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Abstrakt: 

 Kapilární zónová elektroforéza identifikuje a stanovuje analyty na základě  

jejich rozdílných pohyblivostí v roztoku základního elektrolytu vystaveného  

působení vnějšího elektrického pole. Kromě toho je i vhodnou metodou  

pro stanovení disociačních a komplexačních konstant. V této práci byly jako  

analyty zvoleny některé adrenergní β-blokátory. β-blokátory mají ve své  

struktuře alespoň jedno chirální centrum a pomocí kapilární elektroforézy  

je možná separace jejich enantiomerů v přítomnosti vhodného chirálního  

selektoru. Pro enantioseparaci se nejčastěji do roztoku základního elektrolytu  

přidávají různě modifikované β-cyklodextriny. Mají-li enantiomery β-blokátorů  

různou afinitu k danému chirálnímu selektoru, budou vykazovat různou  

efektivní pohyblivost. Ze závislosti efektivní pohyblivosti analytu na  

koncentraci chirálního selektoru lze poté určit jejich konstanty stability. 

 

 

Klíčová slova: β-blokátory, cyklodextriny, konstanta stability, kapilární zónová elektroforéza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract: 

 Capillary zone electrophoresis identifies and determines various analytes  

based on their mobilities in a solution of the background electrolyte, which is  

exposed to an effect of the electric field. Besides that, it is a suitable method  

for determination of dissociation and complexation (stability) constants.  

In this paper the adrenergic β-blockers were chosen as analytes. β-blockers have  

at least one chiral center in the structure and separation of their enantiomers  

in presence of the chiral selectors by capillary electrophoresis is possible.  

For the enantioseparation, variously modified β-cyclodextrins are most often  

added to the background electrolyte. If the enantiomers of β-blockers have  

a different affinity to the chiral selector, they exhibit different effective  

mobilities. Based on a dependence of the effective mobility of analytes  

on the concentration of chiral selector, we are able to determine their stability constants.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

A    analyt 

AC    komplex analytu s komplexačním činidlem 

ai    aktivita i-té složky reakce 

a0    plocha píku v HVL funkci 

a1    pozice píku v HVL funkci 

a2    šířka píku v polovině výšky v HVL funkci 

a3    šikmost píku v HVL funkci 

B    slabá báze 

b0    základní linie v HVL funkci 

β-CD    β-cyklodextrin 

BGE    základní elektrolyt (background electrolyte) 

ci    molární koncentrace i-té složky [mol dm
-3

] 

cθ
    standardní molární koncentrace (cθ

 = 1 mol dm
-3

) 

C    komplexační činidlo 

CD    cyklodextriny 

CM-β-CD   karboxymethyl-β-cyklodextrin 

CZE    kapilární zónová elektroforéza 

DAD    detektor s diodovým polem (diode array detector) 

DMSO    dimethylsulfoxid 

ε    permitivita roztoku základního elektrolytu [F m
-1

] 

E    intenzita elektrického pole [V m
-1

] 

EOF    elektroosmotický tok 

γi    aktivitní koeficient i-té složky 

η    viskozitní koeficient [N s m
-2

] 

HD-β-CD   Heptakis (2,6-di-O-methyl)-β-cyklodextrin 
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HVL funkce   Haarhoffova-van der Lindeho funkce 

HP-β-CD    (2-hydroxypropyl)-β-cyklodextrin 

K    termodynamická konstanta stability komplexu 

K'    zdánlivá konstanta stability komplexu 

ld    délka kapiláry k detektoru [m] 

lc    celková délka kapiláry [m] 

pH0    pH roztoku BGE po přidání selektoru před analýzou 

pH (inlet)   pH roztoku ve vstupní nádobce po čtyřech analýzách 

pH (outlet)   pH roztoku ve výstupní nádobce po čtyřech analýzách 

pHteor    pH vypočítané teoreticky programem PeakMaster 5.3 

ri    hydrodynamický poloměr iontu [m] 

Qi    celkový náboj i-tého iontu [C] 

tEOF    detekční čas markeru elektroosmotického toku [s] 

ti    detekční čas i-tého druhu iontu [s] 

U    napětí [V] 

µef    efektivní elektroforetická pohyblivost [m
2
 V

-1
 s

-1
] 

µi    elektroforetická pohyblivost i-tého druhu iontu [m
2
 V

-1
 s

-1
] 

µEOF    elektroforetická pohyblivost elektroosmózy [m2
 V

-1
 s

-1
] 

vi    migrační rychlost i-tého druhu iontu [m s
-1

] 

vEOF    rychlost elektroosmózy [m s
-1

] 

vpoz,i    zdánlivá (pozorovaná; apparent) rychlost [m s
-1

] 

ζ    Zeta potenciál = potenciál vnitřního povrchu kapiláry [V] 
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1 Úvod 

 

 Při reakci vzniku komplexu se ustavuje rovnováha mezi vzniklým  

komplexem na jedné straně a analytem a komplexačním činidlem  

na straně druhé. Tato rovnováha je charakterizována rovnovážnou konstantou,  

tzv. konstantou stability komplexu, která vyjadřuje míru vazebné interakce  

analytu s činidlem. Čím je konstanta větší, tím je vzniklý komplex  

stabilnější. Konstanty stability lze určit metodou kapilární zónové  

elektroforézy, měřením efektivní pohyblivosti analytů. Při analýze sehrává  

úlohu mnoho faktorů, které mají vliv na výsledné hodnoty. Jsou to například  

teplota, pH, iontová síla, viskozita a další. Aby měla naměřená data výpovědní  

hodnotu a experimenty byly reprodukovatelné, je nutné zajistit konstantní  

hodnoty těchto parametrů během všech analýz.  

 Při analýze komplexů β-blokátorů se jako komplexační činidla  

využívají β-cyklodextriny. Ty s nimi nejenže vytvářejí komplexy, ale za vhodných  

podmínek také rozdělují optické isomery β-blokátorů. Mají-li enantiomery  

různou afinitu k vazbě s β-cyklodextrinem, projeví se to v jejich  

odlišné efektivní pohyblivosti. Kromě β-cyklodextrinů se k separaci enantiomerů  

používají také různé makrocyklické látky.  
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2 Cíl práce 

 

Cílem této práce je: 

 určit vhodný chirální selektor k rozdělení enantiomerů vybraných β-blokátorů, 

 proměřit efektivní pohyblivost β-blokátorů v závislosti na koncentraci chirálních 

selektorů, 

 vypočítat konstanty stability vzniklých komplexů  
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3 Teoretická část 

 

3.1 Kapilární zónová elektroforéza 

 

Kapilární zónová elektroforéza (Capillary Zone Electrophoresis – CZE) patří  

mezi elektromigrační separační analytické metody. Ty využívají vliv elektrického  

pole pro pohyb vzorku dělicím prostorem. Separace nabitých částic je založená  

na jejich rozdílné migrační rychlosti.  

