětí i dospělých. V nedávné době byly objeveny 

antithyreoidní, antigonadotropní a antivirotické účinky vodných extraktů. Všechny tyto 

účinky jsou spojeny s obsahem fenolických kyselin (121). 

Meduňková nať obsahuje triterpeny a fenolické kyseliny odvozené od kyseliny 

kávové, jejich dimery (jako je kyselina rozmarýnová), trimery (jako jsou kyseliny 

melitrová A a B), flavonoidy (quercitrin, rhamnocitrin, 7- glykované deriváty apigeninu a 
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luteolinu) a glykosidy monoterpenů a alkoholů s aromatickým jádrem v řetězci. Mezi další 

obsahové látky patří monoterpenoidní aldehydy a mnoho dalších, převážně terpenoidních 

látek (121; 127). 

6.3.3. Epilobii herba 

Rostlinná droga Vrbovková nať se získává sušením nadzemních částí druhů Vrbovka 

malokvětá - Epilobium parviflorum, Vrbovka horská - Epilobium montanum, Vrbovka 

chlumní - Epilobium collinum a Vrbovka růžová - Epilobium roseum z čeledi Pupalkovité 

– Onagraceae (128). Vrbovky jsou celosvětově rozšířené byliny, typické pro mírný pás. 

Vrbovkový extrakt je tradičně užíván proti potížím spojených s prostatou, zejména při 

benigní hyperplazii prostaty a prostatitidě. Využívá se zde jeho antiandrogenních 

(schopnost inhibice 5-α-reduktázy), protizánětlivých, analgetických a antiproliferativních 

vlastností. 

Vrbovková nať obsahuje látky ze skupiny flavonoidů (myricetin, kaempherol 

kvercetin a další), ellagotaninů (oenothein), fenolických kyselin odvozených od kyseliny 

benzoové a skořicové a velké množství terpenoidních látek (112; 113; 114; 129; 130). 

6.4. ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ 

POLYFENOLICKÝCH LÁTEK V ROSTLINNÝCH 

EXTRAKTECH 

Zvýšený zájem o polyfenolické látky vedl k vývoji velkého množství analytických 

metod. Vzhledem k tomu, že se polyfenoly vyskytují ve velmi složitých biologických 

matricích, je pro jejich analýzu nezbytné využití separační metody s vysokou rozlišovací 

schopností. Nejběžnějšími metodikami pro stanovení polyfenolů v biologických vzorcích 

jsou metody chromatografické (TLC, HPLC, GC) a elektromigrační (CZE, ITP, MEKC a 

CEC). Z obsáhlého review autorů Hurtado-Fernández et. al. (131) vyplývají trendy 

v elektromigrační analýze polyfenolů v rostlinném materiálu, ovoci a přírodních 

produktech jako jsou káva, čaj, víno, oleje, med a další, které jsou uvedgeny v následující 

části práce. 
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6.4.1. Elektrolytové systémy pro CZE 

Pro elektroforetická stanovení polyfenolických látek pomocí zónové elektroforézy 

jsou nejčastěji využívány bazické základní elektrolyty, ve kterých jsou studované analyty 

v dostatečné míře ionizovány. Pro jejich elektroforetické stanovení se často využívá 

komplexace s boritými (B
III

) ionty a proto převažují borátové tlumivé roztoky připravené z 

kyseliny borité nebo tetraboritanu sodného. Koncentrace elektrolytu se obvykle pohybuje 

v rozmezí od 25 mM do 200 mM a pH bývá nastaveno v oblasti 8,0-10,2. Dalšími 

užívanými BGE jsou směsné pufry obsahující různé směsi aniontů: fosfátu, borátu, 

tetraboritanu a dalších s pH v zásadité oblasti (131). 

6.4.2. Elektrolytové systémy pro MEKC 

Pro analýzu slabě bazických a málo rozpustných polyfenolů se využívá techniky 

MEKC. Tenzidem, jehož použití převažuje v MEKC polyfenolů, je dodecylsíran sodný 

(SDS). Nejběžnějším spoluiontem pro MEKC je fosfát v koncentraci 10-50 mM 

s nejčastější hodnotou 25 mM. V případě MEKC je velmi patrná tendence využívat 

komplexace polyfenolů s B
III

 a provádění analýz ve směsných elektrolytech (fosfát - borát) 

(131).  

 

6.4.3. Organické modifikátory, aditiva a další parametry 

Nejpoužívanějšími organickými modifikátory pro CZE i pro MEKC jsou: methanol 

(5-30% v/v) a acetonitril (2-65% v/v). Další užívaná rozpouštědla jsou isopropanol, 

cyklohexanon a butanol. Obvyklé je využití methanolu o koncentraci 10 % nebo 20 %. 

Pro zvýšení separační účinnosti a pro separaci polohových izomerů se v některých 

pracích využívá přídavku nativních cyklodextrinů α, β a γ, přičemž nejpoužívanějším je β-

cyklodextrin. 

Využívané vnitřní průměry kapilár se pohybují v rozmezí 25-300 µm; více než z 90 % 

se používají kapiláry s průměry 50 nebo 75 µm.  

Pro úpravu vzorků pevného skupenství jsou využívány zejména metody extrakce 

organickým rozpouštědlem. Pro kapalné přírodní produkty se často využívá extrakce tuhou 

fází (solid phase extraction; SPE) nebo extrakce kapalnou fází ( liquid-liquid extraction, 

LLE). Dalšími postupy pro předúpravu vzorku jsou nadkritická fluidní extrakce 
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(supercritical fluid extraction, SFE) a extrakce subkritickou vodou (pressurized hot water 

extraction, PHWE). 

Nejběžnějším způsobem detekce je UV. Postupně se objevují i aplikace využívající 

hmotnostní detekci (131). 
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7. CÍL PRÁCE 
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Cílem práce bylo vyvinout, optimalizovat a validovat nové elektroforetické metody 

s UV detekcí pro analýzu přírodních polyfenolických látek v extraktech farmaceuticky 

důležitých rostlinných drog. Pozornost byla soustředěna na zvýšení citlivosti metod 

s využitím různých on-line prekoncentračních technik. Byly analyzovány kyseliny 

ferulová, chlorogenová, kávová, p-kumarová, rozmarýnová, karnosolová, skořicová, 

protokatechová, vanilová, syringová a flavonoidy kvercitrin, kvercetin, apigenin, luteolin a 

rutin. Validované elektroforetické metody byly aplikovány na identifikaci a stanovení 

studovaných látek v ethanolických extraktech z rostlinných drog Melissae herba, 

Orthosiphonis folium a Epilobi herba. 
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8. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST - OBECNÉ ZÁSADY 

LABORATORNÍ ČINNOSTI A VÝPOČETNÍ 

POSTUPY 
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Roztoky je před elektroforetickou analýzou potřebné filtrovat a odplynit. Filtrace 

každého roztoku byla prováděna pomocí membránového filtru o velikosti póru 0,45 µm. 

Výběr materiálu, ze kterého byl filtr vyroben, se řídil povahou filtrovaného materiálu (pH, 

polarita, možnost sorpce na filtru atd.). Nejčastěji byly používány filtry nylonové a 

teflonové od firem Millipore a Agilent. 

Pro odplyňování roztoků byla používána ultrazvuková lázeň Sonorex Digitec, od firmy 

Bandelin Electonic (Berlín, Německo) a Vortex 3 od firmy IKA Werke (Staufen, Německo). 

Pro úpravu pH byl použit pH metr MeterLab PHM 220 od firmy Radiometer (Kodaň, 

Dánsko) vybavený skleněnou kombinovanou elektrodou PHC 2401-8. Kalibrace byla 

prováděna pomocí technických pufrů WTW o pH 4.01, 7,00 a 10.00 (Weilheim, Německo). 

Pro přesné odměřování roztoků byla používánal sada automatických pipet Brandt 

digital S o objemech 10-100 µl, 20-200 µl 100-1000µl 0,5-5ml a 1-10ml a dále skleněné 

pipety, třídy A. 

Pro vážení jsem používal semimikro váhy Sartorius 2004 MP (Goettingen, Německo) a 

Mettler AE163 od firmy American Instrument Exchange (Haverhill, MA, USA). 

Roztoky a vybrané standardy byly uchovávány v lednici s mrazicím boxem Liebherr 

pro zajištění jejich stability. 

Z důvodu udržování konstantní teploty byla elektroforetická laboratoř nepřetržitě 

klimatizována na teplotu 23 °C. 

Všechny prováděné analýzy byly provedeny s minimálně dvěma nástřiky vzorku při 

optimalizaci metody a nejméně s třemi injektážemi při validačních měřeních a šesti 

nástřiky při testování způsobilosti systému. Jiný počet dávkování vzorku je specifikován u 

jednotlivých pokusů.  

Korigované plochy píků Akor byly vypočítány obvyklým způsobem jako podíl Ax/AIS, 

kde Ax je plocha píku a AIS je plocha vnitřního standardu. Průměry naměřených hodnot, a 

jejich směrodatné odchylky (standard deviation; SD) a relativní směrodatné odchylky 

(relative standard deviation; RSD) byly vypočteny pomocí programu MS Excel. 

Pro posouzení kvality elektroforetické separace analytů bylo prováděno hodnocení 

rozlišení Rs mezi analyty a a b, které je v ČL 2009 (122) definováno jako RS:  

hbha

mamb
S

ww

tt
R






)(18,1
 

tm značí migrační čas (s), wh šířku píku v polovině výšky (m), tmb > tma. 

Při hodnocení rozlišení pomocí obslužného software 32 Karat byl použit výpočet 

podle amerického lékopisu USP XXVII: 
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ba

mamb
S

ww

tt
R






)(2
 

tm značí migrační čas, w šířku píku na základní linii (m) a platí tmb > tma. 

Výpočty byly prováděny v souladu s požadavky aktuálně platného lékopisu - ČL 2009 

až ČL 2009 – Dopl. 2012 (122). Zejména se jednalo o kapitolu 2.2.47 - Kapilární 

elektroforéza a kapitolu 2.2.46 - Chromatografické metody. 
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9. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST I. - STANOVENÍ 

VYBRANÝCH LÁTEK S ANTIOXIDAČNÍ 

AKTIVITOU V MEDUŇKOVÉ NATI POMOCÍ 

DVOUKOLONOVÉHO SPOJENÍ 

ISOTACHOFORÉZY A KAPILÁRNÍ ZÓNOVÉ 

ELEKTROFORÉZY 

Publikováno jako: Šafra, J., Posíšilová, M., Honegr, J., Spilková, J., Determination of 

selected antioxidants in Melissae herba by isotachophoresis and capillary zone 

electrophoresis in the column-coupling configuration, Journal of Chromatography A, 

2007, 1171, 124-132 (127) 
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9.1. CÍL STUDIE 

Cílem studie bylo vyvinout elektrolytový systém pro spojení kapilární isotachoforézy 

a kapilární zónové elektroforézy v dvoukolonovém uspořádání. Byla testována možnost 

využití dosud málo prozkoumané „on line column coupling“ techniky v systému BGE-S-

BGE (pro podrobný popis uspořádání viz kapitolu 5.2.4.1, str. 67 a následující) pro 

analýzu fenolických kyselin – kyseliny ferulové, kyseliny chlorogenové, kyseliny kávové, 

kyseliny p-kumarové a kyseliny rozmarýnové a flavonoidu quercitrin v extraktu 

Meduňkové nati – Melissae herba. 

