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ÚVOD

6

Kapilární elektromigra ní metody jsou pro svoji vysoku separa ní ú innost za azovány
mezi velmi progresivní analytické separa ní metody. Kapilární zónová elektroforéza
(CZE), jako nejvýznamn jší zástupce elektromigra ních metod, zaznamenala nejv tší
rozvoj v osmdesátých a za átkem devadesátých let. V sou asné dob

p edstavuje

zajímavou a výhodnou alternativu k stávajícím chromatografickým technikám, zejména
HPLC. Jejími p ednostmi a výhodami jsou zejména rychlost analýz, vysoká separa ní
ú innost p ekonávající i HPLC techniky, možnost on-line detekce p ímo na kapilá e,
nízké provozní náklady, jednoduchost kvalitativního a kvantitativního hodnocení
výsledk

a v sou asné dob

i dostupnost velice sofistikovaného instrumentálního

vybavení umož ujícího pln

automatický provoz. Nesporné kvality a p ednosti

kapilární elektroforézy byly uznány i vedoucími autoritami v oblasti kontroly lé iv, o
emž sv d í zahrnutí monografie o této technice do amerického lékopisu (USP 29) i
evropského lékopisu (PhEur 5).
Kapilárn

elektromigra ní metody zahrnují další techniky jako nap . kapilární

izotachoforézu (ITP), micelární elektrokinetikou chromatografii (MEKC), kapilární
isoelektrickou fokusaci (IEF), kapilární elektrochromatografii (CEC) a kapilární
gelovou elektroforézu (CGE).
V rámci analytických metod na elektroforetickém principu je popsáno také jejich
tandemové uspo ádání.
Problém využití elektromigra ních metod m že p edstavovat analýza látek v reálných
vzorcích s komplexní matricí biologického nebo environmentálního p vodu, které je
nezbytné p ed vlastní analýzou upravovat. Tyto off-line postupy slouží k izolaci
žádaných analyt , ale také k jejich zakoncentrování s ohledem na zvýšení citlivosti a
selektivity analýzy. Uvedené postupy jsou

asov

náro né a mohou vést k horší

opakovatelnosti výsledk kvantitativního hodnocení. Jiná možnost je za lenit úpravu
vzorku do pln

automatického separa ního procesu, tedy on-line, což p edstavuje

výhodnou alternativu, kterou lze realizovat nap . spojením kapilární izotachoforézy s
kapilární elektroforézou (ITP-CZE). P i použití této kombinace je koncentra ní
schopnost izotachoforézy kombinována s vysokou separa ní ú inností kapilární
elektroforézy. Realizace této kombinace spojením dvou kapilár r zného pr m ru a
délky prost ednictvím bifurka ního bloku umož uje velmi efektivn využít potenciál
obou separa ních technik.

7

Z výše uvedených metod byla v p edložené práci využita kapilární elektroforéza,
micelární elektrokinetická chromatografie, kapilární izotachoforéza a on-line spojení
kapilární izotachoforézy se zónovou elektroforézou.
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2

CÍL PRÁCE

9

Cílem práce bylo využití elektromigra ních metod ve farmaceutické analýze a v analýze
látek p írodního p vodu. V rámci farmaceutické analýzy byla vyvinuta metoda pro
sou asnou analýzu ibuprofenu a flurbiprofenu v r zných lékových formách. Micelární
elektrokinetická chromatografie byla využita v analýze topického lé ivého p ípravku,
který obsahoval jako ú innou látku klotrimazol a jako konzerva ní látky methylparaben
a propylparaben. Neselektivní β-blokátor pindolol byl analyzován v lé ivém p ípravku
metodou kapilární izotachoforézy. On-line kombinace kapilární izotachoforézy a
kapilární elektroforézy byla využita v analýze fenolických slou enin v erveném vín a
v t ezalce te kované.
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3

TEORETICKÁ ÁST
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3 .1

Vznik a vývoj elektromigra ních metod [1 – 7]

Elektromigra ní metody slouží k separaci a stanovení látek, které mají schopnost se
pohybovat v elektrickém poli. V osmdesátých letech 19. století provedli Smirnow a
Hardy první elektroforetické separace, v roce 1897 odvodil Kohlrausch regula ní ω
funkci, popisující vztah mezi koncentrací a pohyblivostí iont v elektrickém poli. Tato
funkce m la pozd ji zásadní význam pro izotachoforézu. První pokusy separace látek
na izotachoforetickém principu popsal v roce 1923 Kendall. Ve t icátých letech
dvacátého století sestrojil Tiselius za ízení, umož ující volnou elektroforézu protein
krevního séra a za tento objev dostal v r. 1948 Nobelovu cenu. V roce 1958 provedl
Hjertén první úsp šnou elektroforetickou analýzu v rotující k emenné kapilá e
s vnit ním pr m rem 1-3 mm. V šedesátých letech nastává rozvoj kapilární
izotachoforézy. V roce 1963 separovali Konstantinov a Ošurkovová kationty kov
izotachoforézou ve sklen né kapilá e s refraktometrickou detekcí, v roce 1964
separovali

Schumacher

karboxylových

kyselin.

a

Studer

V roce

izotachoforézou
1967

uve ejnili

na

papí e

Martin

a

deset
Everaets

r zných
popis

izotachoforetického analyzátoru, v n mž byl vzorek dávkován pomocí dávkovacího
kohoutu.