Kapilární zónová elektroforéza představuje rychlý a jednoduchý  

způsob separace anorganických i organických látek, jejichž molekuly nesou  

kladný nebo záporný náboj. Separace probíhá v tenké kapiláře, na kterou je  

připojen vhodný detektor. Kapilára je naplněna základním elektrolytem (BGE),  

ve kterém dochází vlivem elektrického pole ke vzniku elektroosmotického  

toku (EOF). Základním elektrolytem je nejčastěji tlumivý roztok (pufr),  

který zajišťuje konstantní pH separačního prostředí. V křemenné kapiláře  

EOF unáší elektrolyt směrem ke katodě. Ionty se v roztoku vystavenému  

působení vnějšího elektrického pole pohybují, kationty ke katodě,  

anionty k anodě. Díky EOF lze během jednoho experimentu analyzovat  

jak kationty, tak anionty, přičemž neutrální molekuly mohou sloužit  

ke stanovení rychlosti EOF, jako tzv. markery EOF. Metoda je často  

využívána v oblasti životního prostředí (např. analýza obsahu anorganických  

aniontů v pitné vodě). V současné době se uplatňuje ve farmaceutickém  

průmyslu především při kontrole optické čistoty léčiv, u nichž jeden  

z enantiomerů vykazuje odlišnou biologickou aktivitu [1, 2].  Enantioselektivní analýzy  

jsou možné po přidání chirálního selektoru do základního elektrolytu,  

který vytvoří se vzorkem komplex a oddělí jeho enantiomery.  

Mezi výhody CZE patří jednoduchá instrumentace, rychlost analýzy,  

vysoká účinnost, minimální spotřeba vzorků a činidel, minimální  

množství odpadu, různorodost stanovovaných látek od malých iontů  

po nadmolekulární mikročástice na úrovni virů, možnost separace enantiomerů.  
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Pro separaci vybraného analytu je nutná optimalizace podmínek, která  

zahrnuje především zvolení vhodného pH a iontové síly základního elektrolytu,  

a v případě separace enantiomerů je nutno vhodně zvolit typ a koncentraci chirálního 

selektoru.  

 

3.1.1 Přístroj pro CZE 

 

Základními součástmi přístroje pro kapilární zónovou elektroforézu je zdroj  

vysokého napětí, separační kapilára ponořená do elektrodových nádobek  

a detektor s vyhodnocovacím zařízením (Obr. 3.1). Zapojení elektrod závisí  

na vnitřním povrchu kapiláry a analyzovaných látkách. Při použití křemenné  

(nepokryté) kapiláry je anoda ve vstupní nádobce. Obě nádobky a kapilára  

jsou naplněny základním elektrolytem. 

 

 

Obr. 3.1 Schéma CZE přístroje [3] 

 

 Analýza probíhá v separační kapiláře, na jejíž vstupní konec je nadávkován  

vzorek. Aby byla separace účinná, je nutné, aby bylo do kapiláry dávkované  

definované malé množství vzorku (řádově 10
-9

 litru). V CZE se využívají tři  

základní způsoby dávkování: gravitační, tlakové a elektrokinetické. Nejčastějším  

způsobem je dávkování řízené tlakem, kdy do hermeticky uzavřené nádobky  

se vzorkem je ponořen vstupní konec kapiláry a nad hladinu roztoku je  

+ -

zdroj vysokého
napětí

detektor

zapisovač

separační kapilára

vstupní
nádobka

výstupní
nádobka

vzorek

anoda uzemněná
elektroda
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přiveden přetlak vzduchu či jiného inertního plynu (např. N2) [1]. Nadávkovaný objem  

vzorku tedy závisí na velikosti přetlaku plynu a na době dávkování. 

Pro měření se používá křemenná kapilára s vnější tenkou vrstvou polyimidu,  

který se vyznačuje mechanickou, tepelnou a chemickou odolností a flexibilitou.  

Zpevňuje kapiláru, je však neprůhledný pro detektor v UV oblasti a proto  

je nutné vytvořit tzv. detekční okénko, nejčastěji prostým spálením vrchní vrstvy.  

Délka kapiláry je vhodně zvolená pro konkrétní analýzu. Její vnitřní průměr je  

obvykle 50 až 100 µm, vnější průměr 375 µm.  

U výstupního konce kapiláry je umístěn detektor. Nejčastěji používanými  

detektory jsou absorpční fotometrický, vodivostní, ampérometrický nebo detektor  

s diodovým polem (DAD). 

 

3.1.2 Separační mechanismus 

 

 Kapilární zónová elektroforéza využívá elektroforetickou migraci iontů  

v elektrickém poli a také elektroosmotického toku kapaliny kapilárou [4]. Ze zdroje  

je na elektrody vloženo napětí několik desítek kilovoltů. Separační napětí  

je nutné volit tak, aby procházející proud nezpůsobil v průběhu analýzy významné  

zahřívání roztoku v kapiláře.  

 Elektroforetickou migrací iontů rozumíme pohyb iontů v roztoku vystavenému 

působení vnějšího elektrického pole. Ionty se v elektrickém poli o konstantní  

intenzitě E pohybují konstantní rychlostí. Migrační rychlost i-tého iontu, vi, je přímo  

úměrná intenzitě homogenního elektrického pole, ve kterém se daný iont  

pohybuje, a konstantou úměrnosti je jeho pohyblivost µi 

           .              (1) 

 Elektroforetická pohyblivost neboli mobilita je tedy definována jako migrační  

rychlost vztažená na jednotku intenzity elektrického pole. V této práci  

označujeme elektroforetickou pohyblivost kationtů kladným a aniontů záporným znaménkem. 

Intenzitu elektrického pole lze vypočítat z napětí U vloženého na elektrody a celkové  

délky kapiláry, lc 
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 .               (2) 

 Elektroforetická migrace nabitých částic a tedy i jejich elektroforetická mobilita  

závisí kromě náboje iontů také na velikosti částic. Pohyblivost je přímo úměrná  

celkovému náboji i-tého iontu, Qi, nepřímo úměrná jeho hydrodynamickému  

poloměru, ri, a dynamickému viskozitnímu koeficientu okolního prostředí η,  

jak vyjadřuje vztah 

     
  

     
 .                  (3) 

Druhým využívaným transportním jevem je elektroosmotický tok  

(neboli elektroosmóza) nosného elektrolytu kapilárou.  Po naplnění křemenné kapiláry 

vhodným elektrolytem hydrolyzují siloxanové skupiny             na vnitřní  

stěně kapiláry. Vzniklé silanolové skupiny          následně disociují  

na křemičitanové skupiny         , čímž vnitřní povrch získává negativní  

náboj. Uvolněné protony vytvářejí pozitivně nabitou vrstvu v roztoku  

přilehlém k vnitřní stěně kapiláry [5]. Vložením vysokého napětí  

mezi elektrody, které jsou ponořeny do roztoku základního elektrolytu,  

dochází k vytvoření elektrického pole uvnitř kapiláry. Hydratované oxoniové  

ionty se začnou pohybovat směrem ke katodě. Ionty sebou strhávají roztok  

v kapiláře a tím vzniká elektroosmotický tok. Jeho rychlost je ovlivněna  

mnoha faktory, např. pH elektrolytu, jeho koncentrací, nebo jinými látkami,  

do něj přidanými. S rostoucí hodnotou pH elektrolytu se rychlost EOF zvyšuje.  