9.2. MATERIÁL A POPIS METOD 

9.2.1. Instrumentace a elektroforetické podmínky 

Metoda byla vyvíjena na kapilárním isotachoforetickém analyzátoru EA 100 od firmy 

Villa Labeco CS (Spišská Nová Ves, Slovenská republika), který byl vybaven systémem 

pro přepínání kolon. Preseparační i analytická kapilára byly vyrobeny z fluorovaného 

kopolymeru ethylenu a propylenu. Preseparační (isotachoforetická) kapilára měla vnitřní 

průměr 800 µm, celkovou délku 0,09 m a byla vybavena bezkontaktním vodivostním 

detektorem, který byl umístěn ve vzdálenosti 38 mm od bifurkačního členu. Analytická 

kapilára měla vnitřní průměr 300 µm a celkovou délku 0,16 m. Byla rovněž vybavena 

bezkontaktním vodivostním detektorem a externím spektrofotometrickým detektorem 

LCD 2083 od firmy Ecom (Praha, Česká republika). Vzorky byly dávkovány pomocí 

dávkovací smyčky o objemu 30 µl. Nádobky s vedoucím a koncovým elektrolytem byly 

od vnitřního prostoru kapiláry odděleny polopropustnou celofánovou membránou. 

Řízení analýzy a sběr dat byl zajištěn pomocí počítače vybaveného obslužným 

software ITP Win Pro32 od firmy KasComp (Bratislava, Slovenská republika) UV spektra 

byla získána pomocí spektrofotometru HP8453 od firmy Hewlet-Packard (Palo-Alto, CA, 

USA). 

Pro měření pH byl používán pH metr MeterLab PHM 220 od firmy Radiometer 

(Kodaň, Dánsko). 
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9.2.2. Chemikálie 

Všechny chemikálie byly v čistotě p. a. α-Cyklodextrin, β-cyklodextrin, 

2-hydroxyethylcelulóza (HEC), apigenin, hesperetin, kyselina ferulová, kyselina gallová, 

kyselina chlorogenová, kyselina kávová, kyselina p-kumarová, kyselina rozmarýnová, 

quercetin, luteolin, methanol, β-hydroxy-4-morpholinopropansulfonová kyselina 

(MOPSO), tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS) byly od firmy Sigma-Aldrich 

(Bellefonte, PA, USA). Kyselina pikrová, 1-nitroso-2-naftol a kyselina boritá byly dodány 

firmou Lachema (Brno, Česká Republika). Rostlinná droga – Meduňková nať - byla 

získána z Katedry farmakognosie, Farmaceutické fakulty UK (Hradec Králové, Česká 

republika). 

9.2.3. Příprava roztoků 

9.2.3.1. Příprava zásobního a pracovního roztoku standardů 

Zásobní roztok analytů obsahující quercitrin, kyselinu rozmarýnovou, p-kumarovou, 

ferulovou kávovou a chlorogenovou byl připraven přibližně přesným navážením 2,5 mg 

každého analytu, kvantitativním převedením do odměrné baňky na 100,0 ml a doplněním 

methanolem. Pracovní roztok standardů byl připraven tak, že byly odebrány 2,00ml ze 

zásobního roztoku do odměrné baňky na 10 ml a doplněno po rysku ultračistou vodou. Po 

odplynění obsahoval pracovní roztok analytů 20 % (v/v) methanolu. 

9.2.3.2. Příprava elektrolytů 

Vedoucí elektrolyt byl připraven tak, že 5,0 ml 1 M kyseliny chlorovodíkové a 1 g 

hydroxyethylcelulosy bylo převedeno do kádinky na 500 ml, která obsahovala přibližně 

380 ml ultračisté vody a 100 ml methanolu; pHs

w tohoto roztoku bylo upraveno na 

hodnotu 7,2 pomocí TRIS. Následně byl roztok převeden do odměrné baňky na 500 ml a 

doplněn po rysku ultračistou vodou. Výsledná koncentrace vedoucího elektrolytu byla 

10 mM HCl a 0,2 % HEC. 

Koncový elektrolyt byl připraven rozpuštěním asi 1,5 g kyseliny borité v kádince na 

500 ml v roztoku, který obsahoval 100 ml methanolu a cca 380 ml ultračisté vody. 

pHs

w tohoto roztoku bylo upraveno na hodnotu 8,2 hydroxidem barnatým. Následně byl 

roztok převeden do odměrné baňky na 500 ml a doplněn po rysku ultračistou vodou. 

Koncový elektrolyt měl výslednou koncentraci borátu 50 mM.  
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Základní elektrolyt pro CZE vznikl navážením asi 2,8 g MOPSO, 3,0 g TRIS a 1,2 g 

kyseliny borité. Tyto složky byly následně rozpuštěny v roztoku 380 ml ultračisté vody a 

100 ml methanolu. pHs

w tohoto roztoku bylo upraveno na hodnotu 8,1 pomocí hydroxidu 

barnatého. Nakonec byl roztok převeden do odměrné baňky na 500 ml a doplněn po rysku 

ultračistou vodou. Výsledné koncentrace BGE byla 25 mM MOPSO, 50 mM TRIS, 0,2% 

HEC a 40 mM kyseliny borité. 

Před použitím byly všechny roztoky přefiltrovány slinutým filtrem č. 4 a 15 minut 

odplyňovány na ultrazvukové lázni. 

9.2.3.3. Příprava extraktu rostlinné drogy 

Meduňková nať byla jemně upráškována a bylo naváženo 1,0 g této drogy do 50 ml 

odměrné baňky a bylo doplněno methanolem po rysku. Suspenze byla 30 min 

sonifikována v ultrazvukové lázni a následně filtrována přes suchý papírový filtr. 

Z filtrátu bylo odebráno 20,0 ml a přeneseno do odměrné baňky na 100 ml a doplněno 

ultračistou vodou po rysku. 

9.3. OPTIMALIZACE ISOTACHOFORETICKÉHO KROKU 

9.3.1. Výběr vhodného elektrolytového systému 

Vedoucí elektrolyt byla kyselina chlorovodíková + TRIS. Vzhledem k acidobazickým 

charakteristikám analytů (pKa fenolických kyselin je v oblasti 4-5, pKa fenolických 

hydroxylů flavonoidů je mezi hodnotou 9 a 11) byla využita komplexace vicinálních 

hydroxyskupin s borátem a proto byla 50 mM kyselina boritá zvolena jako koncový 

elektrolyt. pHs

w bylo upraveno hydroxidem barnatým na hodnotu 8,2. Hydroxid barnatý 

byl vybrán z důvodu odstranění absorbovaného oxidu uhličitého z roztoku. Přídavek 

kyseliny borité přispěl k zlepšení migrace flavonoidů při pHs

w  8,2 a přispěl tak k 

účinnosti separace. Díky tomu byly na konci isotachoforetického kroku analyty 

zakoncentrovány do „balíku“ úzkých, dokonale oddělených zón, který mohl být převeden 

do analytické separační kapiláry. 

Pro přesné načasování převodu stackovaných zón mezi kapilárami byl použit přídavek 

dvou barevných markerů, kyseliny pikrové a 1-nitroso-2-naftolu. Jejich zóny sloužily 

rovněž pro snížení množství LE a TE převedeného do separační kapiláry zároveň 

s analyty. 
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9.4. OPTIMALIZACE CZE 

9.4.1. Výběr vhodného BGE pro CZE 

Byla snaha vybrat takový elektrolyt, aby jeho spoluiont měl efektivní mobilitu blízkou 

efektivní pohyblivosti analytů. Předchozí zkušenosti na pracovišti potvrzovaly, že využití 

LE nebo TE z isotachoforetické fáze není příliš vhodné. Z tohoto důvodu byl využit pro 

roli základního elektrolytu MOPSO. Dále byl testováni vliv dalších faktorů, jako hodnota 

pH, vliv koncentrace komplexotvorné přísady (kyseliny borité) a přítomnost 

cyklodextrinů.  

Rovněž byl optimalizován časový a proudový průběh analýzy. 

9.4.2. Vliv pH 

Hodnota pH je jednou z klíčových možností ovlivnění elektroforetické separace. Vliv 

pH byl proto testován v sadě elektrolytů, obsahujících 25 mM MOPSO a 40 mM kyseliny 

borité s obsahem methanolu 20 %, ve kterých byla nastavena hodnota pHs

w  v rozsahu 7,8 

– 8,5. 

V elektrolytech o pHs

w 7,8 a 8,0 byly píky analytů velmi symetrické, ale jejich 

rozlišení nebylo dostatečné. Nejlepšího rozlišení bylo dosaženo v elektrolytu o pHs

w 8,1, 

jak ilustruje Obrázek 31. Se vzrůstající hodnotou pHs

w  se rozlišení opět zhoršovalo. 

V této fázi optimalizace byla zaměřena pozornost pouze na dosažení maximálního 

rozdělení píků, a proto nejsou píky identifikovány. 
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Obrázek 31. Vliv hodnoty pHs

w
 na kvalitu separace. Převzato z Šafra et al. (127) 

9.4.3. Vliv koncentrace komplexotvorného činidla 

Komplexace o-polyfenolů s kyselinou boritou se pozitivně projevila na kvalitě 

separace v předchozích pracích na pracovišti. Proto byla testována koncentrace 

komplexotvorného činidla v rozsahu 20 – 50 mM. Se vzrůstající koncentrací kyseliny 

borité docházelo ke zlepšování rozlišení, a to zejména u čtvrtého píku v pořadí na 

elektroforegramu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při koncentraci 40 mM; další 

zvyšování koncentrace borátu již nepřineslo zlepšení rozlišení a došlo pouze k prodloužení 

separace. 

9.4.4. Vliv přídavku cyklodextrinů 

Byl vyzkoušen vliv přídavku cyklodextrinů na kvalitu separačního procesu, ale ani α-

cyklodextrin (testovaná koncentrace 5 - 35 mM), ani β-cyklodextrin (5 - 15 mM) 

nepřinesly tak výrazné zlepšení separace, aby to ospravedlnilo jejich přidání do BGE 

v poměru k jejich ceně. 

9.4.5. Optimalizace časového a proudového schéma 

Převod „balíku“ zakoncentrovaných analytů z jedné kapiláry do druhé se ukázal jako 

nejkritičtější bod celého separačního procesu. Optimální časový a proudový průběh 

analýzy byl vyladěn pomocí velkého počtu ITP-CZE analýz, při kterých byly využity 
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barevné markery kyselina pikrová a 1-nitroso-2-naftol, aby bylo možno srovnat výsledky 

získané z vodivostního detektoru preseparační kapiláry vizuálně se situací v kapiláře a 

využít tak data z vodivostního detektoru pro přesné načasování okamžiku převodu. 

Z experimentů vyplynulo, že píky analytů nejsou na záznamu deformovány, pokud dojde 

k přepnutí polarity do analytické kolony cca 20 s před tím, než „balík“ zón dorazí do 

bifurkačního členu. Podrobný popis časového a proudového průběhu analýzy 

podáváTabulka 5. Pro detailní ilustraci elektroforetického přístroje pro on-line spojení 

ITP-CZE a průběhu analýzy viz Obrázek 32. 

 

Mód Krok Proud (μA) Délka trvání Kapilára 

ITP 1 200 Dokud proud nedosáhl hodnoty cca 3 kV Preseparační 

2 100 280–300 s od vlny CO3
2− 

Přepnutí proudu 

Převod analytů  3 50 220 s Z preseparační do analytické 

Výměna elektrolytů 

CZE 4 50 80 s Analytickál 

5 200 Do konce analýzy 

Tabulka 5 Časový a proudový průběh analýzy. Podle Šafra et al. (127) 

 

Obrázek 32. (A) Schéma isotachoforetického analyzátoru; (B) Analyty jsou stackovány v bifurkačním 

bloku; (C) převedení stacku analytů pomocí přepojení polarity z preseparační do separační kapiláry; 

(D) Naplnění preseparační kolony roztokem základního elektrolytu; (E) Separace analytů pomocí 

zónové elektroforézy. Převzato z Šafra et al. (127) 

9.4.6. Optimální složení elektrolytu 

Optimální elektrolyt pro zónovou elektroforézu se skládal z 25 mM MOPSO, 50 mM 

TRIS, 0,2% hydroxyethylcelulosy a 40 mM kyseliny borité. Roztok obsahoval 20% 
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methanolu a hodnota pHs

w  byla 8,1. Typický záznam z analýzy zobrazuje Obrázek 33. 