Separace probíhala ve sklen né kapilá e a zóny byly detekovány

termo lánkovým detektorem. K potla ení elektroosmózy byla do vedoucího elektrolytu
p idána hydroxyethylcelulosa. Další úsp šný krok na poli kapilární elektroforézy byl
zaznamenán v 70. letech dvacátého století, kdy Virtanen použil pro separaci sklen nou
kapiláru o vnit ním pr m ru 0,2 – 0,5 mm a délce 50 – 100 mm. Vzorek byl dávkován
mikrost íka kou.

V 70.

letech

poprvé

použil

Everaets

a

Hoving-Keulemans

polytetrafluorethylenovou (PTFE) kapiláru o vnit ním pr m ru 0,5 mm pro
elektroforetické stanovení vybraných organických kyselin. Jako analyzátor použili
vlastnoru n vyrobený ITP p ístroj. Použitý detektor byl op t na principu termo lánku.
V roce 1975 popsali poprvé O`Farrell a Klos dvourozm rnou elektroforézu (2-DE) pro
separaci bílkovin. Velkým pr lomem pro kapilární elektroforézu byly v roce 1981 práce
Jorgensona a Lukacse, kte í jako první použili k emennou kapiláru o vnit ním pr m ru
75 µm pro analýzu aminokyselin a peptid . V roce 1984 využil poprvé v historii Terabe
tenzid pro separaci neutrálních látek a položil tak základy micelární elektrokinetické
chromatografie. První komer ní p ístroj pro kapilární elektroforézu dodala na trh v roce
1989 spole nost Beckman-Coulter.
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3 .2

Rozd lení a charakteristika kapilárn elektroforetických technik

Elektromigra ní separa ní metody lze rozd lit na základ mechanismu separace a na
základ

vlastností

separa ního

média

p ítomného

v kapilá e

(kontinuální,

diskontinuální) do následujících kategorií:
3.2.1

Kapilární zónová elektroforéza (CZE, CE) [1, 3, 8 – 10]
Kapilární zónová elektroforéza je nejjednodušší elektromigra ní metodou. Je pro

ni charakteristická migrace vzorku v základním elektrolytu (BGE), který zajiš uje
dostate nou vodivost v celém systému. Složení základního elektrolytu je konstantní a
b hem analýzy se nem ní. CZE je technika vhodná pro separaci a stanovení analyt ,
které se liší molekulovou hmostností, tvarem molekuly a nábojem. Separace se obvykle
provádí v k emenných kapilárách (vyjíme n

v teflonových nebo sklen ných)

s vnit ním pr m rem 5 – 200 µm a délkou od 20 - 100 cm. Kapiláry o menším vnit ním
pr m ru mají sice výhodu v menším množství generovaného Jouleova tepla, ale za
použití UV detekce je citlivost metody nižší. Separa ní ú innost se pohybuje od tisíc
do milion teoretických pater, hodnoty nap tí pro separaci analyt se obvykle pohybují
od 5 - 30 kV. Vyšší hodnoty separa ního nap tí se nepoužívají kv li možnosti ionizace
vzduchu a elektrických výboj . Objemy dávkovaného vzorku jsou velmi malé, ádov
se jedná o jednotky nanolitr . Nejb žn jší zp soby dávkování p edstavuje dávkování
hydrodynamickým tokem a dávkování elektromigra ní. Hydrodynamické dávkování
spo ívá v aplikaci úzkého sloupce roztoku vzorku do kapiláry vlivem tlakových rozdíl
podél kapiláry. Existují r zné mechanismy pro dosažení tlakového spádu. Jedná se
o aplikaci tlaku na „dávkovací“ konec kapiláry, použití vakua na distálním konci
kapiláry nebo využití tzv. sifonového efektu, kdy vialka se vzorkem je na ur itou dobu
umíst na do vyšší polohy ve srovnání s výstupem. P i hydrodynamickém dávkování je
množství vneseného vzorku tém

nezávislé na složení vzorku. Objem injikovaného

vzorku je závislý na rozm rech kapiláry, viskozit pufru v kapilá e a na použitém tlaku
a asu. Obvykle se tlak p i dávkování pohybuje v rozmezí 25– 100 mbar po dobu 0,5 –
5 s. U sifonového efektu je rezervoár vzorku zdvižen o 5–10 cm po dobu 10–30 s.
Elektrokinetické (elektromigra ní) dávkování spo ívá v tom, že vialka s pracovním
elektrolytem na vstupu kapiláry je nahrazena nádobkou se vzorkem a po stanovenou
dobu se aplikuje dávkovací nap tí, které je nižší než pracovní. Nadávkované množství
jednotlivých analyt

je proto závislé na jejich elektroforetické mobilit a také na

elektroosmotickém toku a koncentraci vzorku. Složky vzorku lišící se svými
13

pohyblivostmi se v kapilá e pohybují r znými rychlostmi sm rem k detektoru a na
tomto principu se od sebe odd lují. Krom elektroforetického pohybu nabitých ástic je
celý objem roztoku uvnit kapiláry uvád n do pohybu elektroosmotickým tokem.
V k emenné nepokryté kapilá e je tento tok vyvolán negativním nábojem na jejím
vnit ním povrchu a je tedy orientován sm rem ke katod . Rychlost elektroosmotického
toku p evyšuje rychlost elektroforetickou, což vede k paradoxní migraci anion

ke

katod . Pohyb zón vzorku v kapilá e je nej ast ji sledován pomocí on-column UV-VIS
absorp ního detektoru. Mezi další používané zp soby detekce

adíme laserem

indukovanou fluorescenci (LIF) nebo hmotnostní spektrometrii (CE-MS).
3.2.2

Kapilární izotachoforéza (cITP, ITP) [1 - 3, 8]

