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Abstrakt 

Cyklodextriny patří mezi široce užívaná komplexační činidla v kapilární 

elektroforéze. Přítomnost cyklodextrinů v základním elektrolytu může způsobit 

mobilizaci neutrálních analytů, zvýšení selektivity separačního systému nebo separaci 

chirálních analytů. Cyklodextriny však mohou komplexovat také se složkami základního 

elektrolytu. Tato komplexace může měnit vlastnosti základního elektrolytu, případně 

může vést k ztrátě vhodných separačních podmínek. V případě neutrálních 

komplexačních činidel může být případná komplexace snadno detekována měřením 

změny pH při přídavku komplexačního činidla. Při použití nabitých komplexačních 

činidel je situace komplikovanější, kvůli jejich vlivu na iontovou sílu základního 

elektrolytu. Tato práce je zaměřena na odhalení případné komplexace mezi nabitými 

cyklodextriny a složkami základního elektrolytu a výběru vhodných, nekomplexujících 

základních elektrolytů pro elektroforetická měření v přítomnosti nabitých 

cyklodextrinů. 

 

Klíčová slova 

kapilární elektroforéza, afinitní kapilární elektroforéza, cyklodextrin, základní 

elektrolyt, komplexace 
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Abstract 

 

 Cyclodextrins are frequently used in capillary electromigration separation 

techniques as a complexing agent. Their presence in background electrolyte can 

enhance selectivity, mobilize neutral analytes or cause separation of chiral analytes. 

However, cyclodextrins can complex also with buffer constituents. This type of 

complexation can lead to significant changes of background electrolyte properties and, 

consequently, may result in distortion of electrophoretic results. In case of neutral 

additives, complexation can be easily detected by means of pH changes measurement. 

Situation in background electrolytes containing charged additives is more complicated 

due to the change of ionic strength. This work is focused on the revealing of unwanted 

complexations in systems containing charged cyclodextrins and on proposing safe, i.e. 

noninteracting, buffers for electrophoretic measurements in presence of charged 

cyclodextrins. 
Keywords 

capillary electrophoresis, affinity capillary electrophoresis, cyclodextrin, background 

electrolyte, complexation  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BGE  základní elektrolyt (background electrolyte) 

CCD  bezkontaktní vodivostní detektor (contactless conductivity detector) 

CZE  kapilární zónová elektroforéza (capillary zone electrophoresis) 

ACE  afinitní kapilární elektroforéza (affinity capillary electrophoresis) 

EOF  elektroosmotický tok (electroosmotic flow) 

CD  cyklodextrin 

S-α-CD  náhodně sulfatovaný alfa cyklodextrin 

S-β-CD  náhodně sulfatovaný beta cyklodextrin 

S-γ-CD  náhodně sulfatovaný gamma cyklodextrin 

HA-β-CD heptakis(6-deoxy-6-amino)-beta-cyclodextrin (definovaně aminovaný 

cyklodextrin) 

HS-β-CD heptakis(6-O-sulfo)-beta-cyklodextrin (definovaně sulfatovaný  

  cyklodextrin) 

CM-β-CD karboxymethyl-beta-cyklodextrin (náhodně karboxymethylovaný  

  cyklodextrin) 

HAc  kyselina octová 

HBenz  kyselina benzoová 

HForm  kyselina mravenčí 

A  analyt 

C  volné komplexační činidlo 

AC  komplex analytu a komplexačního činidla 

HA  neutrální forma slabého elektrolytu 

HAC  komplex neutrální formy slabého elektrolytu a komplexačního činidla 
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A-  nabitá forma slabého elektrolytu 

AC-  komplex nabité formy slabého elektrolytu a komplexačního činidla 

µA,-  iontová elektroforetická mobilita látky A 

µA,ef  efektivní elektroforetická mobilita látky A 

µA,0  limitní elektroforetická mobilita látky A 

cA  analytická koncentrace látky A 

z±  nábojové číslo 

K  rovnovážná konstanta 

Kx  rovnovážná komplexační konstanta 

Kx,N  rovnovážná komplexační konstanta neutrální formy slabého elektrolytu 

Kx,C  rovnovážná komplexační konstanta nabité formy slabého elektrolytu 

I  iontová síla 

β  pufrační kapacita 

[A]  relativní rovnovážná koncentrace látky A 

γA  aktivitní koeficient látky A 

𝑎A  aktivita látky A 

A,B  konstanty z rozšířeného Debyeova-Huckelova limitního zákona pro  

  danou teplotu a rozpouštědlo 

a  efektivní poloměr iontů 

q, B, B1, B2 konstanty z rozšířeného Onsagerova-Fuossova limitního zákona pro  

  danou teplotu a rozpouštědlo 

u, b, c  empirické parametry z rov. 9 

P1, P2  parametry empirické rov. 10 

Kw  iontový součin vody 
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1 Úvod 

 

Kapilární elektromigrační separační metody nacházejí již řadu let uplatnění při 

analýze širokého spektra léčiv1, potravinových přísad2 i biologických makromolekul3. 

Analýzy takto rozličných skupin analytů jsou možné díky velkému množství modifikací 

základní elektromigrační techniky – kapilární zónové elektroforézy (CZE). V různých 

módech se pak kromě elektroforetického efektu mohou uplatňovat další separační 

mechanismy a k rozdělení analytů může být použito například přítomnosti micel4, 

mikroemulzí5, nevodných rozpouštědel6 nebo nejrůznějších pseudostacionárních a 

stacionárních fází7. Mezi nejrozšířenější modifikace CZE patří afinitní kapilární 

elektroforéza8,9,10(ACE), která využívá přítomnosti volného komplexačního činidla 

rozpuštěného v základním elektrolytu. Komplexační činidlo je voleno tak, aby nabídlo 

analytům další interakční možnosti a ovlivnilo tak rychlost jejich elektromigrace. Tyto 

interakce proto mohou výrazně ovlivnit selektivitu daného separačního systému, 

mobilizovat neutrální analyty nebo umožnit chirální separace, za předpokladu, že je 

komplexačním činidlem chirální selektor. Problémem ACE může být komplexace mezi 

komplexačním činidlem a složkami základního elektrolytu. Tato nežádoucí komplexace 

může mít za následek změnu vlastností základního elektrolytu a může vést ke ztrátě 

vhodných separačních podmínek či značnému zkreslení obdržených výsledků11. Změny 

vlastností elektroforetických systémů, které interagují s neutrálními komplexačními 

činidly byly nedávno podrobně popsány12. Změny některých vlastností po přidání 

neutrálního činidla, například změna pH, mohou být překvapivé, ale popis těchto 

systémů není komplikován vlivem měnící se iontové síly systému, tak jako 

při případném přidání často vícenásobně nabitých komplexačních činidel. Teoretické 

popisy vlivu iontové síly na vlastnosti základních elektrolytů však nejsou vždy 

dostačující a aplikovatelné pro systémy ACE. Tato práce se tedy zabývá právě 

elektroforetickými systémy s nabitými komplexačními činidly, zejména chirálními 

selektory, a snaží se popsat případné změny jejich vlastností v důsledku nechtěné 

komplexace složek základního elektrolytu s přítomným komplexačním činidlem. 
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1.1 Afinitní kapilární elektroforéza 

 

Principem afinitní kapilární elektroforézy je cílená komplexace mezi analytem A a 

komplexačním činidlem C za vzniku komplexu AC: 

 

𝐴 + 𝐶
𝐾x
 𝐴𝐶                                                               (1) 

 

Rovnováha (1) je charakterizována komplexační rovnovážnou konstantou Kx, která 

je popsána v rov. 2: 

𝐾x =
𝑎AC

𝑎A𝑎C
                                                                 (2) 

 

Kde 𝑎AC, 𝑎A, 𝑎C jsou aktivity jednotlivých složek. V případě zředěných roztoků, kdy 

hodnoty aktivitních koeficientů limitují k jedné, lze jednotlivé aktivity nahradit 

relativními rovnovážnými koncentracemi: 

 

𝐾x =
 AC 

 A  C 
                                                               (3) 

 

[A], [C], [AC] jsou relativní rovnovážné koncentrace jednotlivých složek. Aby mohlo 

být rovnováhy popsané rov. 1 využito v ACE, musí se iontová mobilita analytu µA lišit 

od mobility komplexu µAC.  Rovnováha navíc musí být ustanovena velice rychle ve 

srovnání s dobou analýzy. Při splnění těchto podmínek je efektivní mobilita analytu, 

μA,ef dána rov. 413: 
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𝜇A,ef =
 AC 

 A +  AC 
𝜇AC +

 A 

 A +  AC 
𝜇A                                       4  

 

Kde μA a μAC jsou hodnoty iontových elektroforetických mobilit analytu a komplexu 

analytu s komplexačním činidlem. 

Spojením a následnou úpravou rov. 3 a 4 je získána závislost μA,ef na hodnotě 

komplexační konstanty 𝐾x  uvedené v rov. 3. 