Zhoršení rozlišení mezi píky 3 a 4 je pravděpodobně způsobeno změnou pH absorbcí 

vzdušného oxidu uhličitého v průběhu dlouhotrvající analýzy. 

 

 

Obrázek 33. Elektroferogram standardního roztoku analytů. 1 - kyselina kávová, 2 - kyselina 

rozmarýnová, 3 - kyselina p-kumarová, 4 - kyselina chlorogenová, 5 - kyselina ferulová, 6 - quercitrin, 

7 - apigenin (IS). BGE: 25 mM MOPSO, 50 mM Tris, 40 mM H3BO3, 0,2% HEC, 20% (v/v) methanol, 

pHs

w
 = 8,1. Převzato z Šafra et al. (127) 

9.5. VALIDACE METODY 

9.5.1. Kalibrační závislost 

Kalibrační závislost byla otestována pro všechny analyty v rozsahu koncentrací 0,5 – 

5,0 µg/ml na pěti úrovních, každý bod byl měřen 2×. Pro omezení chyby stanovení byl do 

vzorku přidán jako vnitřní standard (internal standard, IS) apigenin. Statistické 

vyhodnocení dat potvrdilo linearitu s korelací od 0,9842 u kyseliny chlorogenové po 

0,9988 u kyseliny kávové. Výsledky kalibrace shrnuje Tabulka 6 

Analyt Kalibrační přímka, y = k·x + q sk sq R 

K. kávová y = 0,4934x + 0,1091 0,017 0,056 0,9988 

K. rozmarýnová y = 0,3205x + 0,0341 0,017 0,059 0,9971 

K. p-kumarová y = 0,2931x + 0,0942 0,024 0,079 0,9935 

K. chlorogenová y = 0,2617x + 0,0468 0,033 0,110 0,9842 

K. ferulová y = 0,4488x + 0,0733 0,021 0,068 0,9979 

Quercitrin y = 0,2325x + 0,1231 0,016 0,053 0,9952 

Tabulka 6. Kalibrační parametry y: plocha pod píkem analytu/plocha pod píkem IS; x: koncentrace 

analytu (µg/ml); r: korelační koeficient; Sk: standardní odchylka směrnice; Sq: standardní 
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odchylkaposunutí; rozsah koncentrací 0,5-5,0 µg/ml pro každý z analytů na pěti koncentračních 

úrovních n=2. Podle Šafra et al. (127) 

9.5.2. Opakovatelnost metody 

Pro ověření validity získaných výsledků byl testován parametr opakovatelnost. V 

průběhu jednoho dne bylo provedeno šest analýz vzorku, který obsahoval 5 µg/ml každého 

analytu. Výsledky, vyjádřené jako RSD migračních časů a ploch píků, byly velmi dobré a 

dosahovaly u migračních časů hodnot do 1 %, u ploch píků do 2 %. Výjimkou byla 

kyselina p-kumarová, u které RSD (plocha pod píkem) > 2 %. 

9.5.3. Limit kvantifikace a detekce 

Limity kvantifikace (limit of quantification, LoQ) a detekce (limit of quantification, 

LoQ) byly hodnoceny na záladě poměru signálu k šumu (S/N) porovnáním mezi vzorky o 

nízké koncentraci vůči blanku. Poměr signálu k šumu, který dostačuje pro spolehlivou 

detekci, je v literatuře obvykle uváděn jako 3:1, pro spolehlivou kvantifikaci je poměr 10:1 

(132). Limity detekce a kvantifikace jsou pro kyselinu kávovou 0,018 ng/ml a 60 ng/ml, 

pro kyselinu ferulovou 20 ng/ml a 60 ng/ml, pro kyselinu rozmarýnovou 27 ng/ml a 

65 ng/ml, pro kyselinu p-kumarovou 30 ng/ml a 98 ng/ml, pro kyselinu chlorogenovou 

32 ng/ml a 106 ng/ml a pro quercitrin 0,35 ng/m a 116 ng/ml. 

9.6. ANALÝZA ROSTLINNÉHO MATERIÁLU 

Validovaná metoda byla použita pro analýzu rostlinného materiálu - methanolického 

extraktu z oficinální drogy Melissae herba. Vzorek byl připraven postupem uvedeným 

v kapitole 9.2.3.3 na straně 94. Objem nastřikovaného materiálu byl 30 µl. Balastní látky, 

přítomné v methanolickém extraktu, byly v průběhu preseparačního isotachoforetického 

kroku odkloněny k pomocné elektrodě. Analyty zájmu byly zakoncentrovány a jako 

nerozseparovaný „balík“ zón (viz Obrázek 34) byly převedeny do analytické kapiláry, kde 

proběhla separace zónovou elektroforézou. Identifikace byla provedena metodou 

standardního přídavku.  
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Obrázek 34. Isotachoferogram rostlinného extraktu. Analyty nejsou v tomto kroku separovány. Pro 

podmínky separace viz kapitolu 9.3.1 na straně 94 a Tabulka 5 na straně 97. Převzato z Šafra et al. 

(127) 

Kvantifikace byla provedena srovnáním korigovaných ploch analytů ve standardní 

směsi (plocha píku analytu/plocha píku vnitřního standardu) s korigovanými plochami 

píků rostlinného extraktu. Obsah jednotlivých analytů v 1 g sušené drogy shrnuje Tabulka 

7. Kromě studovaných analytů obsahoval extrakt z drogy navíc ještě kyselinu 

protokatechovou, což je v souladu s předchozí literaturou (133; 134). Její výskyt 

v analyzovaném vzorku byl zanedbatelný (Viz Obrázek 35). 

 

Obrázek 35. Elektroferogram rostlinného extraktu. 1 - kyselina protokatechová 2 - kyselina kávová, 3 

- kyselina rozmarýnová, 4 - kyselina p-kumarová, 5 - kyselina chlorogenová, 6 - kyselina ferulová, 7 - 

quercitrin, 8 - apigenin (IS) elektroforetické podmínky jako Obrázek 33. Převzato z Šafra et al. (127) 
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Analyt Obsah analytu v droze 

(mg/g ± RSD [%]) 

(n = 3) 

K. kávová 1.65 ± 0.80 

K. rozmarýnová 43.54 ± 1.73 

K. p-kumarová 1.00 ± 1.04 

K chlorogenovád 0.30 ± 4.65 

K. ferulová 3.70 ± 2.17 

Quercitrin  1.25 ± 2.97 

Tabulka 7. Obsah analytů v droze. Podle Šafra et al. (127) 

9.7. DISKUZE A ZÁVĚRY 

Byla ověřena možnost využití složené techniky ITP-CZE v dvoukolonovém 

uspořádání a módu BGE-S-BGE pro analýzu polyfenolů v reálném rostlinném vzorku. 

Získané výsledky analýzy obsahu fenolických kyselin v meduňkové nati řádově odpovídají 

výsledkům stanovení pomocí chromatografických metod publikovaných dříve (134; 135; 

136). Metoda poskytuje velmi dobré limity detekce v rozsahu 18 ng/ml - 35 ng/ml. 

Elektroforetická metoda pro analýzu kyseliny rozmarýnové v meduňkové nati od Acosta et 

al. (137) publikovaná v roce 2012 nabízí detekční limit v řádu mg/ml. Je tedy možno 

prohlásit prekoncentrační krok za velmi účinný. Výhodou metody je, že nevyžaduje 

složitou předúpravu vzorku a celková doba analýzy je cca 30 minut. 

Je potřeba uvést, že v porovnání s klasickou CZE je dvoukolonová kombinace ITP a 

CZE velmi náročná jak na instrumentaci, tak zejména na analytika. Proces není příliš 

robustní a ani vhodný pro rutinní analýzu. Zejména převod analytů preseparační kolony do 

analytické kolony vyžaduje dozor zkušeného operátora.  

Přes výše uvedené nevýhody je předložená metoda velmi citlivá a selektivní a může 

být proto využita jako komplemetární metoda k chromatografickým metodám pro 

fytochemickou analýzu rostlinných konstituentů.  
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10. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST II. - STANOVENÍ 

PŘÍRODNÍCH POLYFENOLŮ V ROSTLINNÝCH 

EXTRAKTECH POMOCÍ KAPILÁRNÍ 

ELEKTROFORÉZY S VYUŽITÍM 

ZAKONCENTROVÁNÍ ANALYTŮ Z VELKÉHO 

OBJEMU A PŘEPÍNÁNÍ POLARITY 

Publikováno jako: Honegr, J., Šafra, J., Polášek, M., Pospíšilová, M., Large Volume 

Sample Stacking with Polarity Switching in CE for Determination of Natural Polyphenols 

in Plant Extracts, Chromatographia, 2010, 72, 885-891 (138). 
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10.1. CÍL STUDIE 

Cílem této práce bylo vyvinout metodu pro elektroforetické stanovení čtyř fenolických 

kyselin (kys. karnosolová, kys. rozmarýnová, kys. skořicová a kys. kávová) a čtyř 

flavonoidů (quercetin, apigenin, luteolin a rutin) v methanolickém extraktu z listu 

trubkovce tyčinkového (Orthosiphonis folium). Pro zvýšení citlivosti metody bylo využito 

zakoncentrování analytů z velkého objemu s přepínáním polarity (pro podrobný popis 

LVSS viz kapitolu 5.2.1.2, str. 60). 

10.2. MATERIÁL A POPIS METOD 

10.2.1. Instrumentace a elektroforetické podmínky 

Metoda byla vypracována na kapilárním elektroforetickém analyzátoru Beckman 

Coulter MDQ (Fullerton, USA), který byl vybaven UV detektorem s diodovým polem. 

Sběr dat zajišťoval obslužný software 32 Karat 5.0. Přístroj byl osazen kapilárou 

z křemenného skla o vnitřním průměru 50 µm a celkové délce 0,60 m, přičemž efektivní 

délka kapiláry byla 0,50 m. Kapilára byla dodána firmou Composite Metal Services 

(Charlestown, Velká Británie). 

Kapilára byla v přístroji uchycena pomocí speciální cartridge umožňující 

termostatování kapiláry a byla po celou dobu experimentu termostatována na teplotu 25
o
 

C. Analyty byly detekovány při vlnové délce 200 nm, přičemž bylo po celou dobu 

zaznamenáváno kompletní spektrum pro usnadnění identifikace. 

Všechny kapiláry byly před prvním použitím kondicionovány. Kondicionace sestávala 

z proplachování po dobu 5 min roztokem 1 M NaOH, dalšího promývání roztokem 0,1 M 

NaOH po dobu 30 min a nakonec proplachování ultračistou vodou 5 min.. Před každým 

jednotlivým měřením byla kapilára propláchuta 2 min roztokem 0,1 M NaOH a 2 min 

ultračistou vodou. 

Vialky s elektrolytem byly měněny vždy po třech provedených analýzách, aby bylo 

zabráněno změnám ve složení elektrolytu. 

Ultračistá voda byla připravována systémem Milli-Q od firmy Millipore (Billerica, 

MA, USA). 