Kapilární izotachoforéza je jedna z nejstarších elektromigra ních metod. Separa ní
kapilára je napln na diskontinuálním elektrolytovým systémem, který je tvo en dv ma
r znými elektrolyty (vedoucí – LE, koncový – TE), mezi které se dávkuje vzorek.
Vedoucí elektrolyt obsahuje vedoucí ion a protion. Vedoucí ion má vždy v tší efektivní
pohyblivost než všechny analyzované složky vzorku. Koncový elektrolyt obsahuje tzv.
koncový ion, který má nižší efektivní pohyblivost než všechny analyty. Po nadávkování
vzorku a vložení separa ního nap tí dojde k vytvo ení tzv. sm sné zóny, která putuje
kapilárou ve sm ru daném orientací elektrického pole. Ionty d lených látek prostupují
ob pohybující se rozhraní sm sné zóny. Sm sná zóna se tedy zkracuje a zóny istých
látek se prodlužují, p i emž vzorek je úpln rozd len teprve po projití dostate n dlouhé
dráhy. Protiionty se pohybují sm rem opa ným než analyty a nenabité ástice se
v systému nepohybují v bec. V ustáleném stavu je rychlost pohybu všech iont stejná.
Tato skute nost je dána tím, že v každé zón je jiný potenciálový gradient a na mén
pohyblivé ionty tedy p sobí v tší hnací síla. Zóny analyt

jsou v ustáleném stavu

rovn ž ost e ohrani ené. To je zp sobeno tzv. samozaost ujícím efektem. Jestliže
vstoupí pohybliv jší analyt do zóny analytu mén pohyblivého, dojde vlivem vyššího
gradientového potenciálu k jeho urychlení a vrácení do jeho p vodní zóny. Analogicky
p sobí snížení gradientu potenciálu na iont, který se dostal vlivem difuze do zóny
pohybliv jších iont . Koncentrace látek v jednotlivých zónách jsou adjustovány podle
Kohlrauschovy regula ní funkce bez ohledu na p vodní koncentraci složky ve vzorku.
D sledkem této skute nosti je, že v p ípad nadávkování koncentrovaného vzorku se
jeho koncentrace sníží na koncentraci odpovídající ustálenému stavu. Naopak p i
nadávkování z ed ného vzorku dochází k jeho zakoncentrování. V ITP je b žné
14

zakoncentrování v ádech 103 až 105. Z tohoto d vodu je kapilární izotachoforéza
vhodná pro zakoncentrování vzorku p ed zónovou elektroforézou.
3.2.3

Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC, MECC) [1, 8 - 9, 11]

Hlavní p edností MEKC je možnost separace nejen nabitých, ale i nenabitých analyt .
MEKC využívá stejné instrumentace jako CZE, ale je charakteristická p ítomností
surfaktantu v základním elektrolytu. P i koncentraci surfaktantu nad kritickou micelární
koncentraci (CMC) se tvo í micely, ve kterých jsou molekuly surfaktantu orientovány
tak, že hydrofobní et zce sm ují do st edu, zatímco polární nabité ásti se nacházejí na
povrchu micely. Analyt vstupuje do micely v množství, které lze vyjád it rozd lovacím
koeficientem micela-voda Pmw. Separa ní mechanismus je v p ípad MEKC založen na
rozdílné distribuci analyt

mezi vodnou a micelární fází. Vedle primárního

rozd lovacího mechanismu se ve vodném roztoku uplat ují další chemické rovnováhy
jako acidobazická, iontové párování nebo tvorba komplex kov s ligandy. Uplatn ní
acidobazické rovnováhy je zvlášt d ležité, protože ada farmaceuticky významných
slou enin je povahy slabých bazí nebo kyselin. Reten ní chování ionizovatelných
slou enin je mnohem více komplikované než u nenabitých solut . Ob , nabité
i nenabité formy solut , mohou interagovat a migrovat s micelami. Micelární fáze se
chová podobn jako stacionární fáze v HPLC s tím rozdílem, že se pohybuje svou
vlastní rychlostí. Proto m že být na MEKC nahlíženo jako na „hybrid“ HPLC a CZE.
Micelární fáze je též nazývána pseudostacionární fází.
Pseudostacionární fáze používané v MEKC lze rozd lit do dvou skupin. Hlavní skupinu
p edstavují micely, druhou p edstavují tzv. polymerní fáze.
a) Micely: jsou tvo eny molekulami surfaktant . P i rozpoušt ní surfaktantu
v roztoku nedochází ihned k tvorb
koncentraci, která je vyšší než

micel, ale za ínají se tvo it až p i

kritická micelární koncentrace. CMC je

charakteristická pro každý surfaktant, stejn tak jako po et molekul surfaktantu,
které se podílí na tvorb jedné micely (tzv. agrega ní íslo). Surfaktanty d líme
na základ jejich vlastností do následujících skupin:
•