Použitím BGE o vyšší koncentraci se snižuje hodnota ζ-potenciálu elektrické  

dvojvrstvy a s ní dochází ke zpomalení EOF. Je-li základní elektrolyt velmi  

zředěný, rychlost EOF roste, ale také se snižuje tlumivý charakter BGE, čímž  

není zajištěna konstantní hodnota jeho pH v průběhu analýzy. 

 Pro rychlost elektroosmotického toku, vEOF, platí analogický vztah jako  

pro elektroforetickou rychlost iontů  

               ,               (4) 

kde µEOF je pohyblivost elektroosmózy. Ta je přímo úměrná ζ-potenciálu  

vnitřního povrchu kapiláry a permitivitě roztoku elektrolytu, ε, a nepřímo úměrná  

jeho viskozitnímu koeficientu, η 
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 .                  (5) 

Přidáním různých organických modifikátorů do základního elektrolytu lze  

měnit rychlost a taky směr EOF. Rychlost elektroosmotického toku lze určit  

z rychlosti pohybu nenabité látky nadávkované do základního elektrolytu. Tato  

látka (marker EOF) by měla být dobře detekovatelná a dobře rozpustná  

v roztocích BGE. K tomuto účelu se nejčastěji používá thiomočovina, methanol   

nebo dimethylsulfoxid. 

 Všechny částice jsou unášeny elektroosmotickým tokem uvnitř kapiláry  

jedním směrem (Obr. 3.2). V případě, že je ve vstupní nádobce umístěna anoda,  

EOF směřuje ke katodě, tedy k detektoru. Kladně nabité ionty budou migrovat směrem  

k této elektrodě v důsledku jejich kladného náboje. Anionty budou migrovat  

opačným směrem, elektroosmotický tok je ale bude unášet také ke katodě,  

bude-li pohyblivost EOF vyšší než pohyblivost daných aniontů. Všechny  

neutrální částice budou mít stejnou rychlost, a to rychlost EOF. 

 

Obr. 3.2 Separace složek analytu, který obsahuje jeden druh kationtu (+),  

jeden druh aniontu (–) a neutrální látky (N) (překresleno podle [3] a upraveno) 
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3.1.3 Elektroferogram 

 

 Výstupním záznamem analýzy u všech elektroforetických metod je elektroferogram. 

Jde o závislost signálu detektoru na době probíhajícího experimentu.  

V případě UV detektoru se měří absorbance roztoku při zvolené vlnové délce  

v detekčním okénku kapiláry o délce několika milimetrů. Při detekci vodivostním  

detektorem je signálem napětí úměrné elektrické vodivosti roztoku v kapiláře.  

Na elektroferogramu lze pozorovat píky, které odpovídají zónám separovaných analytů 

v kapiláře. Poloha píku udává detekční čas daného analytu, který závisí  

na jeho migrační rychlosti. 

 Na základě rychlosti migrace v kapiláře pozorujeme částice vždy  

ve stejném pořadí (Obr. 3.3; str. 17). Je-li nastavena pozitivní polarita napětí,  

na elektroferogramu uvidíme prvně kladně nabité částice, které jsou nejrychlejší.  

Následují neutrální molekuly a nakonec detekujeme záporně nabité částice.  

Různé druhy kationtů a aniontů budou mít různou migrační rychlost, zatímco  

neutrální látky budou mít všechny stejnou rychlost a to rychlost elektroosmózy vEOF. 

Neutrální látky lze separovat pouze za přítomnosti nabitého komplexačního činidla, se kterým 

interagují. 

 Jelikož je roztok v kapiláře hnán elektroosmoticky, jeho profil je poměrně  

plochý. Je tedy minimalizováno rozmývání zón látek, čehož výsledkem jsou  

úzké píky na elektroferogramu. Rozšiřování píků je následkem podélné difúze,  

adsorpce separované látky na vnitřní stěnu kapiláry a elektromigrační disperze.  

K posledně jmenovanému jevu dochází v případě závislosti migrační rychlosti  

na koncentraci analytu v jeho zóně. V důsledku tohoto jevu se vytváří trojúhelníkové píky.  

Při vodivostní detekci, nebo nepřímé UV detekci, kdy absorbuje  

složka BGE, ne analyty, můžeme na elektroferogramu pozorovat také tzv. systémové  

píky. Ty neodpovídají žádné zóně analytu. Jsou způsobeny změnou koncentrací  

složek BGE v důsledku nadávkování vzorku. 
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Obr. 3.3 Elektroferogram separace kladných, neutrálních a záporně nabitých částic 

(překresleno podle [3]) 

 

3.1.4 Výpočet elektroforetické mobility 

 

Z elektroferogramu odečítáme detekční časy nabitých částic a markeru 

elektroosmotického toku, tEOF. Ze symetrických Gaussovských píků lze časy  

odečíst přímo jako x-ovou souřadnici maxima daného píku. V případě  

trojúhelníkových píků, kdy je jedna strana téměř nebo zcela kolmá na x-ovou osu,  

a na druhé straně je pík rozmytý, hodnotu migračního času nelze odečíst  

z maxima píku. Je vhodné tímto píkem proložit tzv. Haarhoffovou-van der Lindeho  

funkcí (HVL) ve vhodném grafickém programu. V HVL funkci   

   

    
       

     
 

 
 
    
  

 
 
 

 

    
    
  
    

 
 

 
       

    

    
  
    ,           (6) 
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parametr a0 představuje plochu píku, a1 pozici píku, a2 šířku píku v polovině  

výšky, a3 šikmost a b0 základní linii. 

Použijeme-li vztah (4), dostaneme pro pohyblivost EOF µEOF výraz 

     
    

 
 .               (7) 

Rychlost EOF se rovná poměru délky kapiláry k detektoru ld a detekčnímu času  

markeru EOF tEOF 

      
  

    
 .               (8) 

Dosazením výrazů (2) a (8) do vztahu pro pohyblivost (7) dostaneme vztah  

pro výpočet pohyblivosti EOF z detekčního času markeru EOF odečteného 

z elektroferogramu 

      
      

        
 .              (9) 

Tento vztah lze analogicky použít pro výpočet pohyblivosti neutrálních  

i nabitých látek z jejich detekčních časů. 

Z Obr. 3.2 (str. 15) je vidět, že všechny neutrální látky se v kapiláře pohybují  

pouze vlivem elektroosmózy rychlostí vEOF. Kladně nabitá látka bude v kapiláře  

též unášena elektroosmotickým tokem, ale navíc bude migrovat elektroforetickou  

rychlostí o kladné hodnotě (v+ > 0). Celková rychlost kationtu vzhledem  

ke kapiláře a detektoru je dána součtem těchto rychlostí 

                 ,           (10) 

kde vpoz představuje zdánlivou (pozorovanou; apparent) rychlost kationtu. Analogicky  

lze vyjádřit vztah pro zdánlivou rychlost aniontu  

                  .            (11) 

Použitím vztahů (1) a (10) vyjádříme elektroforetickou pohyblivost kationtu 

                 .           (12) 
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Po dosazení rovnice (9) a po matematické úpravě získáme vztah pro výpočet  

elektroforetické pohyblivosti kationtu z detekčního času jeho separované zóny  

a zóny markeru EOF 

     
    

 
  

 

  
 

 

    
  .          (13) 

Pro elektroforetickou pohyblivost aniontu platí podobný vztah 

      
    

 
  

 

    
 

 

  
   

    

 
  

 

  
 

 

    
  .        (14) 

V této práci používáme pro pohyblivost aniontů záporné znaménko.  