Pro kontrolu pH byl využit pH metr PNM 220 od firmy Radiometer (Kodaň, Dánsko), 

vybavený kombinovanou skleněnou elektrodou. pH metr byl kalibrován každý den pufry o 

pH 7,00 a 10,00 od firmy WTW (Weilheim, Německo).  
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10.2.2. Příprava roztoků 

10.2.2.1. Příprava standardních, pracovních a kalibračních roztoků analytů 

Směsný standardní roztok čtyř fenolických kyselin (100 µg/ml) byl připraven přesným 

navážením přibližného množství 50 mg každého analytu a navážka kvantitativně 

přenesena do 50 ml odměrné baňky a doplněna methanolem po rysku. Stejným způsobem 

byl připraven směsný základní roztok flavonoidů. Oba roztoky byly odplyněny 

v ultrazvukové lázni po dobu 5 min. Roztoky byly uchovávány v mrazničce při -18
o
 C a v 

čase potřeby byly temperovány na laboratorní teplotu.  

Pracovní roztok analytů byl připraven pipetováním 2,5 ml zásobního roztoku 

analyzovaných kyselin a 2,5ml zásobního roztoku flavonoidů do odměrné baňky na 

50,0 ml a doplněním ultračistou vodou po rysku. 

Kalibrační roztoky o koncentracích 0,2; 0,6; 1,0; 1,4 a 1,8 µg/ml byly připraveny 

odměřením vypočteného objemu pracovního roztoku analytů do odměrné baňky na 

10,0 ml a doplněním po rysku 10% (v/v) roztokem methanolu. 

10.2.2.2. Příprava roztoku základního elektrolytu 

Optimální základní elektrolyt byl připraven rozpuštěním navážky tetraboritanu 

sodného v asi 45 ml ultračisté vody a pH roztoku upraveno na hodnotu 9,0 pomocí 0,1 M 

roztoku kyseliny fosforečné. Roztok byl přenesen do 50 ml odměrné baňky a doplněn 

vodou po rysku. Koncentrace BGE byla 50 mM. 

10.2.2.3. Příprava rostlinného extraktu 

Bylo naváženo přesně přibližně 1 g sušené drogy Orthosiphoni folium, navážka 

přenesena do 25 ml odměrné baňky a doplněna po rysku methanolem. Extrakce 

obsahových látek probíhala na ultrazvukové lázni po dobu 30 min. Suspenze byla 

zfiltrována přes papírový filtr a filtrát skladován v uzavřené nádobě v lednici při teplotě 

4 °C. Před CZE analýzou byl filtrát naředěn vodou, aby obsahoval 10 % (v/v) methanolu. 

10.2.3. Chemikálie 

Používaná rozpouštědla byla v čistotě pro HPLC, ostatní chemikálie a standardy 

analyzovaných látek byly všechny v čistotě pro analýzu. Kyselina karnosolová, k. kávová, 
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k. skořicová, k. rozmarýnová, apigenin, luteolin, quercetin, rutin, methanol Chromasolv®, 

β-hydroxy-4-morfolinopropansulfonová kyselina (MOPSO), ([2-hydroxy-1,1-

bis(hydroxymethyl) ethyl]-amino)-1-propansulfonová kyselina (TAPS), 

tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS), diethylamin, kyselina boritá a α-cyklodextrin 

byly dodány firmou Sigma-Aldrich (Bellefonte, PA, USA). Tetraboritan sodný a kyselina 

fosforečná byly dodány firmou Lachema (Brno, ČR). Hydroxid sodný byl od firmy Merck 

(Darmstadt, Německo). Sušená droga Orthosiphonis folium byla zakoupena v lékárně 

v Hradci Králové. 

10.3. OPTIMALIZACE PODMÍNEK PRO CZE 

10.3.1. Výběr vhodného elektrolytového systému 

S ohledem na kvalitu separace a celkovou délku analýzy byly na počátku studie 

testovány čtyři různé elektrolytové systémy. Jako první byl testován tlumivý roztok 

tetraboritanu sodného, a to pro jeho schopnost komplexace s polyfenolickými látkami. Po 

předchozích dobrých zkušenostech na pracovišti byly do studie zařazeny fosfáto-borátový 

tlumivý roztok a také méně typické základní elektrolyty MOPSO/TRIS/kyselina boritá a 

TAPS/TRIS/kyselina boritá (86; 139; 140). 

10.3.1.1. Vliv typu BGE 

V tlumivém roztoku obsahujícím 25 mM TAPS/ 50 mM TRIS/ 55 mM kyseliny borité 

bylo dosaženo nejkratší celkové doby analýzy ze všech testovaných tlumivých roztoků, ale 

rozlišení a tvar píků jednotlivých analytů nebyly dostatečné. 

Lepších výsledků se podařilo dosáhnout za použití tlumivého roztoku ve složní 25 mM 

MOPSO / 50 mM TRIS/ 50 mM kyseliny borité. V tomto elektrolytovém systému byly 

migrační časy analytů delší, což se příznivě projevilo na rozlišení. TRIS má schopnost 

komplexace s borátem a tak ovlivňuje rovnováhu komplexů borát-polyfenoly. V souladu 

s touto skutečností bylo lepších výsledků dosaženo v elektrolytových systémech bez 

obsahu TRIS. Ani zvýšení pH ani záměna TRIS za diethylamin nevedla k dosažení úplné 

separace všech látek. 

Separační účinnost tlumivého BGE tvořeného 60 mM kyseliny fosforečné byla 

uspokojivá z hlediska tvaru píků a jejich symetrie, ale kompletní separace se podařilo 

dosáhnout až přídavkem 20 mM kyseliny borité. V průběhu testování fosfáto-borátového 

BGE docházelo často k fluktuacím generovaného proudu, a proto byl 
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upřednostněntetraboritanový tlumivý roztok. V daném BGE bylo dosaženo výrazně 

nejlepší rozlišení i symetrie píků ze všech testovaných BGE. 

10.3.1.2. Vliv koncentrace tetraboritanu 

Vliv vzrůstající kocentrace tetraboritanu byl testován v sadě roztoků o pH 9,0 s 

koncentracemi tetrtaboritanu 10 mM, 25 mM, 50 mM, 75 mM a 100 mM. Se vzrůstající 

koncentrací docházelo ke zlepšení kvality separace, ale docházelo k prodloužení 

migračních časů (vliv na EOF). Nejlepšího poměru mezi dostatečnou separací a celkovou 

délkou analýzy bylo dosaženo při použití 50 mM tetraboritanu sodného. 

10.3.2. Vliv pH na kvalitu separace 

Hodnota pH má velký vliv na zjevnou pohyblivost analytů, proto je nalezení optimální 

hodnoty pH jedním z klíčových faktorů při vývoji elektroforetické separační metody. Vliv 

pH byl testován v sadě elektrolytů obsahujících 50 mM tetraboritanu sodného s pH 8,3-

9,3. Vliv hodnoty pH na migrační čas jednotlivých analytů ilustruje Obrázek 36. 
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Obrázek 36. Vliv pH na migrační časy analytů. 1 - rutin, 2 - kyselina karnosolová, 3 - kyselina 

skořicová, 4 - apigenin, 5 - luteolin, 6 - quercetin, 7 - kyselina rozmarýnová, 8 - kyselina kávová. Exp. 

podmínky: BGE - 50 mM tetraboritan sodný, napětí 25 kV, hydrodynamické dávkování 10 s, 5 kPa. 

Teplota 25 °C, průměr kapiláry 50 µm, délka 0,60 m (0,50 m efektivní). Převzato z Honegr et al. (138) 

Separační účinnost v BGE o pH pod 8,6 nebyla uspokojivá, při nárůstu pH nad 

hodnotu 9,2 docházelo ke zvyšování šumu základní linie. Zároveň se zvyšujícím se pH se 

prodlužovaly migrační časy a tím celkový čas analýzy. Pro vyvážený poměr mezi 

separační účinností, šumem základní linie a celkovou dobou analýzy, byl pro další 

optimalizaci vybrán elektrolyt o pH 9,0. Protože za těchto podmínek mělo rozlišení mezi 
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píky kyseliny skořicové a karnosolové hodnotu pouze 2,0, byl testován vliv přídavku α-

cyklodextrinu na rozlišení těchto dvou analytů. Přítomnost α-cyklodextrinu v roztoku 

základního elektrolytu však neměla na kvalitu separace pozitivní vliv. 

10.3.3. Optimální podmínky pro CZE analýzu 

Za optimálních podmínek byly všechny analyty rozděleny až na základní linii. Tyto 

podmínky pro CZE separaci zahrnovaly nepotaženou křemennou kapiláru o vnitřním 

průměru 50 µm a celkové délce 0,60 m (efektivní délka 0,50 m). Elektrolytový systém 

obsahoval 50 mM tetraboritanu sodného o pH 9,0, přičemž hodnota pH byla upravena 

přídavkem kyseliny fosforečné. Separace probíhala za napětí 25 kV s detekcí při 200 nm. 

Vzorek byl dávkován hydrodynamicky tlakem 5 kPa po dobu 10 s. Za těchto podmínek 

byly detekční limity všech analytů příliš vysoké, proto bylo přistoupeno k optimizaci 

prekoncentrační procedury. Obrázek 37 zobrazuje typický záznam z analýzy pracovního 

roztoku analytů za optimálních podmínek. 

 

 

Obrázek 37. Záznam z analýzy směsi polyfenolů za optimálních podmínek pro CZE; 1 - rutin, 2 - 

kyselina karnosolová acid, 3 - kyselina skořicová, 4 - apigenin, 5 - luteolin, 6 - quercetin, 7 - kyselina 

rozmarýnová, 8 - kyselina kávová; c = 10 µg mL
 - 1

. Převzato z Honegr et al. (138) 

10.4. OPTIMALIZACE PREKONCENTRAČNÍHO KROKU 

Při zakoncentrování z velkého objemu s přepínáním polarity je možno naplnit málo 

vodivou matricí až 90% celkového objemu kapiláry a následně je zóna málovodivého 

matrix vytlačena elektrokineticky do inletové vialky (podrobně popisuje kapitola 5.2.1.2 

na straně 60). Cílem vývoje dané metody bylo optimalizovat maximální objem 

nastřikovaného vzorku a čas pro přepnutí polarity. 
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10.4.1. Optimalizace nastřikovaného objemu 

Vzhledem k tomu, že obslužný software má omezení maximální doby nástřiku na 99 s 

bylo nutné optimalizovat nadávkovaný objem pomocí změn dávkovacího tlaku v rozsahu 

tlaků 10 – 37,24 kPa, což odpovídá rozsahu objemů 30 – 80 % celkového objemu kapiláry. 

Se vzrůstajícím objemem málo vodivého matrix v kapiláře se signifikantně prodlužovala 

celková doba analýzy. Proto pro pokračování studie byl zvolen nástřik o délce 99 s tlakem 

23,27 kPa, což odpovídá přibližně 50% nadávkovaného objemu z celkového objemu 

kapiláry. 

10.4.2. Optimalizace času přepnutí polarity 

Výběr správného okamžiku pro přepnutí polarity se řídí sledováním intenzity 

probíhajícího elektrického proudu a jeho porovnáváním s hodnotou, kterou stejný systém 

vykazoval za standardních CZE podmínek. Je velmi žádoucí „zbavit se“ co největšího 

objemu matrice, ale zároveň nesmí dojít ke ztrátě pracně zakoncentrovaných analytů. 

Z tohoto důvodu je třeba velmi pečlivě monitorovat probíhající proud a tím zvolit vhodný 

okamžik pro přepnutí polarity. Ve většině prací se doporučuje přepnout polaritu ve chvíli, 

kdy hodnota procházejícího proudu dosáhne hodnoty 95- 99 %. Optimalizace tohoto 

procesu byla provedena na základě vyhodnocení vlivu času přepnutí polarity na velikost 

plochy pod píky jednotlivých analytů. Byly testovány časy 1,4 minuty až 1,6 minut, což 

odpovídalo 98 – 100% hodnoty původně procházejicího proudu . Bylo zjištěno, že 

nejlepších výsledků je možné dosáhnout změnou polarity ve chvíli, kdy dojde k návratu 

hodnoty proudu na 100% původní hodnoty - tedy po 1,6 minutách. 