Anionaktivní surfaktanty: tyto surfaktanty vytvá ejí v roztoku elektrolytu
záporn nabité micely, které migrují proti EOF k anod . Pat í sem nap .
dodecylsíran sodný (SDS), který je nejpoužívan jším surfaktantem
v MEKC. Jeho výhodou je vysoká rozpustnost ve vod , nízká CMC,
nízká UV absorpce a p íznivá cena. Mezi anionaktivní surfaktanty pat í
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dále soli žlu ových kyselin, jako nap . cholát, deoxycholát, taurocholát a
další. Soli žlu ových kyselin mají velmi rozdílné agrega ní vlastnosti
a strukturu oproti SDS micelám. K jejich výhodám pat í možnost použití
relativn vyšší koncentrace organických modifikátor (30 % organického
rozpoušt dla) bez porušení struktury. Další skupinou anionaktivních
surfaktant

jsou borátové komplexní surfaktanty. Hustota náboje na

micelách a tudíž velikost elu ního okna m že být ovlivn na úpravou pH
a koncentrací borátu. N které obsahují chirální funk ní skupiny a mohou
být použity pro chirální separace.
•

Kationaktivní

surfaktanty:

v tšinou

interagují

s negativn

nabitými silanolovými skupinami na st n

separa ní

kapiláry,

což

vede

tyto

surfaktanty

k obrácení

elektroosmotického

toku.

Charakteristickými zástupci této skupiny jsou kvarterní amoniové
slou eniny

cetyltrimethylamonium

dodecyltrimethylamonium

bromid

bromid

(CTAB),

(DTAB)

nebo

tetradecyltrimethylamonium bromid (TTAB).
•

Neionogenní a amfoterní surfaktanty: tyto surfaktanty vytvá ejí
elektroforeticky nepohyblivé micely a z tohoto d vodu je nelze použít
pro separaci neutrálních analyt . V t chto p ípadech se používají ve
form

tzv. smíšených micel. Neionogenní surfaktanty a sm si

neionogenních a anionaktivních surfaktant vykazují odlišnou selektivitu
a nižší hodnoty elektrického proudu b hem analýzy ve srovnání
s anionaktivními surfaktanty. Charakteristickými zástupci neionogenních
surfaktant

jsou

polyoxyethylen(20)dodekanol

(Brij

35)

a

polyoxyethylen(20) monooleat (Tween 80). Mezi amfoterní surfaktanty
pat í nap . sulfobetain.
b) Polymerní pseudostacionární fáze: tato skupina zahrnuje pseudostacionární fáze,
které mají rozdílné strukturální vlastnosti. Mají

spole ný rys,

že obsahují

kovalentní vazby. Výhodou užití polymerních fází je jejich stabilita
v p ítomnosti vyšších koncentrací organických modifikátor , které jsou
nezbytné pro separaci vysoce hydrofobních solut siln interagujích s micelami.
Migrace analyt v MEKC je definována dv ma extrémy. Analyty, které neinteragují s
micelami (Pmw ~ 0), stráví všechen sv j migra ní as v základní vodné fázi a migrují
s elektroosmotickým tokem. Toto chování je typické pro nenabité polární molekuly jako
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je methanol nebo acetonitril, které jsou proto elektroosmotickými markery a eluují p i
teo. Druhý p ípad je charakterizován elucí analyt , které interagují tak siln s micelami
(Pmw ~

), že tráví všechen sv j migra ní as uvnit micel. Tyto markery jsou typicky

velmi hydrofobní slou eniny, které jsou špatn rozpustné ve vodném prost edí – mezi
takové látky pat í nap . Sudan III a dodekanofenon. Elu ní asy pro tyto analyty se
shodují s reten ním asem micel, tmc. Všechny nenabité soluty by m ly být separovány
mezi migra ním asem nezadržovaného solutu, teo, a pln zadržovaného solutu, tmc.
3.2.4

Mikroemulzní elektrokinetická chromatografie (MEEKC) [10, 12 - 15]

MEEKC je elektromigra ní technika, která umož uje separaci nabitých i neutrálních
analyt . Analyty jsou separovány v tzv. mikroemulzních pufrech (microemulsion
buffers). Mikroemulze vznikají

p i vhodných koncentracích surfaktantu a co-

surfaktantu v micele, jsou pr hledné a jsou termodynamicky stabilní. Podmínkou je
p ítomnost co-surfaktantu, který stabilizuje mikroemulzi. Jako surfaktanty se používají
anionaktivní surfaktanty typu SDS nebo solí žlu ových kyselin, kationaktivní
surfaktanty jsou reprezentovány kvarterními amoniovými slou eninami (nap . CTAB).
Používají se i neutrální surfaktanty (nap . Triton X-100), bu samostatn pro separaci
nabitých analyt nebo ve sm si s jinými tenzidy.
Jako BGE se v tšinou používá borátový nebo fosfátový pufr. Mikroemulze je
v MEEKC tvo ena v tšinou olejovými kapkami dispergovanými ve vod . Jako cosurfaktanty byly popsány nap . n-hexan, n-heptan a n-oktan. Výsledky získané p i
použití oktanu byly reprodukovateln jší nežli výsledky získané s heptanem. Mezi další
látky používané jako solubilizátory pat í diethylether, cyklohexan, chloroform,
methylenchlorid, butylchlorid, ethylacetát, 1-oktanol,

nebo 1-hexanol. P i analýze

chirálních látek byl použit chirální (2R,3R)-di-n-butyltartarat. Jako co-surfaktant se
v tšinou používá 1-butanol.
V literatu e byly popsány ojedin le i mikroemulze typu voda v oleji.
3.2.5