 

𝜇A,ef =
𝜇A + 𝐾x 𝜇AC  C 

1 + 𝐾x C 
                                                          (5) 

 

 K separaci analytů dochází v případě rozdílu efektivních elektroforetických 

mobilit jednotlivých analytů14, který může být zapříčiněn přidáním vhodného 

komplexačního činidla. V případě, kdy je komplexační činidlo chirální, mohou s ním 

jednotlivé enantiomery daného analytu interagovat v různé míře a výsledné efektivní 

mobility se mohou z tohoto důvodu vzájemně lišit.  Je tak možné docílit chirální 

separace15. 

ACE je tedy účinná separační metoda založená na interakci mezi analyty a 

komplexačním činidlem. Pomocí této metody je však možné stanovit míru této 

komplexace16, tedy určit příslušné komplexační konstanty. Ty lze stanovit tak, že je 

měřena závislost efektivní elektroforetické mobility analytu A na analytické 

koncentraci komplexujícího činidla C (v případě, kdy je komplexační činidlo přítomné v 

nadbytku v základním elektrolytu, lze ztotožnit analytickou a relativní rovnovážnou 

koncentraci volného komplexačního činidla vystupující v rov. 5) a tato závislost je 

následně proložena rov. 517. Získanými regresními parametry jsou hodnota 
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komplexační konstanty uvedené v rov. 3 a iontová elektroforetická mobilita komplexu 

AC. 

 

ACE je vhodná pro studium afinitních interakcí, jako například interakce 

biologických makromolekul18,19, ale i jiných komplexačních činidel20. Při znalosti 

jednotlivých komplexačních parametrů je možné chování těchto systémů i 

předpovědět21. 

Široké uplatnění nachází ACE také při chirálních separacích22, kde často figuruje 

jako komplementární metoda ke kapalinové chromatografii23. Výhodami ACE jsou 

nízká spotřeba použitých rozpouštědel, krátká doba analýzy a velké množství užívaných 

komplexačních činidel, což dělá z ACE účinnou metodu pro chirální separace24. 

V uvedenných souhrných článcích figuruje mnoho typů komplexačních činidel. 

Následující kapitola se věnuje nejpoužívanějším komplexačním činidlům pro chirální 

separace, chirálním selektorům. 

 

1.2 Chirální selektory 

 

Mezi nejpoužívanější chirální selektory patří makrocyklická antibiotika, korunové 

ethery, cyklofruktany a cyklodextriny.  

Makrocyklická antibiotika jsou skupina makromolekul, které mají různorodou 

strukturu. Charakteristické rozmezí jejich relativních molekulových hmotností je         

Mr = 600 – 220025. Makrocyklická antibiotika obsahují velké množství kyselých i 

zásaditých funkčních skupin a poskytují široké interakční možnosti, jako jsou 

hydrofóbní interakce, iontové interakce, vodíkové můstky nebo π-π interakce. Z tohoto 

důvodu jsou často používány pro separace analytů s aromatickými jádry nebo 

karboxylovými skupinami26. 
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Korunové ethery jsou dalšími z komplexačních činidel používaných v ACE. Jsou to 

cyklické sloučeniny obsahující několik etherových skupin. Korunové ethery jsou známé 

a používané pro jejich vysokou afinitu ke kationtům27,28. Nederivatizované korunové 

ethery však nejsou chirálním selektorem, jelikož neobsahují žádné centrum chirality, 

proto je nelze použít pro chirální separace. Využití v chirálních separacích mají 

derivatizované korunové ethery, například substituované karboxylovými skupinami, 

které jsou především vhodné pro separace primárních aminů29,30. 

Dalšími z užívaných komplexačních činidel jsou cyklofruktany31. Cyklofruktany 

jsou makrocyklické oligosacharidy, které jsou složeny ze šesti či více                                

D-fruktofuranozových jednotek spojených β-(2,1) vazbou. Cyklické spojení                     

D-fruktofuranozových jednotek vytváří základní koruno-etherový skelet, který je však 

pro interakce u neutrálního cyklofruktanu částečně blokován intramolekulovými 

vodíkovými vazbami32. Neutrální cyklofrutany, podobně jako korunové ethery vykazují 

silnou afinitu vzhledem k alkalickým kationtům31. Neutrální cyklofruktany vykazují 

omezenou selektivitu pro separaci enantiomerů, proto se hydroxylové skupiny 

cyklofruktanů derivatizují, a tím dojde ke zlepšení enantioselektivních vlastností. 

Nejrozšířenějšími z derivatizovaných cyklofruktanů jsou sulfatované cyklofruktany33, 

které jsou podobně jako korunové ethery vhodné pro separace aminů. Derivatizované 

cyklofruktany však na rozdíl od korunových etherů poskytují vysokou 

enantioselektivitu pro všechny typy aminů33. 

Mezi nejpoužívanější komplexační činidla používaná v ACE patří       

cyklodextriny (CD)34. CD jsou makrocyklické oligosacharidy, které jsou složeny z 6, 7 

nebo 8 D-glukopyranózových jednotek, spojených α-(1,4) vazbou35. Na Obr. 1 jsou 

struktury tří nativních typů CD: 
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Obr. 1 Struktura nativního α-, β- a γ-CD 

 

Jednotlivé typy CD se liší nejen velikostí molekuly, ale i vnitřní dutiny, tzv. kavity, 

která je na rozdíl od hydrofilního povrchu CD hydrofobní. Kvůli vlastnostem vnitřní 

kavity jsou CD účinnými chirálními selektory i ve své nativní formě. Nativní CD jsou 

vhodné pro separaci organických molekul, převážně sloučenin obsahující aromatická 

jádra36. Rozšířenější skupinou CD jsou CD derivatizované, kationické37, anionické38 či 

neutrální36, jelikož pro analyty nabízí větší interakční možnosti. Nejrozšířenější 

z derivatizovaných CD jsou sulfatované CD39. Sulfatovaných CD se s výhodou využívá 

především pro separaci kladně nabitých analytů a lze dosáhnout nekonečného 

rozlišení, kdy se zvyšující se koncentrací CD roste rozlišení mezi jednotlivými analyty40. 

Deriváty CD jsou vhodnou volbou pro chirální separace41, vzhledem k jejich 

širokému využití a nízké ceně. Derivatizované CD jsou však ve většině případů 

dodávány ve formě směsí s náhodným počtem substituentů navázaných na molekule 

CD. V práci Műllerové a kol.42 byly více selektorové systémy studovány a bylo zjištěno, 

že v případě kdy je poměr koncentrací jednotlivých selektorů zachován, systém se 

teoreticky chová jako jeden selektor. CD s náhodným počtem substituentů lze tedy 

popsat jako jeden selektor, jelikož poměr jednotlivých izomerů v těchto směsích je 

konstantní. 

Deriváty CD s přesně určenou strukturou jsou dražší, avšak v některých 

případech43, například při studiu vlivu iontové síly základního elektrolytu na efektivní 

elektroforetickou mobilitu CD, je popsání těchto systémů jednodušší.44 
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1.3 Efekty iontové síly 

 

Jednou z nevýhod přítomnosti substituovaných komplexačních činidel 

v základním elektrolytu je změna iontové síly, kterou způsobí.  S iontovou sílou se dále 

mění vlastnosti elektroforetického systému. Iontová síla elektrolytu je definována jako: 

 

𝐼 =  
1

2
 𝑐i𝑧i

2                                                                      (6)

𝑛

𝑖=1

 

 

Kde I je iontová síla, ci je analytická koncentrace i-té látky a zi je nábojové číslo    

i-té látky. 

Změna iontové síly ovlivňuje aktivitity přítomných iontů. Na iontové síle tedy 

závisí také pH, jeden z důležitých parametrů základních elektrolytů. Střední aktivitní 

koeficient složek základního elektrolytu o nízké iontové síle (do 100 mM) je možné 

vypočítat podle rozšířeného Debyeova-Hückelova limitního zákona: 

 

𝑙𝑜𝑔𝛾± = −
A𝑧𝑖

2 𝐼

1 + B𝑎 𝐼
                                                             (7) 

 

Kde 𝛾± je střední aktivitní koeficient, A a B jsou konstanty pro danou teplotu a 

rozpouštědlo, a vyjadřuje efektivní poloměr iontů. Rozšířený Debyeův-Hückelův limitní 

zákon je však aplikovatelný do iontové síly zhruba 100 mM45. 

Na iontové síle výrazně závisí také iontové elektroforetické mobility. Tuto 

závislost, opět pro nízké iontové síly, popisuje Onsagerův-Fuossův limitní zákon: 

 

𝜇− = 𝜇0,− −  𝜇0,−B1𝑧+ 𝑧− 
q

1 +  q
+  𝑧− B2 

 𝐼

1 + B𝑎 𝐼
                     (8) 
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 Kde μ- je iontová mobilita aniontu při dané iontové síle, μ0,-  je limitní mobilita 

aniontu, konstanta a charakterizuje velikost iontu, konstanty q, B, B1 a B2 jsou 

konstanty pro danou teplotu a daná prostředí, z- a z+ jsou nábojová čísla aniontu a jeho 

protiiontu. Pro kationty je vztah analogický. 