10.4.3. Optimální podmínky pro LVSS a výběr vnitřního standardu 

Zakoncentrování z velkého objemu s přepínámím polarity probíhalo za optimálních 

podmínek pro CZE (viz kapitolu 10.3.3), jen hydrodynamické dávkování bylo za použití 

tlaku 23,27 kPa po dobu 99 s. Rovněž odlišné bylo počáteční napětí, a to -25 kV, které 

bylo přepólováno po 1,6 minutách od začátku prekoncentračního kroku. Pro zvýšení 

přesnosti analýzy byla použita metoda s přídavkem vnitřního standardu. Z osmi látek 

odvozených od fenolu byla vybrána strukturně mírně odlišná kyselina 4-chlorbenzoová, a 

to pro její vhodné elektromigrační charakteristiky a nepravděpodobnost jejího výskytu 
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v rostlinném materiálu. Elektroferogram z analýzy s využitím zakoncentrování z velkého 

objemu s přepínáním polarity ilustruje Obrázek 38. 

 

Obrázek 38. Elektroferogram pracovního roztoku analytů a vnitřního standardu za optimálních 

podmínek pro LVSS. 1 - rutin, 2 - kyselina karnosolová acid, 3 - kyselina skořicová, 4 - apigenin, 5 - 

luteolin, 6 - quercetin, 7 - kyselina rozmarýnová, 8 - kyselina kávová 9 - kys. chlorobenzoová – IS 

c = 1µg/ml. Převzato z Honegr et al. (138) 

V porovnání se zónovou elektroforézou v klasickém uspořádání bylo dosaženo v 

průměru cca 90 násobného zakoncentrování. 

10.4.3.1. Rozlišení 

Parametr rozlišení byl hodnocen s využitím softwaru 32Karat 5.0 podle amerického 

lékopisu  

Hodnoty rozlišení pro dvojici analytů za optimálních podmínek byly: 12,8 pro rutin – 

kyselinu karnosolovou; 2,0 pro kyselinu karnosolovou – kyselinu skořicovou; 8,9 pro 

kyselinu skořicovou – kys. 4-chlorbenzoovou (IS); 8,3 pro kys. 4-chlorbenzoovou – 

apigenin; 4,0 pro apigenin – luteolin; 5,6 pro luteolin – quercetin; 11,2 pro quercetin – 

kyselinu rozmarýnovou a 11,4 pro kyselinu rozmarýnovou a kyselinu kávovou. Hodnoty 

rozlišení jsou dostatečné a plně odpovídají požadavkům evropského i amerického 

lékopisu. 

10.5. VALIDACE ANALYTICKÉ METODY 

10.5.1. Kalibrační závislost 

Za optimálních podmínek pro LVSS-CZE byla provedena kalibrace v rozsahu 0,2 - 

1,8 µg/ml na pěti koncentračních úrovních. Výsledky prokázaly lineární závislost 

korigované plochy píku na analytické koncentraci. Výsledky shrnuje Tabulka 8. 
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Analyt Rovnice regresní přímky 

y= kx + q 

r Sk Sq 

Rutin y = 0,4644x – 0,0595 0,9994 0,011341 0,012214 

K. karnosolová y = 0,4325x – 0,0762 0,9972 0,022461 0,026577 

K. skořicová y = 1,7450x – 0,2704 0,9959 0,102315 0,102315 

Apigenin y = 1,7744x – 0,2427 0,9974 0,111635 0,084110 

Luteolin y = 1,7099x - 0,2111 0,9993 0,037987 0,043644 

Quercetin y = 2,0346x - 0,2433 0,9990 0,053142 0,061055 

K. rozmarýnová y = 2,8027x - 0,4672 0,9956 0,151674 0,174260 

K. kávová y = 2,7748x - 0,5615 0,9913 0,118284 0,124433 

Tabulka 8. Kalibrační parametry LVSS-CZE: y: plocha pod píkem analytu/plocha pod píkem IS; x: 

koncentrace analytu (µg/ml); r: korelační koeficient; Sk: standardní odchylka směrnice; Sq: standardní 

odchylkaposunutí; rozsah koncentrací 0,2-1,8 µg/ml pro každý z analytů na pěti koncentračních 

úrovních n=3. Podle Honegr et al. (138) 

 

10.5.2. Opakovatelnost metody, limity detekce a kvantifikace 

Pro potvrzení správnosti metody bylo provedeno hodnocení opakovatelnosti 

korigovaných ploch píků a migračních časů na dvou koncentračních úrovních 1,4 a 

0,6 µg/ml. Každý vzorek byl nadávkován 3 x. Opakovatelnost výsledků, vyjádřena jako 

RSD migračních časů a RSD ploch píků, je uspokojivá. Hodnoty RSD migračních časů 

nepřekračují 1% a nalezené hodnoty RSD ploch píků jsou do 5 %, s výjimkou píku rutinu 

a quercetinu (RSD 5,14 a 5,66 %). Limity detekce a kvantifikace byly stanoveny z poměru 

signálu k šumu (3:1, resp. 10:1). Tyto parametry shrnuje Tabulka 9. 
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Analyt Aanalytu/AIS tR LoD LoQ 

Opakovatelnost 

RSD (%) 

n=6 

Průměr 

(min) 

Opakovatelnost 

RSD (%) 

n=6 

(S/N 3:1) 

ng/ml 

(S/N 

10:1) 

ng/ml 

Rutin 5,14 10,81 0,13 16 53 

K. karnosolová 1,99 12,05 0,11 16 53 

K. skořicová 1,63 12,26 0,06 6 20 

Apigenin 3,59 14,41 0,36 7 23 

Luteolin 4,41 15,03 0,15 9 30 

Quercetin 5,66 16,65 0,39 12 40 

K. rozmarýnová 2,36 19,51 0,30 12 40 

K. kávová 3,73 23,21 0,57 14 46 

Tabulka 9. Opakovatelnost migračních časů a korigovaných ploch píků a limity detekce a 

kvantifikace.  

10.6. ANALÝZA ROSTLINNÉHO MATERIÁLU 

Validovaná metoda byla použita pro analýzu rostlinného materiálu. Jako reálný vzorek 

byl zvolen methanolický extrakt z rostlinné drogy trubkovcový list -Orthosiphonis folium 

z matečné rostliny Orthosiphon stamineus, Benth. Rostlinný vzorek byl připraven 

postupem popsaným v kapitole 10.2.2.3 na str. 104. Vyhodnocení bylo provedeno 

metodou přímého srovnání se standardní směsí analytů o koncentraci 1 µg/ml a výsledek 

byl vyjádřen jako obsah stanoveného analytu v 1 g sušené drogy. Analýza methanolického 

extraktu ukázala, že v extraktu byly přítomny pouze tři cílové analyty, jmenovitě luteolin 

(0,0528 mg/g sušiny), kyselina rozmarýnová (0,7109 mg/g sušiny) a kyselina kávová 

(0,0382 mg/g sušiny). Analyty byly identifikovány pomocí srovnání spekter a metodou 

standardního přídavku. Byla stanovena opakovatelnost korigovaných ploch píku, která se 

pohybovala v rozmezí 2,36 – 3,85 %, vyjádřeno jako RSD. Správnost byla ověřena 

přidáním standardního roztoku analytů o koncentraci 0,6 µg/ml a výsledné hodnoty 

recovery byly v rozsahu 95,6 – 102,3% (RSD = 1,8 – 3,5%, n=3). Obrázek 39 zobrazuje 

typický záznam z analýzy rostlinného materiálu. 
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Obrázek 39. Elektroferogram analýzy methanolického extraktu Orthosiphonis folium. Pro identifikaci 

viz Obrázek 38 

10.7. ZÁVĚRY 

Zakoncentrování z velkého objemu s přepínáním polarity se ukázalo jako vhodná 

prekoncentrační metoda pro elektroforetické stanovení polyfenolických složek 

v rostlinném materiálu, což bylo demonstrováno na analýze methanolického extraktu 

trubkovcového listu. Prekoncentrace pomocí LVSS je charakterizována dobrou 

opakovatelností, výborným rozlišením a velmi uspokojivými limity detekce a kvantifikace. 

Limity detekce obstojí i ve srovnání s limity chromatogafických metod (141; 142) pro 

stanovení obsahu fenolických látek v trubkovcovém listu, které byly publikovány dříve 

(LoD 2-5 ng/ml). 

Konvenční CZE metody pro analýzu polyfenolických látek mají detekční limity v 

rozsahu jednotek až desítek µg/ml. 

Největší předností předložené metody je její nenáročnost. Může být prováděna na 

komerčně dostupném vybavení bez nutnosti složité úpravy vzorku. Další předností je 

minimální spotřeba organických rozpouštědel, což je výhodné jak z ekologického tak 

zejména ekonomického pohledu. Tak se může předložená metoda stát vhodnou 

alternativou k dnes používaným chromatografickým metodám pro rutinní fytochemickou 

analýzu. 
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11. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST III. - STANOVENÍ 

FENOLICKÝCH KYSELIN V ROSTLINNÝCH 

EXTRAKTECH POMOCÍ KAPILÁRNÍ ZÓNOVÉ 

ELEKTROFORÉZY S ISOTACHOFORETICKOU 

PREKONCENTRACÍ 

Publikováno jako: 

Honegr, J., Pospíšilová, M., Determination of phenolic acids in plant extracts using 

CZE with on-line transient isotachophoretic preconcentration, Journal of Separation 

Science, 2013, 36, 729-735 (143). 
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11.1. CÍL STUDIE 

Cílem studie bylo vyvinout a validovat jednoduchou elektroforetickou metodu pro 

identifikaci a stanovení vybraných derivátů kyseliny benzoové (kyselina protokatechová, 

vanilová a syringová) a kyseliny skořicové, p-kumarové, kávové, ferulové a chlorogenové 

v ethanolických extraktech vrbovkové nati (Herba Epilobii). Vzhledem k povaze látek se 

jevila jako vhodnou metodou pro stanovení konstituentů kapilární zónová elektroforéza. 

Pro zvýšení citlivosti metody bylo zvoleno zakoncentrování pomocí přechodné 

isotachoforézy v jedné kapiláře, tj. tITP-CZE (Pro podrobný popis metodiky tITP-CZE viz 

5.2.4.2 a) na str. 71). Optimalizace metody byla zaměřena na nalezení vhodného 

elektrolytového systému pro CZE s otočeným směrem elektroosmotického toku, který 

umožní provést jednokolonové spojení ITP-CZE. Dále byly optimalizovány podmínky pro 

přechodnou isotachoforézu a pro předúpravu vzorku pomocí extrakce tuhou fází. 

11.2. MATERIÁL A POPIS METODY 

11.2.1. Instrumentace  

Metoda byla vyvinuta na kapilárním elektroforetickém analyzátoru Beckman Coulter 

MDQ (Fullerton, USA), který byl vybaven UV detektorem s diodovým polem. Sběr dat 

zajišťoval obslužný software 32 Karat 5.0. Přístroj byl osazen kapilárou z křemenného skla 

o vnitřním průměru 50 µm a celkové délce 0,805 m, přičemž efektivní délka kapiláry byla 

0,705 m. Kapilára byla dodána firmou Composite Metal Services (Charlestown, VB).  