Kapilární izoelektrická fokusace (cIEF, IEF) [1, 3, 8, 16]

Izoelektrická fokusace je metoda, která umož uje d lit amfoterní analyty na základ
jejich izoelektrických bod . Elektromigrace probíhá v prost edí lineárního gradientu pH
a jednotlivé separandy v tomto prost edí migrují, dokud nedoputují do místa, jehož pH
je rovno jejich izoelektrickému bodu. Protože výsledná pohyblivost analytu je v míst
odpovídajícím jeho izoelektrickému bodu nulová, analyt se již dále v elektrickém poli
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nepohybuje. pH gradient je tvo en pomocí sm si tzv. amfolyt , jejichž izoelektrické
body se v daném intervalu pH kontinuáln m ní.
cIEF se nej ast ji provádí s potla eným EOF. Pro potla ení elektroosmotického toku
jsou k emenné separa ní kapiláry potažené tenkou vrstvou hydroxyethylcelulosy. P ed
vlastní separací se kapilára naplní roztokem analyt

rozpušt ných v amfolytu. Po

vložení separa ního nap tí migrují analyty ob ma sm ry tak dlouho, dokud nedosáhnou
místa ve kterém je pH rovno jejich izoelektrickému bodu. V tomto míst se analyty
„zakoncentrují“ a každý z nich vytvo í zónu obsahující jeden analyt. Po dosažení
ustáleného stavu je t eba zóny mobilizovat, aby mohly být detekovány. Zpravidla se
používá UV detekce. Mobilizace probíhá hydrodynamickým tokem nebo elektroelucí.
Hydrodynamický tok se vyvolává podtlakem nebo p etlakem u konc

kapiláry,

elektroeluce se vyvolává zm nou složení anolytu nebo katolytu. Pokud probíhá separace
v nepotažené kapilá e, dochází k mobilizaci vlivem elektroosmotického toku.
3.2.6

Kapilární elektrochromatografie (CEC) [8, 16 - 18]

Kapilární elektrochromatografie je separa ní technika, která kombinuje principy a
výhody HPLC a kapilární elektroforézy. Analýza probíhá v k emenné kapilá e napln né
stacionární fází. Pohyb mobilní fáze kolonou je zap í in n elektroosmotickým tokem,
což p edstavuje velkou výhodu oproti HPLC. Velikost elektroosmotického toku totiž
nesouvisí s velikostí ástic stacionární fáze, takže je možné použití menších ástic
sorbentu (mén než 3 µm) a delších kapilár. Výsledkem je zvýšení separa ní ú innosti a
zlepšení kvality separace. Plochý profil elektroosmotického toku dále snižuje disperzi,
což vede k dalšímu zvýšení separa ní ú innosti. Princip separace analyt je založen na
základ rozdílných interakcí molekul se stacionární fází. P i analýze nabitých iont se
na separaci podílí i elektroforetická pohyblivost. Mobilní fáze je nej ast ji sm s
rozpoušt dla

(methanol,

acetonitril)

v pufru.

oktadecylsilanovou fází (ODS), mén

Kapiláry

jsou

obvykle

pln ny

asto C8 fází (tzv. nápl ové kolony).

Nemodifikované silanolové skupiny t chto fází rovn ž disociují a podílejí se na EOF.
Druhým typem používaných kapilár jsou tzv. monolitické kolony. Jejich p íprava je
jednodušší než p íprava nápl ových kolon. Jako stacionární fáze se v tomto p ípad
nej ast ji používá polybutylmethakrylát sesí ovaný ethylendimethakrylátem nebo
polystyren sesí ovaný divinylbenzenem. Chirální látky mohou být v CEC separovány
nap . použitím chirálních stacionárních fází.
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3.2.7

Kapilární gelová elektroforéza (CGE) [1, 8 - 9, 16]

Kapilární

gelová

elektroforéza

je

metoda,

která

umož uje

vysokomolekulárních látek (bílkoviny, peptidy, polynukleotidy) na základ

separaci
jejich

molekulové hmotnosti. Separace probíha v prost edí, které vykazuje tzv. „sítový“ efekt.
Tento efekt zp sobuje zpomalení rychlosti migrace analyt