Rozšířený Debyeův-Huckelův a rozšířený Onsangerův-Fuossův limitní zákon byly 

odvozeny pro bodový náboj, tedy dobře popisují chování malých sférických molekul s 

vysokou povrchovou hustotou náboje. V případě organických molekul, často 

nesymetrických, které mají malou povrchovou hustotu náboje nebo naopak velké 

organické molekuly nesoucí mnoho nábojů, jsou pozorovány značné odchylky od obou 

teorií44,46. 

Pro zjištění závislosti iontové elektroforetické mobility na iontové síle u 

molekul, které se neřídí podle rozšířeného Onsangerova-Fuossova limitního zákona 

byly odvozeny empirické vztahy, které se tuto závislost pokoušejí popsat. Jedna 

z těchto rovnic byla odvozena v práci Friedla a kol.47: 

 

𝜇− = 𝜇0,−𝑒𝑥𝑝 −𝑢𝑧
𝑏𝐼𝑐                                                        (9) 

 

Parametry u, b a c jsou parametry empirické rovnice. Tato rovnice byla použita 

pro ionty s 2 - 6 náboji a iontové síle základního elektrolytu do 100 mM. 

Další empirická rovnice byla uvedena v práci Lucy a kol. 48 a sloužila k obecnému 

popisu závislosti iontové elektroforetické mobility na iontové síle a byla použita ke 

stanovení limitních elektroforetických mobilit nabitých cyklodextrinů v předchozí 

bakalářské práci44. Rovnice má tvar rozšířeného Onsagerova-Fuossova limitního zákona 

a všechny charakteristiky prostředí iontu jsou shrnuty do empirických parametrů P1 a 

P2: 
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𝜇− = 𝜇0,− −
𝑃1 𝐼

1 + 𝑃2 𝐼
                                                            (10) 

 

Korekce elektroforetických mobilit na iontovou sílu nacházejí využití například 

při stanovení komplexačních konstant s nabitými komplexačními činidly, kde je měřena 

závislost efektivní elektroforetické mobility na koncentraci komplexačního činidla. 

Měnící se koncentrace nabitého komplexačního činidla mění iontovou sílu základního 

elektrolytu. Naměřené hodnoty efektivních elektroforetických mobilit je nutné 

následně korigovat na danou iontovou sílu. 

V práci Beneše a kol.49 byla korekce elektroforetické mobility na iontovou sílu 

při stanovení komplexačních konstant mezi neutrálními analyty a jednomocně 

nabitými cyklodextriny řešena dvěma způsoby. V prvním případě byla udržována 

konstantní iontová síla základního elektrolytu tak, že se stoupající koncentrací 

komplexačního činidla byla snižována koncentrace základního elektrolytu. V tomto 

případě již nebylo potřebné elektroforetické mobility korigovat na iontovou sílu. 

Výsledná komplexační konstanta však není termodynamickou rovnovážnou 

konstantou, ale je platná pouze pro danou iontovou sílu. V druhém případě byla 

komplexační konstanta stanovena za variabilní iontové síly, ale do rovnice závislosti 

efektivní elektroforetické mobility na komplexační konstantě (rov. 5) byla 

implementována empirická rovnice z práce Lucy a kol.48 (rov. 10). Parametry této 

empirické rovnice byly získány ze závislosti efektivní elektroforetické mobility daného 

CD na iontové síle. Spojením obou rovnic a získáním empirických parametrů bylo 

možné korigovat efektivní elektroforetické mobility komplexu na měnící se hodnoty 

iontové síly. Předpokladem pro měření za variabilní iontové síly je, že komplexační 

činidlo je mnohem větší než analyt. V tomto případě platí, že mobilita samotného 

komplexačního činidla je stejná jako mobilita komplexu. Za tohoto předpokladu, je 

možné mobilitu komplexu korigovat na variabilní hodnotu iontové síly. 

Práce Stellwagena a kol.50 se věnuje vlivu amfolytů na iontovou sílu základního 

elektrolytu. Jedním z experimentů bylo měření závislosti efektivní elektroforetické 
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mobility fragmentu DNA na koncentraci amfolytu, případně plně disociované soli. Obě 

závislosti pro amfolyt a sůl byly následně porovnány a bylo zjištěno, že amfolyty 

v neutrální formě nepřispívají iontové síle základního elektrolytu. Analogickým 

experimentem lze stanovit iontovou sílu základního elektrolytu, a to opět ze závislosti 

efektivní elektroforetické mobility na iontové síle základního elektrolytu pro vybraný 

ion a následným proložením této závislosti empirickou rov. 10. Tento ion by následně 

sloužil jako tzv. marker iontové síly, jelikož z jeho efektivní elektroforetické mobility je 

možné zjistit iontovou sílu základního elektrolytu. Stanovení iontové síly základního 

elektrolytu se dále věnuje experimentální část této diplomové práce. 

 

1.4 Komplexace komplexačního činidla se složkami základního 

elektrolytu 

 

V případech, kdy komplexační činidlo komplexuje s pufrujícím slabým 

elektrolytem, může přidání komplexačního činidla do základního elektrolytu změnit 

jeho vlastnosti (pH, vodivost, iontovou sílu či pozici a počet systémových píků)51,12. 

Současná komplexační a disociační rovnováha slabého základního elektrolytu s 

neutrálním komplexačním činidlem je naznačena na Obr. 2: 

 

 

   

 

 

Obr.2: Současné komplexační a disociační rovnováhy slabého základního elektrolytu (HA) s neutrálním 

komplexačním činidlem (C) 
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Kde HA je neutrální forma slabého elektrolytu, A- je jeho nabitá forma, C 

symbolizuje volné komplexační činidlo, HAC značí komplex neutrální formy slabého 

elektrolytu a komplexujícího činidla, AC- značí komplex nabité formy slabého 

elektrolytu a komplexačního činidla. Konstanta K1 značí disociační konstantu volného 

slabého elektrolytu a K2 jeho zkomplexované formy. Konstanty KX,N a KX,C jsou 

komplexačními konstantami neutrální a nabité formy slabého elektrolytu HA s 

komplexačním činidlem C. 

V případě rozdílné míry komplexace neutrální či nabité formy slabého 

elektrolytu dochází k narušení její disociační rovnováhy a dochází k takzvanému 

posunu Ka pufrující složky, který má za následek změnu pH základního elektrolytu, 

obecně pufru52. 

V práci Riesové a kol12, která se zabývá komplexací neutrálních CD a složek 

základního elektrolytu je demonstrováno, jak komplexace mezi neutrálními CD a 

pufrujícími slabými elektrolyty ovlivňuje pH, iontovou sílu, vodivost a tvorbu 

systémových píků v daném základním elektrolytu. Byla zde měřena změna pH 

základního elektrolytu po přídavku neutrálních CD. Tato změna pH je vyvolána 

komplexací neutrálního komplexačního činidla s pufrujícím slabým elektrolytem a 

závisí na poměru komplexačních konstant obou forem složky základního elektrolytu 

Kx,N a Kx,C. 

V práci Beneše a kol.11 byl ukázán vliv nežádoucí komplexace mezi složkou 

základního elektrolytu a neutrálními CD na elektroforetická měření. V komplexujícím 

elektrolytu byly naměřeny výrazně menší hodnoty komplexačních konstant než 

v nekomplexujícím elektrolytu. Hodnoty komplexačních konstant v komplexujících 

systémech byly menší z důvodu, že část komplexačního činidla tvořila komplex se 

slabým elektrolytem a relativní rovnovážná koncentrace komplexačního činidla,             

s kterou mohla studovaná látka komplexovat byla menší. Dále byl popsán vliv 

komplexace na počet a mobilitu systémových píků. Mobilita systémových píků je 

závislá na koncentraci komplexujícího činidla a zároveň dochází k tvorbě nového 

nenulového systémového píku. Nevhodně zvolený, komplexující, základní elektrolyt 

může být také příčinou neúspěšné separace, například sady pěti aminokyselin, které se 
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v nekomplexujícím základním elektrolytu úspěšně separují. Příčinou neúspěšné 

separace byla změna vlastností základního elektrolytu v důsledku komplexace jeho 

složek s komplexačním činidlem11. 