Ultračistá voda byla připravována systémem Milli-Q od firmy Millipore (Billerica, 

MA, USA). Pro kontrolu pH byl využíván pH metr PNM 220 od firmy Radiometer 

(Kodaň, Dánsko) vybavený kombinovanou skleněnou elektrodou. pH metr byl kalibrován 

každý den pufry o pH 7,00 a 10,00 od firmy WTW (Weilheim, Německo). Pro předúpravu 

vzorku pomocí SPE byl použit manifold Supelco Visiprep od firmy Sigma-Aldrich 

(Bellefonte, PA, USA) s pumpou Labport od firmy KNFLab (Freiburg, Německo). Pro 

odpaření vzorku se použila rotační vakuová pumpa Laborota 4000 Efficient od firmy 

Heidolph (Swabach, Německo). 
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11.2.2. Elektroforetické podmínky 

Kapilára byla v přístroji ve speciální kartridži a byla termostatovaná po celou dobu 

experimentu na teplotu 20 °C. Aplikované separační napětí bylo -30 kV. Analyty byly 

detekovány při vlnové délce 214 nm, přičemž bylo součaně zaznamenáváno celé UV 

spektrum pro usnadnění identifikace.  

Všechny kapiláry byly před prvním použitím kondicionovány. Kondicionaci 

představovalo promývání roztoky 1M NaOH, 0,1M NaOH a ultračistou vodou, každým 

roztokem po dobu 30 min tlakem 200 kPa. Před každým jednotlivým měřením byla 

kapilára propláchnuta 2 min roztokem 0,1M NaOH, 2 min vodou a následně 3 min plněna 

rotokem elektrolytu tlakem 200 kPa.  

Na počátku a na konci pracovního dne byla kapilára promyta 3 × po 10 min 1 M 

NaOH, pak 0,1 M roztokem NaOH a nakonec vodou. 

Vialky s elektrolytem byly měněny po třech provedených měřeních, aby bylo 

zabráněno změnám elektrolytu v důsledku vysokého obsahu solí v roztoku analytu. 

11.2.3. Příprava roztoků 

11.2.3.1. Příprava standardního a pracovního roztoku analytů 

Zásobní roztok fenolických kyselin (kys. ferulová, kávová, chlorogenová, skořicová, 

p-kumarová, protokatechová, syringová a vanilová) o koncentraci 100 µg/ml každé 

kyseliny byl připraven přesným navážením přibližného množství 5 mg každé kyseliny, 

navážka kvantitativně přenesena do 50 ml odměrné baňky doplněna methanolem po rysku. 

Zásobní roztok byl uchováván v lednici při teplotě 4 °C. V čas potřeby byl zásobní roztok 

naředěn methanolem na požadovanou koncentraci fenolických kyselin a upravena 

koncentrace methanolu na 50 % (v/v). Pro indukci přechodné isotachoforézy bylo přidáno 

požadované množství chloridu sodného. 

11.2.3.2. Příprava základního elektrolytu 

Optimální základní elektrolyt byl připraven rozpuštěním přesných navážek asi 0,6 g 

kyseliny borité a 1,0 g 2-hydroxypropyl-β-cyklodextrinu v roztoku 25 ml ultračisté vody, 

18,5 ml methanolu a 0,5 ml 0,1% roztoku hexadimethrin-bromidu. Následně bylo 

upraveno pHs

w  na hodnotu 9,2 pomocí 15% roztoku amoniaku a roztok převeden do 50 
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ml odměrné baňky a doplněn vodou po rysku. BGE obsahoval 200 mM kyseliny borité, 

15 mM 2-hydroxypropyl-β-cyklodextrinu, 0,001 % HDB a 37,5 % (v/v) methanolu. 

11.2.3.3. Příprava vzorku 

Komerčně dostupný přípravek - ethanolický extrakt „Vrbovka“ z vrbovky malokvěté 

od firmy Herba Vitalis s.r.o., Velká Bíteš – byl podroben extrakci tuhou fází. Pro tuto 

extrakci byla využita modifikovaná procedura podle Dvořákové et al. (144). 

Pro extrakci ve vakuovém manifoldu byly použity extrakční kolonky Discovery DPA-6S 

500 mg/6 ml od firmy Sigma-Aldrich. Kolonku byla kondicionována propláchnutím 5 ml 

methanolu a následně 10 ml ultračisté vody. Poté proběhla extrakce 25,0 ml ethanolického 

extraktu z vrbovky, ve kterém bylo pomocí kyseliny chlorovodíkové upraveno pHs

w  na 

hodnotu 1,5. Poté byla kolonka propláchnuta 25 ml ultračisté vody pro odstranění 

veškerých anorganických nečistot, které by mohly rušit isotachoforetický proces. 

Fenolické kyseliny byly eluovány 2 × 6 ml acetonu do 50 ml baňky s kulatým dnem a 

obsah baňky byl odpařien pod vakuem za teploty 35 °C do sucha. Odparek byl 

kvantitativně přenesen do 10 ml odměrné baňky, přidáno vypočtené množství chloridu 

sodného (2 mM) a doplněno po rysku 50% methanolem. 

11.2.4. Chemikálie 

Veškeré chemikálie byly v čistotě pro analýzu. 2,6-di-O-methyl-β-cyklodextrin, 2-

hydroxypropyl-α-cyklodextrin, 2-hydroxypropyl-β-cyklodextrin, hexadecyl-

trimethylamonium-bromid, hexadimethrin-bromid, kyselina boritá, kyselina chlorogenová, 

kyselina kávová, kyselina p-kumarová, kyselina prokatechová, kyselina ferulová, kyselina 

vanilová, kyselina syringová, methanol Chromasolv®, α-cyklodextrin, β-cyklodextrin a 

γ-cyklodextrin byly dodány firmou Sigma-Aldrich, chlorid sodný a isopropylalkohol 

firmou Penta (Brno, ČR). 

11.3. OPTIMALIZACE PODMÍNEK PRO CZE 

11.3.1. Výběr elektrolytového systému 

Jedním z cílů této práce bylo najít elektrolytový systém pro zónovou elektroforézu, ve 

kterém se po prekoncentračním ITP kroku dokonale separuje poměrně složitá směs analytů 

na krátké separační dráze. Klíčovým faktorem při vývoji elektrolytového systému pro 
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přechodnou isotachoforézu je proto výběr vhodného spoluiontu pro základní elektrolyt 

zónové elektroforézy. Vzhledem k povaze analyzovaných látek se jednalo o přechodnou 

isotachoforézu v aniontovém módu. Z tohoto důvodu bylo potřeba potlačit intenzitu EOF a 

otočit jeho vektor, protože silný EOF by působil v průběhu analýzy rušivě. Pro otočení 

směru EOF bylo použito dynamického pokrytí kapilární stěny. Z testovaných modifikátorů 

– cetyltrimethylamonium-bromid, hydroxyethylcelulosa, poly(vinyl)alkohol a 

hexadimethrin-bromid - vykazoval hexadimethrin-bromid nejlepší výsledky. V další práci 

bylo pokračováno s přídavkem 0,001% hexadimethrin-bromidu do pracovního elektrolytu. 

Spoluiont musí splňovat podmínky uvedené v kapitole 5.2.4.2. Po rešerši v literatuře 

bylo zřejmé použít jako spoluiont v BGE borátový aniont. Borát je pro svou nízkou 

mobilitu schopný převzít roli přechodného terminátoru a jeho další předností je schopnost 

komplexace s látkami, které mají v molekule vicinální hydroxylové skupiny, čímž přispívá 

k lepší separaci v průběhu zónové elektroforézy. Jako protiont byl zvolen iont amonný pro 

jeho schopnost selektivně bránit volné migraci hydroxylových skupin. Migrace volných 

hydroxylů skrz systém stackovaných zón může vést k narušení prekoncentračního procesu 

a je jí třeba předcházet (145). Pro dosažení optimální separace byly dále optimalizovány 

další faktory, jako jsou koncentrace spoluiontu BGE, přídavek organických rozpouštědel, 

vliv pH a vliv cyklodextrinů. 

11.3.2. Vliv koncentrace spoluiontu BGE 

Vliv koncentrace borátového aniontu na kvalitu separace a tvar píků byl testován s 

využitím řady roztoků o koncentraci borátu 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 a 225 mM. 

Všechny roztoky obsahovaly 10% (v/v) methanolu a měly pHs

w  upraveno na hodnotu 9,0. 

Se vzrůstající iontovou sílou se zkracovala doba analýzy a zároveň docházelo k výraznému 

vzestupu procházejícího proudu. Nejlepší výsledky byly dosaženy při koncentraci borátu 

200 mM. 

11.3.3. Vliv pH 

Dále byl při optimalizaci podmínek analýzy sledovánl vliv pH základního elektrolytu 

na kvalitu separace. Hodnoty pKa studovaných látek leží v oblasti okolo 4 a v zásaditém 

pH základního elektrolytu budou analyty dobře ionizovány. Komplexy borátu s polyfenoly 

vznikají v prostředí o hodnotě pH nad 8. Byl testován vliv vzrůstajícího pHs

w od hodnoty 
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8,5 do 9,2 v sadě elektrolytů o koncentraci borátu 200 mM. Všechny rotztoky obsahovaly 

10 % (v/v) methanolu a 0,001 % HDB. Se zvyšující se hodnoutou pHs

w docházelo ke 

zkracování migračních časů a zároveň ke zlepšení rozlišení mezi píky patrnými na 

elektroferogramu. Nejlepší výsledky poskytoval základní elektrolyt o pHs

w  9,2. Vyšší 

hodnoty pHs

w  nebylo možno dosáhnout pro využití amoniaku (pKa 9,23). Změnou pHs

w  

základního elektrolytu nebylo dosaženo optimální separace a na elektroferogramu byly 

identifikovány píky pouze některých analytů. Proto bylo přistoupeno k další optimalizaci. 

11.3.4. Vliv organických rozpouštědel 

Přídavek organického rozpouštědla do základního elektrolytu má obvykle pozitivní 

vliv na rozlišení mezi píky a na symetrii píku. Z tohoto důvodu byl testovánl vliv přídavku 

organické fáze do roztoku základního elektrolytu, a to konkrétně vliv methanolu, 

acetonitrilu, propan-2-olu, a směsi propan-2-ol-acetonitril 1:2. Všechny roztoky 

obsahovaly 200 mM borátu, 0,001 % HDB a pHs

w = 9,2. 

a) Přídavek 15 % (v/v) acetonitrilu se projevil prodloužením migračních časů 

analytů a zhoršením rozlišení mezi píky. 

b) Po přídavku 20 % (v/v) propan-2-olu došlo k velmi výraznému zvýšení šumu 

na základní linii. Při 280 nm nebyl pozorován pozitivní vliv na separaci. 

c) Po přidání směsi propan-2-ol 5 % (v/v)-acetonitril 10 % (v/v) došlo ke zhoršení 

rozlišení i ke zvýšení šumu na základní linii. 

d) Nejlepší výsledky byly dosaženy v předchozích experimentech, kdy základní 

elektrolyt obsahoval 10% (v/v) metanolu, a proto bylo přistoupeno 

k optimalizaci množství methanolu v BGE v rozsahu od 5 % do 40 % (v/v). Se 

vzrůstajícím obsahem methanolu v BGE docházelo k výraznému zlepšení 

rozlišení jednotlivých analytů, zároveň docházelo k prodlužování migračních 

časů analytů a tím k prodloužení celkového času analýzy. Po zvážení obou 

faktorů bylo dále pokračováno v práci s elektrolytem o obsahu methanolu 

37,5 % (v/v). 