 Experimentálně zjištěná hodnota pohyblivosti určitého iontu výrazně  

závisí na experimentálních podmínkách v průběhu analýzy, a proto nelze  

stoprocentně identifikovat analyt jenom na základě jeho mobility. Zejména  

pohyblivost slabých elektrolytů (kyselin nebo zásad) silně závisí na pH roztoku  

základního elektrolytu. Největší elektroforetickou pohyblivost bude daná  

analyzovaná látka vykazovat v roztoku o takovém pH, při němž je kyselina plně  

disociována nebo zásada plně protonizována [5]. Látky se budou tedy v roztoku  

nacházet výhradně ve formě aniontu/kationtu. Naměřená pohyblivost bude pohyblivost  

této formy analytu. 

                  
             (15) 

                             (16) 

V roztoku BGE o takovém pH, ve kterém je kyselina plně protonizována nebo  

zásada plně deprotonizována, se budou dané látky nacházet výlučně v  neutrální  

formě a jejich pohyblivost bude tedy nulová. V případě, že má základní elektrolyt  

takové pH, ve kterém se nacházejí obě formy dané látky, naměříme  

tzv. efektivní elektroforetickou pohyblivost látky, µef, což je pohyblivost zóny,  

ve které jsou současně přítomny obě formy látky, jež jsou v dynamické rovnováze.  

Efektivní pohyblivost pak představuje vážený aritmetický průměr pohyblivostí obou forem. 

 Pro výpočet efektivní elektroforetické pohyblivosti je nutno znát pH základního 

elektrolytu a pKa analyzované látky. V případě slabé kyseliny (HA) pro její  

efektivní elektroforetickou pohyblivost platí 
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           (17) 

Efektivní elektroforetická pohyblivost slabé zásady (B) je dána vztahem 

             
 

             
           (18) 

 

3.1.5 Výpočet konstanty stability 

 

Konstanta stability komplexu analytu s komplexačním činidlem charakterizuje  

sílu jejich vzájemné vazebné interakce. Její převrácenou hodnotou je disociační  

konstanta (konstanta nestability) komplexu [1]. Při reakci analytu (A) s komplexačním 

činidlem (C) dochází ke vzniku komplexu podle rovnice 

                       (19) 

kde m a n jsou stechiometrické koeficienty. V případě nejjednodušší stechiometrie  

A:C = 1:1 lze rovnici reakce přepsat do tvaru  

                    (20) 

Analyt se tedy bude v roztoku nacházet ve dvou formách - volný a vázaný  

v komplexu (AC). Tyto formy budou ve vzájemné rovnováze, kterou popisuje  

rovnovážná konstanta, neboli konstanta stability, K  

    
   

    
 .            (21) 

Ve vztahu pro termodynamickou konstantu stability komplexu vystupují  

aktivity (ai) jednotlivých složek reakce. Aktivitu i-té složky lze vyjádřit jako součin  

relativní koncentrace této složky v roztoku, crel,i, a aktivitního koeficientu, γi 

              .            (22) 

Relativní koncentrace složky je rovna poměru molární koncentrace této složky  

v roztoku, ci, a standardní molární koncentrace, cθ 
 

         
  

  
 ,            (23) 
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kde cθ
 = 1 mol dm

-3
. V praxi se však většinou určuje zdánlivá konstanta stability K',  

vyjádřená pomocí rovnovážných molárních koncentrací příslušných složek reakční směsi  

    
    

      
 .             (24) 

Stanovit konstantu stability komplexu kapilární elektroforézou lze více způsoby.  

Ty se liší jednak experimentálním uspořádáním (složení BGE, složení  

a množství dávkovaného vzorku) a též experimentální veličinou sloužící k  určení  

konstanty stability [6]. V této práci byla použita varianta, u níž se jedna složka,  

účastnící se komplexační rovnováhy přidává do roztoku BGE a druhá se dávkuje  

jako vzorek. Dochází k ustavení rychlé rovnováhy. Provádí se série experimentů,  

přičemž se koncentrace složky v základním elektrolytu mění, zatímco koncentrace  

složky v dávkovaném vzorku zůstává konstantní. Sledovanou veličinou  

je efektivní elektroforetická pohyblivost dávkované látky. V případě dávkování  

analytu se sleduje jeho efektivní pohyblivost, která má tvar 

       
              

         
  ,          (25) 

kde [A] a [AC] jsou rovnovážné molární koncentrace analytu a komplexu,  

µA a µAC jsou jejich aktuální pohyblivosti. Vyjádříme-li rovnovážnou koncentraci  

analytu ze vztahu (24) dostaneme výraz 

      
    

     
  ,             (26) 

který pak dosadíme do rovnice (25). Po několika matematických úpravách získáme  

vztah vyjadřující závislost efektivní pohyblivosti analytu na koncentraci komplexačního 

činidla 

        
     

       

         
 .           (27) 

Vyneseme-li závislost experimentálně zjištěných hodnot efektivní pohyblivosti  

analytu na koncentraci komplexačního činidla do grafu, lze dané body  

proložit regresní křivkou podle vztahu (27). Určíme tak nejen zdánlivou konstantu  

stability komplexu, ale též aktuální pohyblivosti analytu a komplexu. Podmínkou  

je ale konstantní iontová síla základního elektrolytu [6]. 
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3.2 Chirální selektory 

 

Chirální selektory jsou opticky aktivní látky, které interagují s optickými  

izomery (enantiomery). Molekuly enantiomerů mají stejný sumární vzorec,  

ale různou konfiguraci (prostorové uspořádání atomů) a jsou asymetrické. Otáčejí  

rovinu polarizovaného světla v opačném směru, ale ve stejné míře. Ve své struktuře  

obsahují jedno nebo více chirálních center, kterými jsou nejčastěji asymetrické uhlíky.  

 Přidá-li se do roztoku opticky aktivní látky chirální selektor, bude interagovat  

se všemi enatiomery této látky, ne však nutně se stejnou silou. Právě různá síla  

interakce představuje základ chirální separace (enantioseparace). Nejčastějšími  

interakcemi jsou hydrofobní interakce, vodíková vazba, interakce přenosu  

náboje nebo elektrostatické interakce [5, 7]. 

Nejčastěji používanými chirálními selektory jsou cyklodextriny. Vznikají  

biologickou degradací škrobu mikroorganismem Bacillus macerans [5, 8]. Jejich objev spadá 

na konec 19. století, podrobněji byly popsány Schardingerem až v roce 1904 a proto  

se také označují jako Schardingerovy dextriny [9, 10]. Jiné názvy jsou cykloamylosy  

anebo cykloglukany. Cyklodextriny (CD) patří mezi oligosacharidy. Jsou složeny  

z několika glykosidických jednotek cyklicky spojených do kruhu. Ve vodném  

roztoku mají tvar dutého komolého kužele. Nejznámějšími CD jsou α, β a γ cyklodextriny  

se šesti, sedmi a osmi jednotkami (Obr. 3.4). Kromě počtu těchto jednotek se navzájem  

liší také v průměru a objemu vnitřní dutiny (kavity) [11]. Vnější povrch kužele  

je hydrofilní, zatímco vnitřní strana kavity je hydrofobní [8, 12].  