v závislosti na jejich

struktu e a velikosti ástic. Kapilára je napln ná gelem, jehož struktura m že být více i
mén viskózní. Gely m žeme rozd lit na tzv. „chemické“ (chemically cross-linked)
které jsou viskózn jší, a na tzv. „fyzikální“ (non cross-linked), které mají nižší
viskozitu. Nej ast ji používaným chemickým gelem je polyakrylamid, který se
p ipravuje polymerací akrylamidu a sí ujícího bis-akrylamidu. Vzhledem ke zna né
viskozit se tento gel p ipravuje reakcí p ímo v kapilá e a po jeho vytvo ení již není
možné m nit velikost pór . Gel nelze v kapilá e vym nit a kapiláry mají pom rn
krátkou životnost. Chemické gely jsou v tšinou vázané na st nu kapiláry, aby se
p edešlo porušení jejich struktury elektroosmotickým tokem. Naproti tomu fyzikální
gely vytvá ejí póry vzájemným p ekrytím nebo propletením lineárních polymerních
et zc v roztoku bez vzniku kovalentních vazeb. Velkou výhodou je rovn ž flexibilní
velikost pór , jejichž velikost m že být b hem analýzy m n na nap . zm nou teploty.
Tyto gely nejsou vázané na st nu kapiláry, mají nižší viskozitu a proto je možné je
v kapilá e m nit. Mezi fyzikální gely pat í deriváty celulózy (methyl, propyl,
hydroxyethylcelulóza), agaróza, polyethylenglykol, polyethylenoxid a jiné. Dávkování
vzorku m že být stejn jako v CZE hydrodynamické (vhodné pouze pro fyzikální gely)
nebo elektrokinetické. Pro detekci analyt se v tšinou používají UV detektory nebo
detekce

LIF. Pro vypracování vysoce ú inné a reprodukovatelné CGE metody je

naprosto nezbytné kvalitní pokrytí vnit ní st ny kapiláry, které minimalizuje EOF,
zabra uje interakcím analytu se st nou kapiláry a které je stabilní v širokém rozsahu pH
po celou dobu používání kapiláry.
3 .3

On-line prekoncentra ní techniky v kapilární elektroforéze [8, 19 - 24]

Kapilární elektroforéza je ú inná separa ní technika vhodná pro analýzu látek v r zných
matricích. Hlavní nevýhodou kapilární elektroforézy je

nižší citlivost v porovnání

s HPLC. Tato skute nost je zap í in ná p edevším malým pr m rem kapilár (10-100
µm), malým objemem dávkovaného vzorku (nanolitry) a krátkou optickou dráhou
detek ního paprsku (kompromis mezi mezi citlivostí a separa ní ú inností). Možností
jak zvýšit citlivost CE je n kolik, k hlavním pat í využití jiných detektor (LIF, MS),
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využití cely ve tvaru písmene Z (m í se UV absorpce v podélné ose kapiláry) a jiné.
Mnohem ú inn jší zp sob jak zvýšit citlivost v CE je on-line zvýšení hmoty analytu
v jeho zón b hem elektromigrace, pro který je obecn užíván termín „stacking“. Tento
zp sob spo ívá v nadávkování v tšího objemu na ed ného vzorku a jeho následné
zakoncentrování p ímo v kapilá e volbou vhodné techniky. Pokud prekoncentrace
vzorku vychází z elektromigra ního chování analyt , je tento typ zakoncentrování
nazýván „stacking“; v p ípad micelární elektrokinetické chromatografie se jedná o
„sweeping“ umožn ný chromatografickým chováním analyt .
P i vývoji metody pro zakoncentrování vzorku musíme brát v úvahu, jestli má matrice
vzorku nízkou nebo vysokou vodivost. V prvém p ípad se využívá tzv. „intrinsic
stacking efekt“ (pravý, skute ný), ve druhém p ípad tzv. „transient stacking“ ITP
(p echodná, do asná ITP) v CZE a již zmín ný tzv. „sweeping“v MEKC.
3.3.1

Intrinsic stacking (ISTA)

Základní podmínkou pro aplikaci ISTA je nízká vodivost matrice analyzovaného
vzorku.
3.3.1.1 Zakoncentrování vzorku zesílením pole (Field Amplified Sample Stacking –
FASS)
FASS je jedna z velmi asto používaných technik prekoncentrace. Její podstata spo ívá
v hydrodynamickém

nadávkování

delší

zóny

vzorku

rozpušt ného

v málo

koncentrovaném elektrolytu, p i emž kapilára je napln ná BGE o vyšší koncentraci. P i
vložení

nap tí

dochází

díky

odlišným

vodivostem

zón

BGE

a

vzorku

k zakoncentrování. Vlastní separace probíhá jako v klasické CZE, ale s úzkou po áte ní
zónou vzorku. Tento p ístup umož uje nadávkování zóny vzorku optimální délky, tj.
max. 2% délky kapiláry. V opa ném p ípad

dojde ke ztrát

separa ní ú innosti.

V literatu e je tento zp sob zakoncentrování ozna ován také jako Normal Stacking
Mode – NSM.
3.3.1.2 Zakoncentrování vzorku z velkého objemu (Large Volume Sample Stacking –
LVSS)
Pokud je nadávkované množství vzorku v tší než odpovídá optimální délce zóny vzorku
v NSM, je nutné, aby byla p ebyte ná matrice vzorku odvedena ven z kapiláry, nap .
pomocí elektroosmotického toku. Prakticky se tato technika provádí hydrodynamickým
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nadávkováním delší zóny vzorku do kapiláry a aplikací reverzní polarity bezprost edn
po nást iku. Tímto zp sobem dochází k odstra ování matrice vzorku ven z kapiláry a
analyty se zakoncentrují ve form úzké zóny na po átku kapiláry. V této chvíli je
polarita zm n na a nastává klasický proces separace a detekce analyt .
3.3.1.3 Zakoncentrování s využitím elektrokinetického dávkování (Field Amplified
Sample Injection – FASI)
Metoda FASI je založená na elektrokinetickém dávkování vzorku. Nejlepších výsledk
bylo dosaženo p i zakoncentrování a separaci pozitivn nabitých hydrofobních analyt .
Vzorek je p ipraven tak, aby m l nízkou vodivost. Do kapiláry se nejprve nadávkuje
krátká zóna vody, poté se za ne elektrokineticky dávkovat vzorek. Vlivem vysoké
intenzity elektrického pole dochází k urychlení migrace kationt