Po optimalizaci obsahu organické složky v základním elektrolytu bylo na 

elektroferogramu patrno pouze sedm z osmi analytů, přičemž mezi některými píky nebylo 

dosaženo požadované rozlišení. Proto byl vyzkoušen přídavek cyklodextrinů do roztoku 

BGE. 
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11.3.5. Vliv přídavku cyklodextrinů 

Pro zlepšení rozlišení a zlepšení symetrie píků byl testován vliv přídavku tří nativních 

cyklodextrinů (α-cyklodetrin, β-cyklodextrin a γ-cyklodextrin) a tří derivatizovaných 

cyklodextrinů (2,6-di-O-methyl-β-cyklodextrin, 2-hydroxypropyl-α-cyklodextrin a 

2-hydroxypropyl-β-cyklodextrin). Přídavek 10 mM nativních cyklodextrinů vedl k 

podstatnému zhoršení kvality separace (komigrace některých kyselin), naopak 

derivatizované cyklodextriny měly na separaci pozitivní vliv. Z tohoto důvodu byl 

testován vliv přídavku 5 mM, 10 mM a 15 mM každého derivatizovaného cyklodextrinu a 

jako optimální se ukázal přídavek 15 mM 2-hydroxypropyl-β-cyklodextrinu. Po tomto 

kroku bylo na elektroferogramu možno identifikovat sedm dokonale rozdělených píků 

fenolických kyselin, viz Obrázek 40. 

 

Obrázek 40. Elektroferogram standardního roztoku fenolických kyselin za optimálních podmínek. 1 - 

k. protokatechová, 2 - k. kávová, 3 - k. skořicová, 4 - k. vanilová, 5 - k. syringová, 6 - k. p-kumarová, 7 

- k. ferulová, c = 50mg/ml; BGE = 200 mM kyseliny borité, 15 mM 2-hydroxypropyl-β-cyklodextrinu, 

0,001 % HDB a 37,5 % (v/v) metanolu; pHs

w = 9,2 upraveno 15 % amoniakem 

Pík kyseliny chlorogenové se nepodařilo v daném systému identifikovat, a to ani po 

přídavku standardu kyseliny chlorogenové ke vzorku v koncentraci 500 µg/ml. 

11.4. OPTIMALIZACE PŘECHODNÉ ISOTACHOFORÉZY 

11.4.1. Optimalizace koncentrace stackeru 

Pro zvýšení citlivosti vyvíjené metody byl zařazen přechodný izotachoforetický krok, 

tj. ITP v aniontovém módu. Přechodná izotachoforéza byla indukována složením vzorku a 

spoluiont BGE (borát) hrál roli přechodného terminátoru. Jako vedoucí iont byl vybrán 
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chlorid z důvodu jeho dostatečně vysoké mobility a běžného výskytu v matricích 

biologického původu ve vysoké koncentraci. Tento druhý faktor se však později podílel na 

nutnosti předúpravy vzorku pomocí SPE. Byl testován vliv koncentrace chloridu v rozsahu 

50 mM až 250 mM. Nejlepší stacking byl dosažen při koncentraci 200 mM; vyšší 

koncentrace chloridu vedly k dlouhému trvání prekoncentračního kroku a neměly už vliv 

na zakoncentrování.  

11.4.2. Optimalizace dávkovaného objemu 

Dalším krokem byla optimalizace dávkovaného objemu. Objem nadávkovaný do 

kapiláry je možno podle Rovnice 20 ovlivnit dvěma faktory - dávkovacím tlakem a dobou 

nástřiku. Vzhledem k softwarovému omezení dávkovacího času na 99 s byl optimalizován 

nadávkovaný objem pomocí změn v dávkovacím tlaku. Testovaná velikost nástřiku byla 

v rozsahu 1 % až 50 % efektivního objemu kapiláry (efektivní délka × obsah průřezu). Se 

vzrůstajícím objemem klesala délka dráhy, na které se po skončení prekoncentračního 

kroku mohly zakoncentrované analyty rozdělit a tím docházelo ke snížení rozlišení. Za 

optimálních podmínek dochází k co nejvyššímu zakoncentrování při zachování rozlišení 

jednotlivých píků lepšího než 2. Jako optimální se jevilo dávkování přibližně 30 % 

efektivní délky kapiláry, což odpovídalo dávkovacímu tlaku 20,5 kPa. 

11.4.3. Výběr vnitřního standardu 

Pro eliminaci chyb, které vznikají nepřesným dávkováním, byla použita metoda 

přídavku vnitřního standardu (internal standard, IS). Z pěti zkoušených derivátů kyseliny 

benzoové (kys. benzoová, benzaldehyd, methylparaben, ethylparaben, propylparaben) a 

paracetamolu byl vybrán jako IS methylparaben, který vykazoval nejlepší elektromigrační 

vlastnosti a migroval jako poslední za studovanými analyty.  

11.5. OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY ANALÝZY 

Za optimálních podmínek analýza probíhala v kapiláře z taženého křemenného skla o 

vnitřním průměru 50 µm, celkové délce 0,805 m (efektivní délka 0,705 m) a za použití 

základního elektrolytu ve složení 200 mM kyseliny borité, 15 mM 2-hydroxypropyl-β-

cyklodextrinu, 0,001 % HDB a 37,5 % (v/v) metanolu; pHs

w roztoku bylo upraveno na 

hodnotu 9,2 15 % amoniakem. Pro indukci stackingu byl do vzorku přidán chlorid sodný 
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v koncentraci 200 mM a bylo využito hydrodynamické dávkování tlakem 20,5 kPa po 

dobu 99 s. Jako vnitřní standard byl využit methylparaben v koncentraci 5 µg/ml. Separace 

probíhala za napětí -30 kV, kvantifikace výsledků byla prováděna při vlnové délce 

214 nm. Obrázek 41 zobrazuje typický záznam z přechodné isotachoforézy. 

 

Obrázek 41. Elektroferogram pracovního roztoku analytů s vnitřním standardem za optimálních 

podmínek pro přechodnou isotachoforézu. 1 - Cl
-
, 2 - k. protokatechová, 3 - k. kávová, 4 - k. skořicová, 

5 - k. vanilová, 6 - k. syringová, 7 - k. p-kumarová, 8 - k. ferulová, 9 - methylparaben (IS). c = 5mg/ml; 

BGE – kap.11.5. Převzato z Honegr et al. (143) 

11.6. VALIDACE ANALYTICKÉ METODY 

Pro studované analyty byla testována kalibrační závislost odezvy detektoru na 

koncentraci analytů s využitím metody s vnitřním standardem. Byla prokázána linearita 

odezvy v rozmezí koncentrací 0,1-10 µg/ml každého analytu. Kalibrační data shrnuje 

Tabulka 10. 

Analyt R k q S k S q S res 

K. protokatechová 0,9932 0,0512 -0,0070 0,0071 0,0295 0,0059 

K. kávová 0,9915 0,0417 -0,0174 0,0064 0,0269 0,0049 

K. skořicová 0,9940 0,0628 -0,0116 0,0040 0,0167 0,0019 

K. vanilová 0,9968 0,0743 -0,0088 0,0034 0,0143 0,0014 

K. syringová 0,9906 0,0451 -0,0113 0,0036 0,0151 0,0015 

K. p-kumarová 0,9934 0,0598 -0,0142 0,0040 0,0167 0,0019 

K. ferulová 0,9947 0,0542 -0,0104 0,0032 0,0136 0,0012 

Tabulka 10; Rovnice kalibrační přímky - y=kx+q, y - plocha píku analytu/plocha píku IS, k - 

směrnice, x - koncentrace analytů v µg/ml, q –posunutí na ose x, R - korelační koeficient, Sk - 

směrodatná odchylka směrnice, Sq - směrodatná odchylka posunutí a Sres – směrodatná reziduální 

odchylka. Rozmezí koncentrací 0,1 µg/ml - 10 µg/ml každého analytu; 5 koncentračních hladin; n=3. 

Podle Honegr et al. (143) 
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Pro ověření validity metody byla provedena studie intra-day a inter-day 

opakovatelnosti migračních časů a korigovaných ploch píků. Pracovní roztok analytů o 

koncentraci 2,5 µg/ml byl v jeden den nastříknut 6 × (intra-day) a pak po dobu 12 

následujících dní (inter-day). Opakovatelnost vyjádřená jako relativní směrodatná 

odchylka byla vypočítána z migračních časů a korigovaných ploch píků.  

Výpočet limitů detekce a kvantifikace byl založen na poměru signálu k šumu 3:1 

(LoD) a 10:1 (LoQ). 

Výtěžnost byla vypočítána jako poměr průměrné korigované plochy píku (n=3) vzorku 

obohaceném o definované množství standardů (0,5 µg/ml) před extrakci účinných látek ku 

korigované ploše píku vzorku obohaceném o stejné množství standardů (0,5 µg/ml) po 

extrakci . Oba typy vzorku byly získány procedurou popsanou v kap. 11.2.3.3. Validační 

parametry shrnuje Tabulka 11 na str. 123. 
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Kyselina  Protokatechová Kávová Skořicová Vanilová Syringová p-Kumarová Ferulová 

Přesnost migračních časů 

Opakovatelnost RSD (%) n = 6 0,49 0,58 0,69 0,73 0,76 0,80 0,83 

Mezilehlá přesnost RSD (%) n = 12 7,33 6,14 6,24 6,20 5,47 5,20 4,92 

Přesnost korigovaných ploch píků 

Opakovatelnost RSD (%) n = 6 0,74 4,30 1,79 1,46 1,87 1,69 3,73 

Mezilehlá přesnost RSD (%) n = 12 7,50 10,89 3,61 15,84 10,91 8,66 5,83 

Rozlišení, Recovery, Limit detekce a kvantifikace 

Rozlišení  26,39 3,16 2,97 6,99 8,26 8,19 6,84 

Recovery (%) ± RSD (%) n = 3 87,42 ±2,15 88,17 ±3,98 93,22 ±2,34 91,73 ±2,95 88,48 ±2,44 83,03 ±3,36 86,97 ±2,70 

LoD (ng•mL
-1
)  11 31 16 17 31 30 26 

LoQ (ng•mL
-1
)  32 94 48 52 93 91 78 

Tabulka 11; Validační parametry metody 
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11.7. APLIKACE METODY NA REÁLNÝ VZOREK 

Validovaná metoda byla použita k analýze potravního doplňku - ethanolického 

extraktu vrbovky malokvěté (výrobce Herba Vitalis s.r.o., Velká Bíteš), který byl 

zakoupen v lékárně. Příprava vzorku je popsána v kap. 11.2.3.3. na straně 116. Na 

elektroferogramu (viz Obrázek 42) bylo možno identifikovat 6 analytů. 

 

Obrázek 42. Elektroferogram přípravku - extraktu z vrbovky malokvěté, výrobce Herba Vitalis. Pro 

identifikaci jednotlivých píků viz Obrázek 41 

Identitu jednotlivých píků byla ověřena srovnáním s referenčními UV spektry 

standardů a metodou standardního přídavku. Posun v migračních časech jednotlivých 

analytů je dán přítomností dalších neidentifikovaných látek v průběhu isotachoforetického 

prekoncentračního kroku. Tyto látky pocházejí z extraktu matečné rostliny a mají mobilitu 

v isotachoforetickém okně. Pět ze šesti fenolických kyselin mohlo být kvantifikováno, 

výjimkou je kyselina vanilová, jejíž obsah v přípravku byl již pod limitem kvantifikace. 

Získané výsledky shrnuje Tabulka 12. 