Všechny tyto systémy, kdy složka základního elektrolytu komplexuje s 

komplexačním činidlem, byly studovány pouze s neutrálními komplexačními činidly, 

kdy je popis těchto systémů jednodušší. Charakterizovat elektroforetické systémy 

s nabitými CD a vyšetřit změnu jejich vlastností v důsledku komplexace s nabitými CD 

je cílem této diplomové práce. 
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2 Cíle práce 

 

Cíle této diplomové práce byly následující: 

 

 Teoreticky popsat elektroforetické systémy, kde pufrující slabý elektrolyt 

interaguje s přidaným komplexačním činidlem 

 

 Na základě měření změn pH a změn elektroforetických mobilit slabých 

elektrolytů, použitých k přípravě pufrů, detekovat interakce mezi těmito 

složkami a sadou komplexačních činidel - nabitých cyklodextrinů 

 

 Určit vhodné základní elektrolyty pro práci s nabitými cyklodextriny 
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3 Experimentální část 

3.1 Použité chemikálie a přístroje 

 Jako komplexační činidla byla vybrána sada pěti cyklodextrinů, tři náhodně a 

dva definovaně substituované: 

 Sodná sůl sulfatovaného α-cyklodextrinu, průměrný stupeň substituce 12        

(S-α-CD) (CycloLab, Maďarsko), Mprům = 2198,1 g/mol 

 

 Sodná sůl sulfatovaného β-cyklodextrinu, průměrný stupeň substituce 12 - 

15 (S-β-CD) (Sigma-Aldrich, Německo), Mprům = 2513,35 g/mol 

 

 Sodná sůl sulfatovaného γ-cyklodextrinu, průměrný stupeň substituce 12        

(S-γ-CD)  (CycloLab, Maďarsko), Mprům = 2726,6 g/mol 

 

 Heptasodná sůl heptakis(6-O-sulfo)-β-cyklodextrinu (HS-β-CD) (Sigma-

Aldrich, Německo), M = 1849,3 g/mol 

 

 Heptahydrochlorid heptakis(6-deoxy-6-amino)-β-cyklodextrinu (HA-β-CD) 

(CycloLab, Maďarsko), M = 1383,3 g/mol 

 V programu Marvin53 bylo pro glukózové podjednotky sulfatovaných CD 

vypočteno pKA = -2,08, pro aminoskupiny HA-β-CD bylo pKA = 7,85. 

 Pro studium komplexace s nabitými CD byla vybrána sada slabých elektrolytů: 

 kyselina octová (HAc) (Sigma-Aldrich, Německo, ≥99%)  

 kyselina mravenčí (HForm) (Sigma-Aldrich, Německo, ≥99,5%)  

 kyselina benzoová (HBenz) (Sigma-Aldrich, Německo, ≥99,5%)  

 MES 2-(N-morfolin)ethansulfonová kyselina (Sigma-Aldrich, Německo, 

≥99,5%) 

 tricin N-(2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycin (Sigma-Aldrich, 

Německo, ≥99,5%) 

 MOPS 3-morfolinopropan-1-sulfonová kyselina (Sigma-Aldrich, Německo, 

≥99,5%) 
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 TAPS 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propan-1-

sulfonová kyselina (Sigma-Aldrich, Německo, ≥99,5%) 

 CHES 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová kyselina (Sigma-Aldrich, 

Německo, ≥99%) 

Na Obr. 3 jsou struktury použitých amfolytických slabých elektrolytů. 
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Obr. 3 Struktury použitých amfolytů, (A) MES, (B) tricin, (C) MOPS, (D) TAPS, (E) CHES 

 

 Při elektroforetických měřeních byly používány základní elektrolyty složené 

z kyseliny fosforečné (Lachema, Česká Republika, ≥85%) a monohydrátu hydroxidu 

lithného (Sigma-Aldrich, Německo, ≥99,9%) nebo dihydrogen fosforečnanu sodného 

(Sigma-Aldrich, Německo, ≥99%) a hydrogen fosforečnanu sodného (Sigma-Aldrich, 

Německo, ≥99%). Pro zvyšování iontové síly základního elektrolytu byl použit chlorid 
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lithný (Sigma-Aldrich, Německo, ≥99 %). Jako jeden z markerů iontové síly byl použita 

sodná sůl karboxymethyl-beta-cyklodextrinu (průměrný stupeň substituce 3)           

(CM-β-CD) (Sigma-Aldrich, Německo). K ředění a přípravě všech roztoků byla používána 

voda deionizována systémem ULTRAPUR (Watrex, Česká republika) a roztoky byly 

filtrovány pomocí mikroporézních filtrů s průměrem pórů 45 µm (Sigma-Aldrich, 

Německo). 

Hodnoty pH byly měřeny pomocí pH metru Agilent 3200p pH meter (Agilent 

Technologies, Německo) a přístroj byl kalibrován IUPAC pufry o pH 1,679; 4,005; 7,000; 

10,012 a 12,450.  

Elektroforetická měření probíhala na přístrojích pro kapilární elektroforézu 

7100 CE System nebo HP3DCE (Agilent Technologies, Německo). Přístroje měly 

zabudovaný UV-Vis detektor s diodovým polem, který měří v rozsahu vlnových délek 

190 – 600 nm a bezkontaktní vodivostní detektor (CCD)54. Přístroj byl ovládán 

programem ChemStation (Agilent Technologies, Německo), který zároveň 

zaznamenával výsledné elektroferogramy. Ty byly dále exportovány a vyhodnocovány 

v programu Origin 8.1 (OriginLab, Velká Británie). K výpočtům sloužil program MS Excel 

2003 (Microsoft, USA). Pro teoretické výpočty složení a vlastností elektrolytů byl použit 

program PeakMaster55,56. K výpočtům a simulacím teoretického chování elektrolytů byl 

použit program Simul 5 Complex57,21. 

Elektroforetická měření probíhala v křemenné kapiláře potažené polyimidem 

(Labicom, Česká Republika), která měla vnitřní průměr 50 µm a vnější průměr 375 µm. 

Celková délka kapiláry byla 48±2 cm, vzdálenost k UV-Vis detektoru byla 39,5±2cm a k 

CCD detektoru 33,8±2 cm. Nová kapilára byla vždy z počátku propláchnuta 10 minut 

0,1 M roztokem NaOH (Agilent Technologies, Německo) a poté 10 minut 

deionizovanou vodou. Při každé změně BGE byla kapilára 10 minut propláchnuta tímto 

novým BGE. Před každým měřením byla kapilára 2 minuty propláchnuta BGE, ve 

kterém se následně měřilo. 
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3.2 Experimentální podmínky a postupy 

3.2.1 Měření pH 

Nejprve bylo měřeno pH 2 mM vodných roztoků testovaných CD a použité 

deionizované vody. Dále byla měřena změna pH pufrů, které byly připraveny z 2 mM 

vybraných slabých elektrolytů a 1 mM hydroxidu lithného, po přídavku 2 mM S-β-CD 

nebo HS-β-CD. Kromě změn pH pufrů složených z testovaných slabých elektrolytů byla 

také změřena změna pH dvou fosfátových pufrů (používaných jako BGE pro 

elektroforetická měření) po přídavku 2 mM CD S-β-CD a HS-β-CD. Složení těchto pufrů 

a hodnoty jejich parametrů teoreticky vypočítané v programu PeakMaster (pH, 

pufrační kapacita, iontová síla) jsou shrnuty v Tab. 1.  

Při všech měření pH byly pro každý roztok naměřeny alespoň tři hodnoty. 

 

Tab. 1: Složení fosfátových pufrů a hodnoty jejich parametrů vypočítané v programu PeakMaster 

pufr cH3PO4(mM) cLi+ (mM) pH (1) I (mM) β (mM) 

Pho2 10 0 2,269 5,82 19,3 
Pho12 2 12 11,82 14,70 18,26 

 

3.2.2 Elektroforetická měření 

Při určování vlivu přítomnosti nabitých CD na iontovou sílu základního elektrolytu 

byl použit koncept markerů iontové síly, kdy byla měřena efektivní elektroforetická 

mobilita kyseliny octové a CM-β-CD o koncentraci c = 2 - 10 mM v závislosti na iontové 

síle základního elektrolytu o složení 2,5 mM hydrogen fosforečnan sodný a 2,5 mM 

dihydrogen fosforečnan sodný. Iontová síla tohoto elektrolytu byla I = 10 mM,            

pH = 7,08. Iontová síla základního elektrolytu byla následně zvyšována přídavky 

chloridu lithného v rozmezí koncentrací c = 2 - 40 mM až do celkové iontové síly 

základního elektrolytu I = 50 mM. Po změření kalibračních závislostí obou analytů 

(markerů iontové síly) byla změřena efektivní elektroforetická mobilita těchto markerů 

ve stejném BGE ale s přídavkem S-β-CD o c = 5 mM. Na kapiláru byl aplikován tlak 50 
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mbar z důvodu pomalé mobility elektroosmotického toku. Napětí vkládané na 

elektrody přístroje bylo U = 15 kV. Proud při jednotlivých měřeních nepřesáhl hodnotu 

I = 80 μA. 

Dále byly měřeny změny efektivních elektroforetických mobilit neutrálních i 

nabitých forem vybraných slabých elektrolytů (c = 5 mM) způsobené přítomností 

jednotlivých CD v BGE. Změny efektivních elektroforetických mobilit byly měřeny za 

různých napětí v rozmezí U = 10 - 20 kV. Proud při jednotlivých měřeních nepřesáhl 

hodnotu I = 60 μA. 