na koncentra ním

rozhraní mezi vodou a BGE a tím k jejich zakoncentrování. Po nadávkování vzorku
pokra uje analýza vlastní CZE separací. Pokud je EOF v opa ném sm ru migrace
nast ikovaných ion , je nutné aby byla rychlost EOF nižší než rychlost migrace
dávkovaných analyt . Zakoncentrování pomocí elektrokinetického dávkování vede
k v tší citlivosti detekce, než když je použito dávkování hydrodynamické. Tato
skute nost je zp sobena tím, že u hydrodynamického nást iku je velikost nást iku
limitována délkou kapiláry. Citlivost detekce získaná použitím FASI je srovnatelná
s citlivostí p i použití LIF detektoru.
3.3.2

Transientní (p echodná) izotachoforéza

V tšina vzork biologického p vodu nespl uje hlavní podmínku pro použití ISTA.
Analyty se v t chto vzorcích nacházejí v matrici, která má v tšinou v tší vodivost a
iontovou sílu než BGE. Pro snížení vodivosti vzorku by bylo nutné jeho velké na ed ní,
které by vedlo k poklesu koncentrace analytu pod detek ní limit. Rovn ž zvýšení
koncentrace BGE by nep ineslo žádaný výsledek. Vlivem vysoké koncentrace BGE by
docházelo k nadm rné produkci Jouleova tepla, což by vedlo k elektromigra ní disperzi,
poškození termolabilních analyt nebo dokonce k p erušení analýzy. Daný vzorek lze
p ed analýzou upravit n kterým z off-line postup . Zajímav jší variantu p edstavuje
použití on-line p ístupu, který spo ívá v použití transientní izotachoforézy. V tomto
p ípad dochází k prekoncentraci vzorku volbou vhodného základního elelektrolytu,
jehož co-ion zp sobí, že makrokomponentní složka vzorku bude p sobit jako „stacker“.
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Nej ast ji jsou p i transientní izotachoforetické prekoncentraci používány dva r zné
p ístupy:
a) základní elektrolyt je zvolen tak, že co-ion má vyšší efektivní mobilitu než
analyty a co-ion v tomto p ípad p ebírá úlohu vedoucího iontu. Vzorek je
nadávkován hydrodynamicky a po vložení elektrického pole dojde k vytvo ení
p echodného ITP stavu. Po zakoncentrování nastává separace pomocí CZE.
b) základní elektrolyt je zvolen tak, že co-ion má nižší efektivní mobilitu než
analyty. V tomto p ípad p ebírá co-ion funkci koncového iontu. Tento p ístup
je výhodný p edevším pro biologické matrice, které asto obsahují dostate né
množství iont s vysokou mobilitou (Cl-, K+ atd.)
3.3.3

Sweeping (nametení)

Podstata této techniky vychází z interakce analytu a micel. Technika spo ívá
v nadávkování vzorku, který má stejnou vodivost jako BGE, ale neobsahuje micely.
Kapilára je napln ná základním elektrolytem, který obsahuje micely surfaktantu. P i
vložení separa ního nap tí dochází k pohybu obou zón a analyty jsou extrahovány do
micelární (pseudostacionární) fáze. Výsledkem je zakoncentrování analytu do úzkého
pásu, p i emž míra prekoncentrace závisí na afinit analytu k micelám. Tato technika
umož uje dosažení nízkého detek ního limitu (10-9 mol.l-1).
3.3.4

On-line kombinace kapilární elektroforézy se zónovou elektroforézou (ITP-CZE)
realizovaná technikou spojení kolon [19, 25 - 30]

Kapilární zónová elektroforéza je metoda, která má adu výhod, nap . velmi rychlou
analýzu vzorku, je velmi univerzální a umož uje kvalitativní i kvantitativní hodnocení
pík podobn jako v chromatografii. CZE má ovšem

adu nevýhod, mezi které pat í

nízká citlivost, což je nežádoucí p edevším p i analýze vzork ve složitých matricích
biologického i environmentálního p vodu. Další nevýhodou je nutnost dávkování
malých množství vzorku (nl). On-line kombinace ITP-CZE realizovaná technikou
spojení dvou kolon je velmi efektivním nástrojem ke zvýšení separa ní schopnosti a
citlivosti CZE. P i tomto uspo ádání probíhá v první kapilá e ITP, následovaná on-line
p echodem vzorku p es spojovací blok do kapiláry druhé, kde probíhá CZE.
B hem ITP dochází k nadávkování velkého objemu vzorku (až n kolik stovek µl) a jeho
zakoncentrování podle Kohlrauschovy regula ní funkce. Analyty mohou být
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zakoncentrovány až ádov 106. Jednotlivé složky vzorku se p itom d lí v závislosti na
jejich migra ních vlastnostech do následujících skupin:
a) elektroneutrální a opa n