 

Obr. 3.4 Struktura α, β a γ cyklodextrinu ( [13]; upravené) 
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Cyklodextriny, které mají ve své struktuře pouze glykosidické jednotky,  

se označují jako nativní CD. Ty pak mohou být různě chemicky modifikovány, čímž  

se zlepší jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, jako například rozpustnost, hloubka  

kavity nebo stabilita komplexu [14]. Mezi nejčastěji používané modifikované CD  

patří karboxymethyl-β-CD, který za určitých podmínek vykazuje vysokou  

účinnost chirální separace [14, 15]. Při enantioseparaci nabitých analytů je vhodné  

použít nabitý cyklodextrin opačného znaménka, čímž se dosáhne vysokého  

rozlišení píků [14]. 

Nejvýznamnější vlastností cyklodextrinů je jejich schopnost tvořit  

intramolekulární komplexy s řadou látek, se kterými nekovalentně interagují.  

Při tvorbě komplexu dochází k inkluzi hydrofobní látky dovnitř kavity cyklodextrinu.  

Navíc mezi analytem a funkčními skupinami CD mohou vznikat elektrostatické  

interakce [2, 7, 14]. Enantioselektivita je pravděpodobně způsobena rozdílnými  

interakcemi enantiomerů s hydroxylovými skupinami v širším ústí kavity.  

Pro vytvoření stabilního komplexu musí mít enantiomer vhodnou velikost  

a dostatečný kontakt s vnitřní stěnou dutiny [5]. Bylo prokázáno, že vytvořením inkluzního 

komplexu dojde k výraznému zvýšení chemické stability cyklodextrinu [16]. 

Pro enantioseparaci určité látky je nutné použít konkrétní CD o konkrétní  

koncentraci a vhodném pH základního elektrolytu. Neexistuje obecně platné  

experimentální uspořádání pro separaci všech látek. Je potřeba najít vhodné  

podmínky pro každý analyt. V současné době se provádí mnoho experimentů  

za účelem optimalizace analýzy. Bylo například prokázáno, že ke zvyšování  

rozlišení sousedních píků dochází snižováním teploty [17, 18] a také použitím  

delší kapiláry [11, 14]. Nutně však přitom dochází k prodlužování doby analýzy. 

Dalšími chirálními selektory jsou makrocyklická antibiotika, zejména  

vankomycin, teicoplanin a ristocetin A, které patří mezi glykopeptidy. Všechny  

tři obsahují mnoho chirálních center a funkčních skupin. Jsou amfoterní, stabilní  

ve vodných roztocích a pufrech. Do vlnové délky 250 nm výrazně absorbují UV  

záření, nad tuto hodnotu je absorpce zanedbatelná [19]. 

Jako chirální selektory se využívají též různé polysacharidy,  

například mikrokrystalická celulosa, nebo škrob. Další jsou proteiny, ku příkladu  
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hovězí sérový albumin, α1-glykoprotein, ovomukoid nebo avidin. Využívanými  

jsou také crown-ethery připravované synteticky. 

 

3.3 β-blokátory 

 

β-blokátory patří mezi léky, nejčastěji využívané v léčbě kardiovaskulárních  

nemocí. Vážou se na β-adrenergní receptory a blokují reakce, jež na nich  

probíhají. V sedmdesátých letech 19. století Sir James Black spolu se svými  

spolupracovníky poprvé zkoumal β-adrenergní blokující sloučeniny, zejména  

pronethalol a propranolol [20]. Ukázalo se, že propranolol úspěšně léčil hypertenzi,  

srdeční arytmii a anginu pectoris. Postupně se začali provádět experimenty  

s dalšími léky. V současnosti patří mezi nejčastěji používané β-blokátory  

propranolol, metoprolol, pindolol, atenolol, carvediol, labetalol a další [20]. 

Všechny obsahují minimálně jedno chirální centrum a mohou se tedy  

dělit na více optických izomerů [21]. Jak již bylo zmíněno, při použití léčiv  

se vyžaduje a kontroluje jejich optická čistota [22]. Kapilární zónová elektroforéza  

se stala účinnou metodou při separaci enantiomerů β-blokátorů.  

Pro separaci enantiomerů se jako chirální selektory nečastěji používají různě 

modifikované β-cyklodextriny. Nejčastěji analyzovaným β-blokátorem je propranolol. Jeho 

enantiomery byly separovány například přidáním heptakis(2,3-dimethyl-6-sulfato)-β-

cyklodextrinu do acetátového pufru o pH 4 s přídavkem 5% 2-propanolu [23], nebo přidáním 

stejného cyklodextrinu do fosfátového pufru o pH 3 s přídavkem triethanolaminu [24]. 

Enantioseparace β-blokátorů, jež obsahují více chirálních center je složitější. 

Příkladem je labetalol, který byl analyzován v této práci. Ve své struktuře má dva chirální 

uhlíky a tedy jeho racemická směs obsahuje čtyři enantiomery. Bylo provedeno mnoho 

experimentů k jejich oddělení. Aumatell a kol. [25] uvádí enantioseparaci pomocí 

hydroxypropyl-β-cyklodextrinu přidaného do BGE o pH 2,5. Optické izomery byly též 

separovány přidáním sulfatovaného β-cyklodextrinu přidaného do fosfátového pufru  

o pH 6  [26, 27]. 
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4 Experimentální část 

 

 Analyzované byly roztoky vybraných β-blokátorů metodou kapilární  

zónové elektroforézy. Do základních elektrolytů, jimiž byly acetátový a chloroacetátový  

pufr, byl vždy přidán určitý chirální selektor. Ten vytvořil komplex s β-blokátorem,  

a v některých případech rozdělil jeho enantiomery. Byl sledován signál detektoru  

a na základě detekčních časů zón analytu byly vypočteny efektivní pohyblivosti  

a pak jejich konstanty stability. 

 

4.1 Přístroje a vyhodnocovací programy 

 

 Analýzy byly prováděny na CZE zařízení 3D-CE (Agilent Technologies, Německo)  

se spektrofotometrickým UV/VIS detektorem s diodovým polem a dvojitým  

bezkontaktním vodivostním detektorem. 

Zařízení je spojeno s počítačem, který je opatřen programem 3D-CE ChemStation 

(Agilent Technologies, Německo), pomocí kterého byly řízeny analýzy  

a zaznamenány elektroferogramy. Separace probíhala v křemenné kapiláře potažené 

polyimidem s vnitřním průměrem 50 μm a vnějším průměrem 375 μm (Polymicro 

Technologies, USA). Její délka byla 50 cm, z toho efektivní délka 41,5 cm – detekční  

okno pro DAD detektor je 8,5 cm od konce kapiláry. 