Případné mobilizace neutrálních forem slabých elektrolytů po přídavku 2 mM CD 

byly měřeny v pufru Pho2. pH pufru bylo po přídavku CD kontrolováno, jestli nedošlo 

ke změně pH, která by mohla ovlivnit disociaci slabého elektrolytu. Jako marker 

elektroosmotického toku zde sloužil nulový systémový pík, aby se předešlo možnému 

zkreslení výsledků způsobeného komplexací markeru elektroosmotického toku s 

nabitými CD58. 

Změna efektivních elektroforetických mobilit nabitých forem slabých elektrolytů 

v přítomnosti nabitých CD byla měřena v pufru Pho12. V tomto pufru byly nejprve 

změřeny efektivní elektroforetické mobility nabitých slabých elektrolytů. Poté byla 

efektivní elektroforetická mobilita měřena ve stejném BGE s 2 mM přídavkem CD. Při 

přídavku CD bylo opět kontrolováno pH pufru kvůli vlivu na disociaci slabého 

elektrolytu. Jako marker elektroosmotického toku zde opět sloužil nulový systémový 

pík. 

V elektroforetických experimentech byly píky ovlivněny elektromigrační disperzí. 

V takovém případě migrační čas analytu neodpovídá vrcholu píku. Pro získání správné 

hodnoty migračního času musely být píky proloženy Haarhoffovou-Van der Lindeho 

funkcí59. 
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4 Výsledky a diskuze 

 

4.1 Teoretická část 

 Pro studium vlivu komplexace pufrujících složek základního elektrolytu 

s nabitými CD byly nejprve teoreticky vyšetřeny systémy, kde dochází k současným 

disociačním a komplexačním rovnováhám. Obr. 4 popisuje disociaci slabého elektrolytu 

HA, a zároveň komplexaci nabité (A-) i neutrální (HA) formy tohoto elektrolytu 

se sedminásobně nabitým cyklodextrinem CD7-, a také možnou disociaci komplexu 

HACD7-.  

 

 

 

 

 

 

Obr.4: Současné komplexační a disociační rovnováhy slabého elektrolytu (HA) se sedminásobně 

nabitým cyklodextrinem (CD
7-

) 

 

K1 a K2 značí jednotlivé disociační konstanty pro slabý elektrolyt a pro komplex 

HACD7-. Konstanty KX,N a KX,C značí komplexační konstanty neutrální a nabité formy HA 

s CD7-. 

 Jednotlivé disociační a komplexační konstanty jsou definovány jako podíl aktivit 

disociovaných, případně zkomplexovaných forem ku aktivitám nedisociovaných, 

případně volných forem. V případě zředěných roztoků, kdy hodnoty aktivitních 

koeficientů limitují k jedné lze tyto konstanty zapsat pomocí relativních rovnovážných 

koncentrací příslušných forem, [ ]: 

 

A- + H- 

+ 
CD7- 

HA  
+ 
CD7- 

ACD8- + H+ 

HACD7- 

KX,N KX,C 

K1 

K2 
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𝐾1 =
 𝐴−  𝐻3𝑂

+ 

 𝐻𝐴 
                                                                11  

 

𝐾2 =
 𝐴𝐶𝐷8−  𝐻3𝑂

+ 

 𝐻𝐴𝐶𝐷7− 
                                                       (12) 

 

𝐾X,N =
 𝐻𝐴𝐶𝐷7− 

 𝐻𝐴  𝐶𝐷7− 
                                                            (13) 

 

𝐾X,C =
 𝐴𝐶𝐷8− 

 𝐴−  𝐶𝐷7− 
                                                            (14) 

 

  

 Celková analytická koncentrace slabého elektrolytu cHA  je dána: 

 

𝑐𝐻𝐴 =  𝐴− +  𝐻𝐴 +  𝐴𝐶𝐷8− +  𝐻𝐴𝐶𝐷7−                                (15) 

 

 Jelikož všechny použité CD jsou ve formě soli (sulfatované CD jsou ve formě 

sodné soli, aminovaný CD je ve formě chloridu), uvažujeme tedy sloučeniny Na7CD 

popř. CDCl7. Celková analytická koncentrace CD, pro sodnou sůl sedminásobně 

nabitého CD, je rovna: 

 

𝑐𝐶𝐷 =  𝐴𝐶𝐷8− +  𝐻𝐴𝐶𝐷7− +  𝐶𝐷7−                                      (16) 

 

 Pro schéma současné disociační a komplexační rovnováhy (Obr. 4), lze zapsat 

podmínku elektroneutrality ve tvaru: 
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 𝑂𝐻− +  𝐴− + 7 𝐶𝐷7− + 7 𝐻𝐴𝐶𝐷7− + 8 𝐴𝐶𝐷8− =  𝐵+ +  𝐻3𝑂
+ +  𝑁𝑎+ (17) 

 

 Kde [B+] je relativní rovnovážná koncentrace silné zásady, která tvoří druhou 

složku pufru společně se slabým elektrolytem HA. [Na+] je relativní rovnovážná 

koncentrace iontů, v tomto případě sodných, pocházejících z CD soli. 

 Do rovnice pro analytickou koncentraci HA (rov. 15) byly dosazeny upravené 

rovnice pro disociační (rov. 11, 12) a komplexační (rov. 13, 14) konstanty. Takto 

upravená rov. 15 a rovnice pro analytickou koncentraci CD (rov. 16) byly dosazeny do 

podmínky elektroneutrality (rov. 17). Tato složitá nelineární rovnice však nemá 

analytické řešení. Pro získání analytického řešení bylo nutné rovnici zjednodušit. Pro 

kyselý pufr bylo zjednodušení provedeno zanedbáním koncentrace  𝑂𝐻−  iontů 

v podmínce elektroneutrality (pro zásaditý pufr zanedbáním  𝐻3𝑂
+  ). Zavedením 

těchto aproximací bylo možné získat analytická řešení popisující závislost koncentrace 

 𝐻3𝑂
+  iontů přítomných v pufru na disociačních a komplexačních konstantách daného 

slabého elektrolytu. 

 Pro kyselé pH, kdy lze v podmínce elektroneutrality zanedbat člen  𝑂𝐻− , je 

relativní rovnovážná koncentrace iontů  𝐻3𝑂
+  rovna: 

 

 𝐻3𝑂
+ = −

(𝐾1𝑍A +  𝐵+ )

2
+
  𝐾1𝑍A −  𝐵+  2 + 4𝐾1𝑍A𝑐HA

2
           (18) 

 

 Pro zásadité pH, kdy lze v podmínce elektroneutrality zanedbat člen  𝐻3𝑂
+ , je 

relativní rovnovážná koncentrace  𝐻3𝑂
+  iontů rovna: 

 

 𝐻3𝑂
+ =

− 𝐾1  𝐵
+ − 𝑐HA  𝑍A − 𝐾w 

2 𝐵+ 

+
  𝐾1  𝐵+ − 𝑐HA  𝑍A − 𝐾w 2 + 4𝐾1𝐾w  𝐵+ 𝑍A

2 𝐵+ 
                                (19) 
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Parametr ZA , vystupjící v rov. 18 a 19, je definován jako: 

 

𝑍A =
1 + 𝐾X,C 𝐶𝐷

7− 

1 + 𝐾X,N 𝐶𝐷7− 
                                                     (20) 

 

Za předpokladu, že CD7- je převážně ve své nezkomplexované formě  𝐶𝐷7− , 

tedy pokud je přítomen v nadbytku oproti HA nebo pokud jej komplexuje pouze 

zanedbatelná část z celkové koncentrace, lze jeho relativní rovnovážnou koncentraci 

ztotožnit s jeho celkovou analytickou koncentrací: 

 

𝑍A =
1 + 𝐾X,C𝑐𝐶𝐷7−

1 + 𝐾X,N𝑐𝐶𝐷7−
                                                    (21) 

 

 Zavedené předpoklady nám umožní využít rov. 18 a 19 k jednoduchému 

výpočtu pH pufru, jehož pufrující složka komplexuje s CD přítomným v daném pufru 

známe-li hodnoty komplexačních konstant, hodnotu disociační konstanty K1 a 

analytickou koncentraci CD, cCD. 

 Rov. 18, 19 byly odvozeny pro sedminásobně záporně nabitý cyklodextrin, CD7-. 

Bylo ověřeno, že formálně stejné rovnice jsou platné pro komplexační činidla s 

libovolným počtem záporných i kladných nábojů. Odvozené rov. 18 a 19 jsou také 

shodné pro případ přídavku neutrálního chirálního selektoru12,11. Změna pH pufru v 

důsledku komplexace závisí pouze na parametru ZA, tedy na poměru komplexačních 

konstant nabité a neutrální formy HA s komplexačním činidlem (rov. 21). 