 

Analyt Obsah 

(mg ml
-1

) 

RSD 

(%) 

K. protokatechová  2,72 4,66 

K.kávová  39,13 2,92 

K. skořicová 10,95 3,38 

K. vanilová  NQ  

K. syringová  11,10 4,12 

K. p-kumarová  ND  

K. ferulová  12,71 19,23 

Tabulka 12; Obsah fenolických kyselin v potravním doplňku Vrbovka – Herba Vitalis. 
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11.8. DISKUZE A ZÁVĚRY 

Prezentovaná on-line prekoncentrační metoda (tITP-CZE) má ve srovnání s dříve 

publikovanou dvoukolonovou metodou, která byla na pracovišti publikována Šafrou et al. 

v roce 2006 (146), několik výhod. Jednokolonové provedení, může být realizováno na 

komerčně dostupném elektroforetickém analyzátoru bez potřeby úpravy instrumentace. 

Další obrovskou předností je možnost automatizace procesu přechodné isotachoforézy. 

Nemožnost automatizace byla jedním z největších nedostatků dvoukolonového spojení. 

Velkou výhodou je přibližně desetkrát menší spotřeba všech roztoků v porovnání 

s dvoukolonovým uspořádáním. Nízká spotřeba organických rozpouštědel je rovněž 

výhodná z ekonomických a ekologických důvodů. Předložená metoda přechodné 

isotachoforézy v kombinaci s CZE nabízí dostatečné rozlišení, dobrou opakovatelnost a 

velmi nízké limity detekce (11-36 ng/ml). Tyto limity jsou řádově stejné jako limity 

detekce dvokolonového uspořádání. Při srovnání CZE bez zakoncentrování pomocí tITP 

bylo dosaženo v průměru 70 násobného zakoncentrování. 

Předložené výsledky snesou srovnání s chromatografickými metodami pro stanovení 

fenolických kyselin. Metoda pro HPLC stanovení fenolických kyselin v rostlinách čeledi 

Lamiaceae od Zgorky et al. (135) má limity detekce ve velmi podobném rozsahu (10-

170 ng/ml). Metoda pro stanovení polyfenolů v červeném víně od Burinové et al. (135) má 

rovněž detekční limity v řádu desítek ng/ml.  

Elektroforetické metody pro stanovení polyfenolů publikované Pancrobovou et al. 

(147; 148) mají detekční limity v řádu mg/ml. Lepší detekční limity (0,62-4,22 ng/ml) 

poskytuje metoda publikovaná Petrem et al. (149). Tato metoda je ovšem znevýhodněna 

30 min trvajícím krokem elektrokinetického dávkování. Nicméně kombinace přechodné 

isotachoforézy s elektrokinetickým dávkováním, známá jako „electrokinetic 

supercharging“ (150) má velký potenciál pro ještě větší snížení detekčních limitů s kratší 

dobou analýzy. 

Je potřeba zmínit, že metoda není vhodná pro analýzu chlorogenové kyseliny. V této 

práci nebylo možné chlorogenovou kyselinu detekovat ani v koncentraci 500 µg/ml. 

Chlorogenová kyselina je v literatuře zmiňována jako jedna z hlavních fenolických 

obsahových látek v čeledi Lamiaceae. Výskyt kyseliny chlorogenové rovněž velmi často 

způsobuje interference při stanovení ostatních látek fenolické povahy. Prezentovaná 

metoda má potenciál stát se vhodnou metodou v analýze minoritních polyfenolických 

složek bez interference s kyselinou chlorogenovou. Je možné vyslovit předpoklad, že 
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problém s detekcí kyseliny chlorogenové je způsoben sorpcí na kapilární stěnu pokrytou 

modifikátorem EOF, tj. HDB.  

Prezentovaná metoda přechodné isotachoforézy-kapilární zónové elektroforézy je 

vhodná pro kvalitativní i pro kvantitativní analýzu polyfenolických složek v doplňcích 

stravy a v rostlinném materiálu. Vzhledem k tomu, že potravní doplňky nemusí splňovat 

stejně přísná kriteria jako léčivé přípravky a jejich produkce není pod kontrolou státních 

autorit, je velmi potřebné vyvíjet analytické metody pro hodnocení a kontrolu kvality 

produktů typu nutraceutik. 



  127 

 

12. ZÁVĚR 
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Dizertační práce se týká vývoje tří nových elektroforetických metod s UV detekcí pro 

analýzu přírodních polyfenolických látek v extraktech farmaceuticky důležitých 

rostlinných drog. Pozornost byla soustředěna na zvýšení citlivosti metod na základě 

různých on-line prekoncentračních technik, které jsou založeny na zvýšení koncentrace 

analyzovaných sloučenin v jejich zónách během separačního procesu, tzn. ve využití 

fenoménu stackingu v elektromigraci. Byly analyzovány kyseliny ferulová, chlorogenová, 

kávová, p-kumarová, rozmarýnová, karnosolová, skořicová, protokatechová, vanilová, 

syringová a flavonoidy kvercitrin, kvercetin, apigenin, luteolin a rutin. Elektroforetické 

metody byly aplikovány na identifikaci a stanovení studovaných látek v ethanolických 

extraktech z rostlinných drog Melissae herba, Orthosiphonis folium a Epilobi herba. 

S pomocí on-line prekoncentrace se u všech metod podařilo dosáhnout detekčních 

limitů v řádu desítek ng/ml. Proti konvenční kapilární zónové elektroforéze bylo dosaženo 

minimálně 50 ti násobného zakoncentrování. 

Předložené elektroforetické metody byly validovány v souladu s doporučeními 

farmaceutických regulačních autorit a mohou být použity pro stanovení obsahu vybraných 

polyfenolických látek v rostlinných drogách, fytofarmakách nebo potravních doplňcích 

s obsahem studovaných sloučenin a tím mohou přispět ke kontrole kvality přípravků a 

jejich bezpečnému užití. 
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13. DALŠÍ METODY VYPRACOVANÉ BĚHEM 

DOKTORSKÉHO STUDIA 
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V rámci doktorského studia byly vypracovány další elektroforetické metody, které 

byly formou posteru prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencích (viz 

Kapitolu 14 na str. 131). Tyto metody byly zaměřeny na aplikaci vyvinutých metodik ve 

farmaceutické analýze, ale nebylo zde využito fenoménu stackingu. Dále je uveden jejich 

stručný přehled. 

1. Kapilární zónová elektroforéza (CZE) diosmínu a hesperidinu. Po vývoji, optimalizaci 

a validaci metody byla předložená metodika aplikována na stanovení účinných látek ve 

farmaceutickém přípravku Detralex, tabl. 

2. Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC) léčiv používaných 

k symptomatické léčbě při chřipce a nachlazení.  Byla studována léčiva paracetamol, 

kyselina askorbová, fenylefrin, kofein a terpin. Validovaná metoda byla aplikována na 

kontrolu jakosti farmaceutických přípravků skupiny Coldrex, tabl. a horký nápoj. 

3.  Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC) léčiva pantothenanu vápenatého a 

doprovodných antimikrobních přísad – methylparabenu a propylparabenu. Uvedená 

metoda byla použita pro stanovení obsahu účinných složek v topickém přípravku 

Calcium pantotenát ve formě masti. 
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15.5. PŘÍLOHA V. ABSTRAKTA PŘÍSPĚVKŮ 

PREZENTOVANÝCH NA KONFERENCÍCH -  

PŘEDNÁŠKY 

15.5.1. Development of methods for sensitivity enhancement in 

capillary electrophoresis of natural antioxidants. 

Honegr, J., Pospíšilová, M., 1. Postgraduální vědecká konference Farmaceutické fakulty 

UK, Hradec Králové, ČR, 1.- 2.2.2011 

 

Development of methods for sensitivity enhancement in capillary electrophoresis 

of natural antioxidants 

 

Honegr J.
 1

, Pospisilova, M.
1 

 

1
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department 

of Analytical Chemistry 

 

jan.honegr@faf.cuni.cz 

 

Capillary zone electrophoresis (CZE) is especially utilized for separations of ionic 

species. The main advantage of the technique is the high separation efficiency and the 

abroad range of applications: from a small inorganic and organic ions to biopolymers and a 

DNA sequencing. Excellent separation parameters are reached in capillaries of small I.D. 

(up to 100µm) but are connected  with low concentration sensitivity of UVdetection. 

There are two basic approaches to improve  sensitivity in CZE. The sample can be off-

line pre-treated with extraction procedure prior the CZE analysis or an increased analyte 

mass in its electrophoretic zone is reached  directly in the capillary during the 

electromigration process. The on-line preconcentration procedure is commonly referred as 

stacking. In this contribution some aspects of the  second approach will be discussed. 

The large-volume sample stacking with polarity switching mode (LVSS) is based on 

different migration velocities of the analytes caused by changes of intensity electric field 

between a low conductivity sample and the background electrolyte (BGE). The LVSS-

CZE was used for determination of eight polyphenolic compounds in methanolic extract of 

Orthosiphon stamineus. An average 90-fold enhancement of the sensitivity of the method 

was achieved. The detection limits were in the range 3-16ng/ml [1]. 

Other developed electrophoretic techniques are based on combination of the capillary 

isotachophoresis and capillary zone electrophoresis  (ITP-CZE) in column coupling 

configuration of two capillaries or as transient isotachophoresis (t-ITP-CZE). The methods 
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were applied to the analysis of pharmaceutically interesting compounds of natural origin 

occurring in plant families Lamiaceae and Onagraceae.  

ITP-CZE method in the column-coupling configuration was developed for assay of 

selected antioxidants (five phenolic acids and flavonoid quercitrin)  in methanolic extract 

of Mellisae herba. Substantial enhancement of detection sensivity with detection limits in 

the range18-35ng/ml was achieved [2]. 

Transient isotachophoresis (t-ITP-CZE) induced by sample composition was utilized 

for determination of seven phenolic acids. An average 70-fold enhancement of sensitivity 

and detection limits from 16 ng/mL to 31ng/mL were achieved. 

[1] Honegr J., Safra J., Polasek M., Pospisilova M., Chromatographia 2010, 72, 885 

[2] Safra J., Pospisilova M., Honegr J., Spilkova, J., Journal of Chromatography A 

2007, 1171, 124 

 

The study was supported by the Czech Ministry of Education, Grant MSM 

0021620822 and SVV/2011/263 002. 
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15.5.2. Method for analysis of seven benzoic and cinnamic acid 

derivatives in dietary supplements by transient isotachophoresis 

- capillary zone electrophoresis. 

Honegr J., Pospíšilová M., 3. Postgraduální a 1. Postdoktorandská vědecká konference 

Farmaceutické fakulty UK, Hradec Králové, ČR, 29. - 30.1.2013 

 

Method for analysis of seven benzoic and cinnamic acid derivatives in 

dietary supplements by transient isotachophoresis - capillary zone 

electrophoresis. 

 

Jan Honegr
1
, Marie Pospíšilová 

1 

 

1
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in  Hradec Králové, Department 

of Analytical Chemistry 

 

jan.honegr@faf.cuni.cz 

 

 

A novel transient isotachophoresis-capillary zone electrophoresis for preconcentration and determination of seven phenolic acids (caffeic, 

cinnamic, p-coumaric, ferulic, protocatechuic, syringic and vanilic acid) in the ethanolic extract of medicinal herbs was developed and validated. Effects 

of several factors such as control of EOF, pH, buffer composition and conditions for sample pre-cleaning and pre-concentration were investigated. 

Presented method shows excellent detection limits in range from 11 to 31 µg/L [1]. Validated method has been utilized for analysis of four commercially 

available nutraceuticals containing Epolobium parviflorum. Epilobii herba was chosen as a model sample because of its popularity in adjuvant therapy of 

Benignous prostatic hyperplasia, which is one of the most common diseases traditionally cured with nutraceuticals containing polyphenols of natural 

origin. 

[1] Honegr, J; Pospisilova, M; Determination of phenolic acids in plant extracts using capillary zone electrophoresis with on-line transient 

isotachophoretic preconcentration, Journal of Separation Science, in press  DOI: 10.1002/jssc.201200806 

The study was supported by SVV 265 002 
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