 Dále byly využívány analytické váhy Mettler AE 240 (Mettler Toledo, Švýcarsko),  

pH metr PHM 220 (Radiometer, Dánsko) s kombinovanou skleněnou  

mikroelektrodou (Radiometer, Dánsko) a ultrazvuková lázeň TranssonicDigitals  

TH075EL (Elma, Německo). 

 Složení základních elektrolytů bylo navrženo programem PeakMaster 5.3 [28].  

Pro vyhodnocení naměřených dat byly použity programy Origin 8.1 (OriginLab, USA)  

a MS Excel 2010. 
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4.2 Chemikálie a vzorky 

 

 Jako základní elektrolyt byl použit acetátový pufr a chloroacetátový  

pufr. Pomocí programu PeakMaster 5.3 bylo pro oba pufry vypočteno  

teoretické pH (pHteor) a koncentrace slabé kyseliny a silné báze na jejich přípravu.  

Acetátový pufr o iontové síle 10,021 mM, pufrační kapacitě 11,561 mM a pHteor 4,715  

obsahoval 20 mM kyselinu octovou (LACHEMA, Česká Republika) a 10 mM  

monohydrát hydroxidu lithného (Fluka, Maďarsko). Naměřená hodnota výsledného  

pH byla 4,82. Chloroacetátový pufr o iontové síle 10,227 mM, pufrační kapacitě 22,841 mM 

a pHteor 2,535 obsahoval 30 mM kyselinu chloroctovou (Sigma Aldrich, Německo)  

a 7 mM monohydrát hydroxidu lithného (Fluka, Maďarsko). Hodnota výsledného  

pH byla 2,52. 

 Na aktivaci a proplachování kapiláry byl použit 0,1M NaOH (Agilent Technologies, 

Německo). 

 Markerem elektroosmotického toku byl ve všech experimentech dimethylsulfoxid 

(DMSO; Sigma Aldrich, Německo) o koncentraci 3 mM. 

 Chirálními selektory (Tab. 4.1) byly β-cyklodextrin (β-CD), heptakis (2,6-di-O-

methyl)-β-cyklodextrin (HD-β-CD), karboxymethyl-β-cyklodextrin sodná sůl (CM-β-CD),  

(2-hydroxypropyl)-β-cyklodextrin (HP-β-CD) (Sigma Aldrich, Německo) a teicoplanin 

(Advanced Separation Technologies Inc). 

 Stanovovanými vzorky β-blokátorů (Tab. 4.2) byly labetalol, propranolol  

a acebutolol (Sigma Aldrich, Německo) všechny ve formě hydrochloridů. Vzorky byly 

dávkovány o koncentraci: 0,05 mM labetalol, 0,1 mM propranolol a 0,1 mM acebutolol. 

 K přípravě všech roztoků byla použita deionizovaná voda ze zařízení  

Ultrapur (Watrex, Česká Republika). 
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Tab. 4.1 Použité chirální selektory  

Název Mr Strukturní vzorec (upraveno podle [29, 30]) 

β-CD 1134,98 

 

HD-β-CD 1331,36 

 

CM-β-CD 

sodná sůl 
1541,24 

SD = 3,5 

HP-β-CD 1460,00 

 

teicoplanin 1877,64 
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Tab. 4.2 Analyzované β-blokátory 

Název Strukturní vzorec [29] 

labetalol hydrochlorid 

 

 

 

Propranolol hydrochlorid 

 

Acebutolol hydrochlorid 

 

  

 

4.3 Experimentální podmínky a měření 

 

 Příprava kapiláry před zahájením experimentů spočívala v proplachování 

kapiláry 0,1M NaOH po dobu 4 min, třikrát destilovanou vodou vždy po dobu 2 min  

a 2 min roztokem BGE. Při změně BGE nebo β-blokátoru byla kapilára  

proplachována 3 min 0,1M NaOH, 3×2 min destilovanou vodou a 3 min  

příslušným BGE. Vzorek byl dávkován hydrodynamicky tlakem 20,0 mbar  

po dobu 10 s. Bylo nastaveno napětí 15 kV s anodou ve vstupní elektrodové  

nádobce. Detekce byla prováděna DAD detektorem v UV oblasti při 214 nm  

ve všech experimentech, s výjimkou experimentů s teicoplaninem jako chirálním  

selektorem, kdy byl signál odečten z vodivostního detektoru. Teplota byla nastavena na 25°C.  
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5 Výsledky a diskuse 

 

 Z naměřených elektroferogramů byli odečteny detekční časy markeru EOF  

a analytu. V případě trojúhelníkových píků byla píkem proložena HVL funkce  

podle rovnice (6) ke zjištění přesné hodnoty. Pík markeru EOF byl téměř  

vždy symetrický a hodnota jeho detekčního času mohla být odečtena přímo z maxima píku.  

V každé sérii experimentů byla nejprve určena rychlost EOF. Hodnota  

pohyblivosti EOF byla vypočtena podle rovnice (9). Následně byly prováděny  

analýzy vzorku, který obsahoval analyt a marker EOF (DMSO). Do roztoku  

BGE bylo přidáváno komplexační činidlo o různé koncentraci. Efektivní pohyblivost  

analytu byla vypočtena podle rovnice (13).   

 V programu Origin byly sestrojeny závislosti efektivní pohyblivosti  

na koncentraci komplexačního činidla v roztoku základního elektrolytu. Těmito  

závislostmi byla prokládána rektangulární hyperbola podle rovnice (27) a zjištěna  

konstanta stability daného komplexu. 

Celkem bylo použito pět komplexačních činidel a tři β-blokátory. Pro každou 

koncentraci selektoru byly provedeny 3-4 experimenty, což obnášelo dohromady více  

než 300 měření. Výsledné hodnoty efektivních pohyblivostí pro každou koncentraci  

selektoru byly vypočteny jako aritmetický průměr z těchto měření.  

Enantiomery labetalolu byly separovány za sedmi různých experimentálních 

podmínek. Při experimentech s β-CD, HD-β-CD, HP-β-CD a teicoplaninem při pH 4,82  

byly pozorovány trojúhelníkové píky analytu a symetrické píky DMSO. Ani jeden  

chirální selektor však nerozdělil jeho enantiomery (Obr. 5.1; str. 30). Všechny analýzy  

trvali průměrně 7 minut. Ze závislostí efektivní pohyblivosti komplexu na koncentraci  

činidla (Obr. 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; str. 30-32) byly vypočteny příslušné konstanty  

stability (Tab. 5.2; str. 45). Konstanta stability komplexu je společná pro všechny 

enantiomery labetalolu, to znamená, že pravděpodobně všechny enantiomery  

interagují s chirálním selektorem stejnou mírou. Komplexy labetalolu s β-CD  

a HP-β-CD vykazují nízké hodnoty konstant stability, interakce je tedy slabá.  

Výsledné konstanty pro komplexy s HD-β-CD a teicoplaninem jsou poměrně  

vysoké a tedy interakce labetalolu s těmito selektory budou silné. 
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Obr. 5.1 Píky labetalolu s příslušnými komplexačními činidly při pH 4,82.  

Při experimentech s cyklodextriny byl signál odečten z UV detektoru při 214 nm. Při měření  

s teicoplaninem byla data vyhodnocována z vodivostního detektoru. Píky byly vyhodnoceny 

pomocí HVL funkce. 