Pokud více komplexuje neutrální forma HA, parametr ZA je menší než jedna a s 

přidáním CD do pufru se jeho pH zvýší. Pokud je parametr ZA větší než jedna, tedy v 

případě kdy komplexuje více nabitá forma, A-, hodnota pH se při přidání CD do pufru 
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sníží. Pokud obě formy HA nekomplexují, nebo komplexují stejně, je parametr ZA roven 

jedné a pH pufru se při přidání CD nemění. 

 Pro ověření použitelnosti odvozených zjednodušených rovnic (18, 19, 21) byly 

výsledky, které tyto rovnice poskytují, porovnány s hodnotami z programu Simul 5 

Complex. Simul 5 Complex řeší kompletní sadu rovnic popisující systém na Obr. 4. bez 

zjednodušení, numericky. Ani jeden z obou přístupů (Simul 5 Complex nebo rov. 18) 

neuvažuje korekce hodnot pH na iontovou sílu. Modelovým kyselým pufrem byl zvolen 

pufr složený z 2 mM kyseliny benzoové (pKA = 4,203) a 1 mM hydroxidu lithného s 2 

mM přídavkem Na7CD. Zvolené kombinace komplexačních konstant KX,C a KX,N a 

výsledky výpočtů z rov. 18, 21 a ze Simulu 5 Complex jsou uvedeny v Tab. 2: 

 

Tab. 2: Hodnoty komplexačních konstant KX,C, KX,N a z nich vypočteného parametru ZA a vypočtené 

hodnoty pH pomocí rov. 18 a programu Simul 5 Complex pro modelový kyselý pufr 

 

 

 

 

 

 

 

 

KX,N (M
-1) KX,C (M-1) ZA pH - rov. 18 pH - Simul 5 Complex 

100 10 0,85 4,316 4,311 
63,1 10 0,906 4,291 4,288 
39,8 10 0,945 4,274 4,273 

25,1 10 0,971 4,263 4,262 
15,8 10 0,989 4,256 4,256 
10 10 1 4,251 4,251 
10 15,8 1,011 4,247 4,247 

10 25,1 1,03 4,240 4,241 
10 39,8 1,058 4,230 4,231 
10 63,1 1,104 4,213 4,216 
10 100 1,176 4,188 4,194 
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Obr.5: Vypočtené hodnoty pH v závislosti na parametru ZA pomocí rov. 18 a programu Simul 5 

Complex pro pufr obsahující 2mM kyselinu benzoovou a 1 mM hydroxid lithný a přídavek 2 mM 

Na7CD (modelový kyselý pufr) 

  

 Z obou závislostí v Obr. 5 je patrné, že pro hodnotu parametru ZA rovno jedné, 

tedy v případě, kdy obě formy komplexují stejně nebo vůbec, poskytují oba přístupy 

stejnou hodnotu - pH původního pufru. Pro hodnoty ZA různé od jedné se již hodnoty 

vypočítané z rov. 18 odchylují od numericky vypočítaných hodnot programem Simul 5 

Complex.  

 Pro tento modelový systém nebyla splněna žádná z podmínek pro použití      

rov. 21. Koncentrace CD je rovná koncentraci HA a v krajních případech na obr. 5 

dochází k výrazné komplexaci jedné z forem (KX,N nebo KX,C = 100 M-1). I přes tento fakt, 

poskytuje rov. 18 výsledky ve velmi dobré shodě s hodnotami ze Simul 5 Complex a 

může být spolehlivě použita pro odhady změn pH pufrů v důsledku komplexace. Hlavní 

výhodou analytického řešení jsou patrná pravidla popisující změny pH v závislosti na 



33 
  

komplexačních konstantách. Tyto pravidla z numerických výpočtů Simul 5 Complex 

patrná nejsou. 

 Rov. 18 ani Simul 5 Complex nekorigují výsledky na iontovou sílu. Stejným 

způsobem byla ověřena platnost rov. 19 pro bazické pufry a byly získány stejné 

výsledky jako v případě rov. 18.  

 

4.2 Experimentální část 

 

4.2.1 Iontová síla základního elektrolytu vyvolaná přídavkem S-β-CD 

 Přidání nabitých CD do základních elektrolytů má za následek změnu iontové 

síly BGE. Tyto makrocyklické oligosacharidy často mají několik nábojů na molekule CD a 

z toho důvodu nelze jejich vliv na iontovou sílu popsat běžnými přístupy (viz. kapitola 

1.3). Pro zjištění změny iontové síly vyvolaného přídavkem nabitého CD byl využit 

koncept markerů iontové síly. Jako markery iontové síly byly použity kyselina octová a 

CM-β-CD. Tyto markery byly vybrány z důvodu rozdílné velikosti. Změna iontové síly 

vyvolaná CD byla měřena pro  S-β-CD. 

 Markery iontové síly bylo nejprve nutné nakalibrovat, tedy změřit jejich 

efektivní elektroforetické mobility v závislosti na iontové síle základního elektrolytu. 

Iontová síla základního elektrolytu byla zvyšována přídavky chloridu lithného. Po 

změření kalibračních křivek efektivní elektroforetické mobility v závislosti na 

odmocnině iontové síly základního elektrolytu (Obr. 6) byly markery dávkovány do BGE 

s přídavkem 5 mM S-β-CD a byla určena zdánlivá změna iontové síly vyvolaná 

přítomností S-β-CD v BGE. 
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Obr. 6: Závislost efektivní elektroforetické mobility (A) CM-β-CD a (B) kyseliny octové na odmocnině 

iontové síly základního elektrolytu, červené body reprezentují odchýlené hodnoty z měřené závislosti 

a při regresi byly zanedbány 

  

 V Tab. 3 jsou uvedeny regresní parametry kalibračních křivek (pro rovnice 

𝜇𝑒𝑓 = 𝑘 ∗  𝐼 + 𝑞), efektivní elektroforetické mobility obou markerů v přítomnosti        

5 mM S-β-CD a výsledné změny iontové síly zjištěné tímto postupem: 

 

Tab.3: Regresní parametry kalibračních křivek pro oba markery iontové síly, efektivní elektroforetické 

mobility obou markerů v přítomnosti 5mM S-β-CD a z nich zjištěná změna iontové síly 

 

 S-β-CD není definovaně substiovaný. Výrobce udává 12-15 sulfonových skupin 

na jednu molekulu β-CD. Pokud by byla uvažována molekula Na12CD a iontová síla by 

byla vypočtena rov. 6, pak by změna iontové síly BGE v důsledku přítomnosti 5 mM 

Na12CD byla 390 mM. Druhým myšlenkovým přístupem je uvažovat 12 samostatných 

nábojů, jelikož jsou náboje rozloženy po povrchu velké molekuly. Iontová síla by v 

takovém případě byla 60 mM. 

Marker I R2 k (10-9 m2V-1s-1M-1/2) q (10-9 m2V-1s-1) μef (10-9 m2V-1s-1) ΔI (mM) 

HAc 0,88 11,9±1,7 -39,9±0,2 -39,2±0,2 -7±2 

CM-β-CD 0,98 28,8±1,8 -22,4±0,3 -18,73±0,06 6,2±0,5 
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 Z hodnot získaných v rámci přístupu markerů iontové síly je patrné, že přidání  

S-β-CD do základního elektrolytu způsobuje zdánlivě daleko menší změnu iontové síly, 

než poskytují oba odhady za použití rov. 6. V případě kyseliny octové byl zjištěn 

dokonce zdánlivý pokles iontové síly základního elektrolytu při přídavku S-β-CD. 

Měření s kyselinou octovou však provázely experimentální problémy - nerovnost 

základní linie a velká elektromigrační disperze píků kyseliny octové. Pro marker CM-β-

CD byl naměřen nárůst iontové síly o 6,2±0,5 mM. Tento nárůst iontové síly spíše než 

případu Na12CD odpovídá modelu pro dvanáct izolovaných nábojů, je však stále 10x 

menší než teoretický odhad. Výsledky získané tímto přístupem naznačují, že nárůst 

iontové síly v důsledku přítomnosti CD nemusí mít na další výsledky tak výrazný vliv jak 

udává teoretický popis. 

 

4.2.2 Vliv přídavku cyklodextrinů na pH základního elektrolytu 

 Jak bylo vysvětleno v kapitole 4.1, přidání soli nabitého CD do pufru může měnit 

pH pufru, pokud dochází ke komplexaci mezi CD a pufrující složkou. Tohoto jevu lze 

využít také naopak, tedy k odhalení komplexace, měřením změn pH pufru po přídavku 

soli CD. Nejprve bylo nutné ověřit, zda testované CD jsou skutečně neutrálními solemi. 

V Tab. 4 jsou hodnoty pH pro jednotlivé CD rozpuštěné v deionizované vodě a pH 

deionizované vody. 