 

 

Obr. 5.2 Graf závislosti efektivní pohyblivosti labetalolu na  

koncentraci β-CD při pH 4,82. Symbol  označuje experimentální hodnotu s chybovou 

úsečkou. Naměřenými body byla proložena regresní křivka podle rovnice (27). 
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Obr. 5.3 Graf závislosti efektivní pohyblivosti labetalolu  

na koncentraci HD-β-CD při pH 4,82. Symbol  označuje experimentální hodnotu s chybovou 

úsečkou. Naměřenými body byla proložena regresní křivka podle rovnice (27). 

 

 

Obr. 5.4 Graf závislosti efektivní pohyblivosti labetalolu na koncentraci teicoplaninu při pH 

4,82. Symbol  označuje experimentální hodnotu s chybovou úsečkou. Naměřenými body 

byla proložena regresní křivka podle rovnice (27). Bod odpovídající hodnotě pohyblivosti při 

nulové koncentraci teicoplaninu byl vyloučen jako odlehlý. 
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Obr. 5.5 Graf závislosti efektivní pohyblivosti labetalolu  

na koncentraci HP-β-CD při pH 4,82. Symbol  označuje experimentální hodnotu s chybovou 

úsečkou. Naměřenými body byla proložena regresní křivka podle rovnice (27). 

 

K separaci enantiomerů labetalolu došlo pouze ve třech případech. Použitím  

HP-β-CD při pH 2,52 byly pozorovány náznaky separace dvou ze čtyř jeho enantiomerů  

(Obr. 5.6; str. 33). S rostoucí koncentrací cyklodextrinu se rozlišení zvyšovalo. Po  

překročení koncentrace 25 mM byl opět pozorován pouze jeden pík analytu. Konstanty 

stability zjištěné obdobným způsobem jako v předešlých měřeních (Obr. 5.7; str. 34),  

mají též nízké hodnoty a jejich rozdíl pro jednotlivé enantiomery není statisticky  

významný (Tab. 5.2; str. 45). Síla interakce enantiomerů s komplexačním činidlem  

bude tedy jen nepatrně rozdílná. Nízké pH též způsobilo zpomalení elektroosmózy  

a tedy prodloužení doby analýzy na 30 až 60 minut.  
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Obr. 5.6 Píky komplexu labetalolu s HP-β-CD o různé koncentraci při pH 2,52. Signál byl 

odečten z UV detektoru při 214 nm. Se zvyšováním koncentrace cyklodextrinu  

lze pozorovat separaci dvou enantiomerů. 

 

Všechny enantiomery byly odděleny pouze přidáním CM-β-CD do základního 

elektrolytu. Tři ze čtyř enantiomerů vykazovaly téměř úplnou separaci, při některých 

koncentracích byl patrný i náznak separace čtvrtého enantiomeru. Při pH 4,82   

komplex vystupoval jako aniont (Obr. 5.8; str. 35) a k separaci došlo již při nízké  

koncentraci chirálního selektoru (Obr. 5.9; str. 35). Při tomto pH byly karboxylové  

skupiny selektoru disociované, takže CM-β-CD nesl několik záporných  

nábojů (stupeň derivatizace udávaný výrobcem je 3,5). V takovém případě  

nelze zajistit konstantní iontovou sílu BGE a tedy vyhodnotit z naměřených  

dat konstantu stability. Efektivní pohyblivost analytu se mění nejen v důsledku  

komplexace, ale též v důsledku rostoucí iontové síly, což je patrné z grafu  

závislosti efektivní pohyblivosti labetalolu (všech jeho enantiomerů) na koncentraci  

CM-β-CD (Obr. 5.10; str. 36-37). Se vzrůstající koncentrací CM-β-CD efektivní pohyblivost  

labetalolu v absolutní hodnotě roste díky rostoucímu stupni komplexace a klesá  

v důsledku rostoucí iontové síly. Parametry získané proložením experimentálních bodů 

teoretickou křivkou (27) vykazují vysoké standardní chyby (Tab. 5.2; str. 45) a parametr K'  

nelze interpretovat jako zdánlivou konstantu stability.  
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Obr. 5.7 Grafy závislosti efektivní pohyblivosti labetalolu na koncentraci HP-β-CD při pH 

2,52 – oddělené enantiomery A a B. Symbol  označuje experimentální hodnotu s chybovou 

úsečkou. Naměřenými body byla proložena regresní křivka podle rovnice (27). 
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Obr. 5.8 Enantioseparace labetalolu použitím 4 mM CM-β-CD při pH 4,82. Signál byl 

odečten z UV detektoru při 214 nm. Vzniklý komplex má záporný náboj a jeho zónu lze 

pozorovat až za zónou DMSO. 

 

 
 

Obr. 5.9 Enantiomery labetalolu separované CM-β-CD o různé koncentraci při pH 4,82. 

Signál byl odečten z UV detektoru při 214 nm. Při vyšších koncentracích cyklodextrinu bylo 

možné navzájem oddělit všechny čtyři enantiomery. 
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Obr. 5.10-A Grafy závislosti efektivní pohyblivosti labetalolu na koncentraci CM-β-CD při  

pH 4,82 - separace enantiomerů A a B. Symbol  označuje experimentální hodnotu 

s chybovou úsečkou. Naměřenými body byla proložena regresní křivka podle rovnice (27).  
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Obr. 5.10-B Grafy závislosti efektivní pohyblivosti labetalolu na koncentraci CM-β-CD při  

pH 4,82 - separace enantiomerů C a D. Symbol  označuje experimentální hodnotu 

s chybovou úsečkou. Naměřenými body byla proložena regresní křivka podle rovnice (27).  
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Dále byly provedeny experimenty s CM-β-CD v chloroacetátovém  

pufru o pH 2,52, při kterém by podle literatury [31, 32] měly být karboxylové  

skupiny nedisociované. Efektivní pohyblivost labetalolu byla do 4 mM  

koncentrace CM-β-CD kladná, při vyšších koncentracích však byla opět záporná (Obr. 5.11).  

 

 

 

Obr. 5.11 Analýza komplexace labetalolu a CM-β-CD při pH 2,52. Signál byl odečten z UV 

detektoru při 214 nm. V průběhu analýzy docházelo ke změně pH základního elektrolytu  

a tím ke změně iontové síly. Při vyšších koncentracích CM-β-CD komplex s labetalolem 

vystupoval opět jako aniont. 
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Tedy i při takto nízkém pH nese CM-β-CD záporný náboj a ovlivňuje  

iontovou sílu BGE. Zvyšováním koncentrace CM-β-CD v základním  

elektrolytu docházelo k nárůstu pH chloroacetátového pufru. Také opakováním  

analýz se pH základního elektrolytu zvyšovalo (Tab. 5.1). K enantioseparaci sice docházelo 

(Obr. 5.12; str. 40), ale experimenty byly příliš dlouhé (35 – 60 min) a nereprodukovatelné.  

 

Tab. 5.1 Změna pH chloroacetátového pufru po přidání CM-β-CD a po opakovaných 

analýzách 

c(CM-β-CD) / mmol dm
-3

 pH0 pH (inlet) pH (outlet) 

0 2,52 2,51 2,53 

2 2,91 2,74 2,94 

4 3,26 3,02 3,32 

6 3,53 3,24 3,61 

8 3,72 3,53 3,88 

 

Pozn. pH0 - hodnota pH roztoku BGE po přidání CM-β-CD před analýzou 

pH (inlet) – hodnota pH roztoku ve vstupní nádobce po čtyřech analýzách 

pH (outlet) – hodnota pH roztoku ve výstupní nádobce po čtyřech analýzách  

 

Dalším analyzovaným β-blokátorem byl propranolol. Ten byl dávkován  

do BGE s přidaným HP-β-CD o pH 4,82 a také pH 2,52. V obou případech byl  

pozorován náznak separace jeho dvou enantiomerů (Obr. 5.13; str. 40), přičemž  

separace byla účinnější při nižším pH. Svědčí o tom vyšší rozlišení píků  

jednotlivých enantiomerů. Elektroosmóza však byla v důsledku nízkého pH pomalá  

a analýzy trvali průměrně 30 minut. Výsledné pohyblivosti byly zaznamenány  

do grafů v závislosti na koncentraci cyklodextrinu (Obr. 5.14; 5.15; str. 41-42). 

Z vypočtených konstant stability (Tab. 5.2; str. 45) je vidět, že při nižším pH  

BGE dochází k silnějším interakcím propranololu s HP-β-CD. 
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Obr. 5.12 Enantioseparace labetalolu pomocí CM-β-CD o různé koncentraci při pH 2,52. 

Signál byl odečten z UV detektoru při 214 nm. Z elektroferogramu je vidět jak se s rostoucí 

koncentrací cyklodextrinu v BGE prodlužovala analýza v důsledku zpomalování EOF. 

Rozlišení píků bylo velké, avšak doba analýzy vyšší než 60 minut není vhodná pro analýzu.  

 

 

Obr. 5.13 Separace enantiomerů propranololu použitím HP-β-CD při pH 4,82 a 2,52. Signál 

byl odečten z UV detektoru při 214 nm. K vyššímu rozlišení píků enantiomerů docházelo při 

nižším pH a tedy pomalé elektroosmóze. 
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Obr. 5.14: Grafy závislosti efektivní pohyblivosti propranololu  

na koncentraci HP-β-CD při pH 4,82 - rozdělené enantiomery A a B. Symbol  označuje 

experimentální hodnotu s chybovou úsečkou. Naměřenými body byla  

proložena regresní křivka podle rovnice (27). 
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Obr. 5.15 Grafy závislosti efektivní pohyblivosti propranololu  

na koncentraci HP-β-CD při pH 2,52- rozdělené enantiomery A a B. Symbol  označuje 

experimentální hodnotu s chybovou úsečkou. Naměřenými body byla proložena regresní 

křivka podle rovnice (27). 
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Rovněž acebutolol byl analyzován pomocí HP-β-CD při pH 4,82 a 2,52  

(Obr. 5.16; str. 43). K enantioseparaci nedošlo ani v jednom případě. Experimenty při  

pH 4,82 byly v průměru dlouhé 10 minut. Ke snižování efektivní pohyblivosti  

docházelo jen nepatrně (Obr. 5.17; str. 44). Velmi nízká hodnota konstanty stability  

(Tab. 5.2; str. 45) svědčí o slabé interakci analytu s použitým HP-β-CD. Při  

pH 2,52 též nedošlo k enantioseparaci, avšak na elektroferogramu  lze pozorovat  

zdánlivé rozštěpení píku markeru EOF. Použitý DMSO však nebyl opticky  

aktivní a proto pravděpodobně některá složka chloroacetátového pufru  

interaguje s HP-β-CD a na grafu se zobrazí systémový pík. Tato data nebyla vyhodnocována. 

 

Obr. 5.16 Analýza acebutololu pomocí HP-β-CD při pH 4,82 a 2,52. Signál byl odečten z UV 

detektoru při 214 nm. Na druhém elektroferogramu lze pozorovat „rozštěpení“ píku DMSO. 

K enantioseparaci nedošlo ani v jednom případě. 

acebutolol 

DMSO 

acebutolol 

DMSO 
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Obr. 5.17 Graf závislosti elektroforetické pohyblivosti acebutololu  

na koncentraci HP-β-CD při pH 4,82. Symbol  označuje experimentální hodnotu s chybovou 

úsečkou. Naměřenými body byla proložena regresní křivka podle rovnice (27). 
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Tab. 5.2 Souhrn výsledků ze všech experimentů 

Analyt Komplexační činidlo pH Enantioseparace K' / (mol dm
-3

)
-1

 

labetalol β-CD 4,82 ne 63,5 ± 0,8 

HD-β-CD 4,82 ne 337 ± 48 

teicoplanin 4,82 ne 601 ± 58 

HP-β-CD 4,82 ne 52 ± 4 

HP-β-CD 2,52 ano* 84 ± 8 

CM-β-CD 4,82 ano (4,21 ± 1,0). 10
3
 

(4,17 ± 1,0). 10
3
 

(5,49 ± 1,8). 10
3
 

(6,33 ± 2,4). 10
3
 

CM-β-CD 2,52 ano** - 

propranolol HP-β-CD 4,82 ano 71 ± 9 

81 ± 9 

HP-β-CD 2,52 ano 123 ± 3 

132 ± 8 

acebutolol HP-β-CD 4,82 ne 9,9 ± 1,3 

HP-β-CD 2,52 ne*** - 

Pozn. * hodnoty K' se liší nepatrně, rozdíl není statisticky významný 

** komplex jako aniont, dlouhá analýza  

*** zdánlivě rozdělený pík DMSO, nevyhodnocována data 
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6 Závěr 

 

V této práci byly vyhledávány chirální selektory a vhodné podmínky  

pro separaci enantiomerů vybraných β-blokátorů pomocí kapilární  

zónové elektroforézy. Nejúčinnější separace enantiomerů labetalolu byla  

při použití CM-β-CD jako chirálního selektoru při pH 4,82 základního  

elektrolytu. Enantioseparace propranololu byla zajišťována přídavkem HP-β-CD při dvou 

hodnotách pH. Nižší pH základního elektrolytu (pH 2,52) se v tomto  

případě ukázalo jako účinnější. K separaci enantiomerů acebutololu  

v průběhu analýz nedošlo.  

Efektivní pohyblivost analytů se v důsledku zvyšující se koncentrace  

chirálního selektoru snižovala. Průvodním jevem bylo postupné zpomalování  

elektroosmózy, což způsobilo špatnou reprodukovatelnost.  

Ze závislostí efektivních pohyblivosti vybraných β-blokátorů, případně  

jejich enantiomerů na koncentraci selektoru byly vypočteny parametry: aktuální  

pohyblivosti volného β-blokátoru a jeho komplexu s chirálním selektorem a především 

parametr K', který ovšem nelze vždy označit jako zdánlivou konstantu stability.  

Ve všech případech však tento parametr vypovídá o síle interakce mezi  

β-blokátorem a příslušným cyklodextrinem. 
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