Tab. 4: pH vodných roztoků CD (c = 2 mM) 

 

  

 

 

 

 HA-β-CD (pKa = 7,85) způsoboval snížení pH deionizované vody, jelikož tento CD 

není solí silné kyseliny a báze.  S-α-CD a S-γ-CD vykazovaly kyselé pH. Tato kyselá 

reakce může být způsobena tím, že uvedené CD nejsou plně "ztitrovány" a není zde 

cyklodextrin pH 

S-α-CD 2,79±0,01 
S-β-CD 6,29±0,01 
S-γ-CD 3,41±0,01 

HS-β-CD 6,22±0,01 
HA-β-CD 

voda 
4,87±0,01 
6,05±0,01 
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ekvivalentní počet sodných iontů k počtu sulfátových skupin. Změna pH při přídavku 

CD byla tedy měřena pouze se dvěma sulfatovanými β-CD: S-β-CD a HS-β-CD, které 

tuto kyselou reakci nevykazovaly. 

 Obr. 7 ukazuje změny pH (∆pH) pufru ( 2 mM HA + 1 mM LiOH) po přídavku 2 

mM S-β-CD nebo HS-β-CD. 

HBenz HAc HForm CHES MES MOPS TAPS tricin
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-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1
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0,5

 
p

H

 S--CD

 HS--CD

Obr. 7: Změny pH po přídavku 2 mM S-β-CD nebo HS-β-CD do pufru o složení 2 mM uvedený slabý 

elektrolyt a 1 mM hydroxid lithný 

 

 Při jednotlivých změnách pH při přídavku CD je nutné brát ohled na změnu 

iontové síly způsobenou tímto přídavkem. V programu PeakMaster bylo pro pufry ( 2 

mM HA + 1 mM LiOH) vypočteno, že se stoupající hodnotou iontové síly pH těchto 

pufrů klesá. 

 V případě pufru obsahující kyselinu benzoovou je patrný nárůst pH při přídavku 

obou CD, který působí proti teoretickému vlivu iontové síly. Z rov. 18 a 19 vyplývá, že 

tento nárůst pH je způsoben silnější komplexací neutrální formy této kyseliny s CD. 
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Silnější komplexace neutrální formy kyseliny benzoové byla očekávána, jelikož nabitá 

forma této kyseliny má záporný náboj, stejně jako oba sulfatované β-CD. Mechanismus 

komplexace mezi kyselinou benzoovou a neutrálními CD byl již dříve vysvětlen tak, že 

kyselina benzoová interaguje svým benzenovým jádrem s kavitou CD11. Změna pH pro  

pufr kyseliny benzoové je pro oba CD téměř stejná, i v tomto případě kyselina 

benzoová interaguje s kavitou těchto CD, jelikož rozdíl v počtu substituentů na obou 

CD nemá na změnu pH vliv. 

 Nárůst pH pro kyselinu octovou při přídavku S-β-CD značí komplexaci její 

neutrální formy s tímto CD. Pro HS-β-CD k žádné výraznější změně pH však nedochází. 

Rozdíl pro tyto dva sulfatované β-CD je způsoben tím, že S-β-CD je směs jednotlivých 

izomerů, přičemž některé z nich interagují s kyselinou octovou. Kyselina octová tedy 

neinteraguje s vnitřní kavitou CD jako kyselina benzoová, ale s vnější částí molekuly CD 

a pouze s určitými izomery. Obdobný případ jako kyselina octová je i kyselina 

mravenčí. 

 V případě CHES došlo s přídavkem CD k poklesu pH, ze kterého je patrné, že 

silněji s CD komplexuje jeho nabitá forma (Obr. 3 struktura E, sulfo skupina i 

sekundární amin nejsou protonizované). Tato komplexace byla již dříve prokázána s 

neutrálními β-CD, kdy nabitá forma CHES interagovala svým cyklohexanovým kruhem s 

kavitou β-CD12. V případě záporně nabitých β-CD je tato interakce částečně potlačena 

repulzí mezi sulfátovými skupinami na CD a záporným nábojem na molekule CHES.  

 Podobná změna pH jako v případě CHES byla i u amfolytu tricinu. U tricinu 

nebyla dříve prokázána žádná komplexace s neutrálními β-CD. Jeho nabitá forma 

komplexuje silněji s oběma sulfatovanými β-CD než jeho neutrální forma. 

 Pro potvrzení výsledků měření změn pH při přídavku CD byla měřena změna 

efektivních elektroforetických mobilit nabitých i neutrálních forem HA při přídavku CD. 

Tato měření probíhala ve fosfátových pufrech o různém složení, viz Tab. 1. Pro zjištění, 

zda nedochází ke komplexaci mezi fosfátovým pufrem a CD, byla změřena změna pH 

při přídavku jednotlivých 2 mM CD opět pro oba sulfatované β-CD (Tab. 5). 
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Tab. 5: Změny pH fosfátových pufrů o různých poměřech kyseliny fosforečné a hydroxidu lithného při 

přídavku 2 mM sulfatovaných β-CD 

ΔpH 
  Pho2 Pho12 

S-β-CD 0,04±0,01 -0,04±0,02 
HS-β-CD 0,03±0,01 -0,05±0,01 

 

 U obou fosfátových pufrů nedochází k téměř žádné změně pH při přídavku 

obou CD. Mírné změny pH mohou být vyvolány změnou iontové síly a nezpůsobí při 

zvolených hodnotách pH změny stupně disociace slabých elektrolytů a neovlivní tak 

jejich efektivní elektroforetické mobility. Pufry Pho2 a Pho12 byly vybrány jako vhodné 

pro měření změn efektivních elektroforetických mobilit v důsledku komplexace s CD. 

 

4.2.3 Vliv komplexace slabých elektrolytů s nabitými cyklodextriny na 

jejich efektivní elektroforetické mobility 

 

 K vysvětlení případné komplexace mezi slabými elektrolyty a nabitými CD byly 

měřeny změny efektivních elektroforetických mobilit neutrálních i nabitých forem 

slabých elektrolytů při přídavku 2 mM CD. Pufr Pho2 byl použit jako BGE pro měření 

změn efektivních elektroforetických mobilit neutrálních forem slabých elektrolytů, pro 

nabité formy slabých elektrolytů byl jako BGE použit pufr Pho12. 

 Pro porovnání případných komplexací HA s CD, naměřených změnami pH při 

přídavku CD (Obr. 7), jsou v Obr. 8 uvedeny změny efektivních elektroforetických 

mobilit HA při přídavku HS-β-CD a S-β-CD. 
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Obr. 8: Změny efektivních elektroforetických mobilit (A) neutrálních a (B) nabitých forem HA při 

přídavku 2 mM S-β-CD nebo HS-β-CD do BGE (A) Pho2, (B) Pho12 

 

 Z měření markerů iontové síly vyplývalo, že vliv přídavku CD na iontovou sílu je 

menší, než odpovídá teoretický popis. V případě, kdy dochází ke komplexaci neutrální 

formy slabého elektrolytu a CD, je mobilita tohoto komplexu nízká. Z tohoto důvodu 

není nutné tyto efektivní elektroforetické mobility korigovat na změnu iontové síly. 

Případná mobilizace těchto slabých elektrolytů je v důsledku komplexace s CD. Pro 

nabité formy slabých elektrolytů je také nárůst efektivní elektroforetické mobility 

způsoben případnou komplexací s CD.  

 Pro kyselinu benzoovou je z Obr. 8 patrné, že její neutrální forma komplexuje 

silněji s oběma CD než její nabitá forma, kdy dochází k výrazné mobilizaci pro její 

neutrální formu v přítomnosti obou CD. To potvrzuje výsledky z měření změn pH, kde 

výrazně stoupalo pH kyseliny benzoové. Neutrální forma kyseliny benzoové silně 

interaguje s kavitou neutrálních12 i nabitých β-CD. Její nabitá forma se sulfatovanými  

β-CD neinteraguje kvůli záporným nábojům přítomných na molekule kyseliny benzoové 

i molekule CD. 

 Shoda s měřením změn pH při přídavku CD (Obr. 7) byla zjištěna i pro změny 

efektivních elektroforetických mobilit kyselin octové a mravenčí. Neutrální formy 

těchto kyselin byly výrazněji mobilizovány v přítomnosti S-β-CD než jejich nabité formy. 

Pro HS-β-CD nebyly naměřeny téměř žádné změny efektivních elektroforetických 
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mobilit. Kyseliny octová a mravenčí interagují s vnějšími částmi molekul některých 

izomerů CD obsaženými ve směsi S-β-CD. S definovaným sedminásobně nabitým       

HS-β-CD tyto kyseliny neinteragují. 

 Již dříve bylo prokázáno, že CHES interaguje s kavitou neutrálních CD ve své 

nabité formě12. V případě nabitých CD je tato interakce částečně potlačena kvůli 

repulzi mezi zápornými náboji na obou molekulách, avšak stále docházelo k výraznému 

nárůstu efektivní elektroforetické mobility nabité formy CHES při přídavku obou CD. 

Naopak interakce neutrální formy CHES (neutrální forma má kladný i záporný náboj) je 

posílena v důsledku přítomnosti záporného náboje na CD oproti neutrálním CD. CHES 

tedy interaguje v obou formách se sulfatovanými β-CD, přičemž v nabité formě jsou 

tyto interakce výraznější. 

 Amfolyty MES, MOPS a TAPS neinteragují ani s jedním z obou sulfatovaných β-

CD. Tyto amfolyty jsou vhodné jako složky základních elektrolytů při měření s těmito 

CD. 

 V případě tricinu byl patrný mírný nárůst efektivních mobilit obou forem, 

přičemž pro nabitou formu tricinu byl tento nárůst výraznější. Tricin interaguje s těmito 

CD, pravděpodobně s vnější částí jejich molekuly, jelikož pro interakci s kavitou nemá 

tricin hydrofóbní strukturu. 

 Pro ostatní S-α-CD, S-γ-CD a HA-β-CD byly měřeny změny efektivních 

elektroforetických mobilit obou forem HA. Změny efektivních mobilit neutrálních 

forem při přídavku těchto CD byly měřeny v fosfátovém pufru Pho2 a jejich nabité 

formy v pufru Pho12 (Tab. 1). Jelikož tyto CD při rozpuštění v deionizované vodě 

vykazovaly kyselé pH, byla kontrolována změna pH při každém přídavku těchto CD do 

základních elektrolytů, aby nebyla příliš velká a neovlivnila stupeň disociace měřených 

HA. 
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Obr. 9: Změny efektivních elektroforetických mobilit (A) neutrálních a (B) nabitých forem HA při 

přídavku 2 mM S-α-CD, S-γ-CD a HA-β-CD do BGE (A) Pho2, (B) Pho12 

 Pro obě formy kyseliny benzoové došlo k výrazné změně mobilit s HA-β-CD. 

Tento CD byl v pH = 11,82, ve kterém se měřily nabité formy HA, neutrální (pKA = 7,85). 

Komplexace neutrální formy HA-β-CD s nabitou formou kyseliny benzoové měla za 

následek snížení mobility této kyseliny. Neutrální forma kyseliny benzoové výrazně 

interaguje také s kavitou S-γ-CD. Pro CD s nejmenší velikostí kavity, S-α-CD, 

nedocházelo k žádné změně mobilit, tedy žádné pozorování interakce s kyselinou 

benzoovou. 

 Efektivní elektroforetické mobility kyseliny mravenčí a octové se výrazněji 

měnily pouze v přítomnosti S-γ-CD. Obě tyto kyseliny interagují ve své neutrální formě 

s S-γ-CD.  

 Amfolyt CHES v nabité formě interagoval s kavitou neutrální formy HA-β-CD, 

což mělo za následek snížení efektivní elektroforetické formy CHES. K mírnému nárůstu 

mobility nabité formy CHES došlo také s S-γ-CD, který má dostatečně velkou kavitu pro 

interakce s CHES. 

 V případě amfolytů MES, MOPS a TAPS opět nedocházelo k žádné výraznější 

změně mobilit s S-α-CD, S-γ-CD a HA-β-CD. Tyto amfolyty jsou vhodné jako složky 

základních elektrolytů při měření s S-α-CD, S-γ-CD a HA-β-CD. 
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 Pro neutrální formu tricinu došlo k výrazným změnám mobilit pro s S-α-CD,       

S-γ-CD a HA-β-CD. V případě molekuly tricinu je tedy pravděpodobné, že interaguje 

vnější částí molekuly těchto CD. 

 Amfolyty MES, MOPS a TAPS jsou vhodné pro použití se všemi studovanými CD, 

jakožto nekomplexující složky BGE. Kyselina benzoová interagovala s kavitou všech 

studovaných β- a γ-CD a v případě S-α-CD k žádné komplexaci nedocházelo, jelikož 

kavita tohoto CD není dostatečně velká pro tyto slabé elektrolyty. Pro kyselinu octovou 

a mravenčí byla zjištěna komplexace s S-β-CD a S-γ-CD. Tyto náhodně substituované CD 

jsou směsi několika izomerů, z nichž některé mohou interagovat s těmito kyselinami. 

Pro amfolyt tricin byla prokázána interakce se všemi studovanými CD, nezávislá na 

velikosti jejich kavity. Tricin interaguje pravděpodobně elektrostaticky s vnějším 

kruhem nabitých CD. 

 V kapitole 1.4 byly uvedeny negativní jevy, které mohou nastat při zvolení pufru 

komplexujícího s přítomným CD. Z měření změn pH při přídavku CD a měření změn 

efektivních elektroforetických mobilit při přídavku CD byly odhaleny komplexace mezi 

studovanými CD a vybranými slabými elektrolyty. V Tab. 6 jsou uvedené jednotlivé 

slabé elektrolyty a jejich vhodnost užití jako složek pufrů s uvedenými CD.  

Tab. 6: Studované slabé elektrolyty a jejich vhodnost užití jako složek pufrů s uvedenými CD, určeno 

na základě zjištěných komplexací mezi slabými elektrolyty a CD 

  S-α-CD HS-β-CD S-β-CD S-γ-CD HA-β-CD 

HBenz vhodný nevhodný nevhodný nevhodný nevhodný 
HAc vhodný vhodný nevhodný nevhodný vhodný 

HForm vhodný vhodný nevhodný nevhodný vhodný 
CHES vhodný nevhodný nevhodný nevhodný nevhodný 
MES vhodný vhodný vhodný vhodný vhodný 

MOPS vhodný vhodný vhodný vhodný vhodný 

TAPS  vhodný vhodný vhodný vhodný vhodný 

tricin nevhodný nevhodný nevhodný nevhodný nevhodný 

 

 Podle Tab. 6 je možné vybrat vhodný nekomplexující slabý elektrolyt jako složku 

pufru. Při přípravě nekomplexujících pufrů ze studovaných slabých elektrolytů se solí 
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silné zásady lze pro S-α-CD, HS-β-CD a HA-β-CD pokrýt celou škálu pH. Pro kyselé pufry 

s těmito CD je možné zvolit kyselinu octovou nebo mravenčí, pro zásadité nebo 

neutrální pufry jeden z amfolytů MES, MOPS nebo TAPS. Pro S-α-CD je možné použít i 

kyselinu benzoovou či CHES, přičemž kyselina benzoová v pufru vykazuje nepřímou UV 

detekci. S-β-CD a S-γ-CD lze použít do zásaditých nebo neutrálních pufrů obsahující 

jeden z amfolytů MES, MOPS nebo TAPS a sůl silné zásady. Ačkoliv se studovanými 

kyselými slabými elektrolyty (HBenz, HForm, HAc) S-β-CD a S-γ-CD komplexují, pro 

přípravu kyselého pufru obsahující jeden z CD je vhodnější použít kyselinu mravenčí 

nebo octovou, kde komplexace s oběma CD nebyla tak výrazná, jako v případě kyseliny 

benzoové. Vždy při přídavku nabitého CD do pufru je nutné změřit pH tohoto pufru. 
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5 Závěr 

 

 V teoretické části této práce byly odvozeny analytické rovnice, které slouží k 

výpočtu pH pufru, jehož slabý elektrolyt komplexuje s komplexačním činidlem. Z těchto 

rovnic bylo také zjištěno, že pokud silněji komplexuje neutrální forma slabého 

elektrolytu než jeho nabitá forma s komplexačním činidlem, pH tohoto elektrolytu 

stoupá. V případě, že komplexuje silněji jeho nabitá forma, pH klesá. Pokud obě formy 

nekomplexují nebo komplexují obě stejně, pH pufru se nemění. 

 V experimentální části byl zjišťován vliv přídavku S-β-CD na iontovou sílu 

pomocí konceptu markerů iontové síly. Z určení změny iontové síly pomocí markerů 

iontové síly vyplývalo, že vyvolaná iontová síla přídavkem  S-β-CD je výrazně menší, než 

je teoreticky očekávaná.  Pomocí naměřených hodnot změn pH pufrů při přídavku CD a 

z naměřených změn efektivních elektroforetických mobilit slabých elektrolytů byla 

odhalena komplexace mezi vybranými nabitými CD a vybranými slabými elektrolyty. 

Potvrzena byla komplexace pro kyselinu benzoovou a CHES se všemi studovanými CD s 

vyjímkou S-α-CD, kvůli velikosti jeho kavity. Kyseliny octová a mravenčí byly prokázány 

jako interagující s vnější částí molekuly náhodně sulfatovaných β- a γ-CD. Bylo 

prokázáno, že tricin komplexuje se všemi studovanými CD. Amfolyty MES, MOPS a 

TAPS byly vybrány jako nekomplexující, bezpečné pufry pro použití se studovanými 

nabitými CD. Nakonec byl vytvořen přehled vhodných slabých elektrolytů jako složek 

pufrů při použití se studovanými nabitými CD. 
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