migrující složky - tyto nemohou dosáhnout CZE

kolonu
b) analyzované složky migrující izotachoforeticky
c) složky migrující elektroforeticky v LE a TE
d) nežádoucí složky nacházející se v analyzovaných izotachoforetických zónách
c) a d) jsou považovány za hlavní interferující složky p i CZE analýze vzorku. Jejich
odd lení je zásadní z hlediska získání „ istého“ vzorku pro CZE analýzu. Postup
spo ívá ve vhodném p epínání proudu p i pr chodu vzorku spojovacím blokem na
základ odezvy vodivostního detektoru v ITP kolon .
Ve chvíli, kdy jsou nežádoucí složky odvedeny k pomocné elektrod , dochází
k p epínání proudu a požadované složky jsou p evedeny do CZE kapiláry, kde dochází
k jejich elektroforetické separaci tak, že jednotlivé zóny migrují každá svou vlastní
rychlostí. Tím dochází k prostorovému rozd lení zón, které jsou snadno detekovány.
3.3.4.1 Elektrolytové systémy používané p i on-line ITP-CZE
V první fázi volíme systém vhodný pro ITP. Pro tento krok platí, že mobilita iontu L
musí být v tší než mobilita všech ostatních složek, zatímco mobilita iontu T musí být
naopak nižší. pH LE musí zaru ovat dostate nou disociaci slabých kyselin nebo
ionizaci bazí v jejich zónách. Úplná disociace nebo ionizace všech složek analytu není
vhodná, protože dochází ke snížení selektivity p i separaci.
Ve druhé fázi volíme systém vhodný pro CZE: Pro kombinaci ITP-CZE jsou uvád ny
t i použitelné systémy, jejichž klasifikace je založena na typu elektrolytu používaném
p i CZE:
a) T - S - T systém: nejjednodušší systém spo ívající v použití koncového
elektrolytu (TE) jako základního-background elektrolytu (BGE) pro CZE.
V tomto p ípad je presepara ní kapilára napln ná LE a TE, zatímco analytická
kapilára je napln na TE. V prvém kroku je vzorek nadávkován mezi LE a TE a na
elektrody v ITP okruhu je vloženo vysoké nap tí. Jednotlivé složky vzorku utvo í
ost e ohrani ené izotachoforetické zóny. Ve chvíli, kdy T - S - L zóna p echází do
rozd lovacího raménka a L k pomocné elektrod , se vysoké nap tí p epíná na

23

analytickou kapiláru tak, aby p ešly požadované zóny, ale žádný L. V tento
okamžik se stávají zóny zakoncentrované ITP vzorkem pro CZE. (Obr.A)
b) L - S - L systém: LE je zárove BGE. V okamžiku, kdy zóny analytu dosáhnou
rozd lovacího raménka, se vysoké nap tí p epíná a vzorek plynule p echází do
analytické kapiláry. Ve chvíli, kdy p ejde poslední zóna, se nap tí p eruší a TE se
zam ní za LE. Nap tí se obnoví a analýza pokra uje. (Obr.B)
c) BGE - S - BGE systém: t etí možností je použití BGE odlišného od LE a TE.
Postup je obdobný jako u L - S - L s rozdílem, že TE je zam n n za BGE
(Obr.C).
T-S-T systém je používán pokud jsou objektem našeho zájmu sou ásti vzorku s malou
pohyblivostí. Pokud nás zajímají rychleji migrující analyty, jejichž pohyblivost je
podobná pohyblivosti vedoucího iontu, je výhodn jší použití L-S-L systému. BGE-SBGE systém se používá – pro svoji složitost - v ojedin lých p ípadech.
ITP

CZE

A

24

B

C

Elektrolytové systémy používané p i ITP-CZE: (S = vzorek)
A - T-S-T systém, B- L-S-L systém, C - BGE-S-BGE systém
3.3.4.2 P echod ITP do CZE
D ležitou ást analýzy provád né za použití kombinace ITP-CZE p edstavuje krok, kdy
jsou izotachoforetické zóny vzorku p evedeny do jiného elektrolytového systému a ITP
migrace p echází do CZE fáze. V tomto kroku je t eba mít na z eteli, že spolu s
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p evád nými zónami z ITP kapiláry se do CZE kapiláry dostává i ur ité množství LE a
TE. Tento fakt vede k p etrvávání ITP migrace v CZE fázi, což vede k ovlivn ní
kvalitativních i kvantitativních parametr detekovaných zón. Proto je nutné dbát na to,
aby množství p evedeného LE a TE bylo co nejmenší.
3.3.4.3 P ístrojové uspo ádání
Kapilára používaná pro ITP musí mít dostate nou separa ní kapacitu, proto se nej ast ji
používají kapiláry s v tším pr m rem, opat ené dávkovacím za ízením. Pro CZE se
naopak používají kapiláry s menším pr m rem, opat ené citlivým detektorem. Ob
kapiláry jsou navzájem propojeny prost ednictvím spojovacího bloku, který zajiš uje
odstran ní nežádoucích zón a p echod pouze ur ité

ásti ITP zón do fáze CZE.

K detekci analyzovaných zón se používá nej ast ji spektrofotometrická detekce
3 .4

Vybrané elektroforetické metody v analýze farmaceuticky významných látek

Ve farmaceutické analýze zaujímají z instrumentálních metod prioritní postavení
chromatografické metody, zejména HPLC. Široké potenciální možnosti využití
elektroforetických metod v analýze farmaceuticky významných látek jsou také
dostate n známé. Tyto metody se plným právem ú eln uplat ují ve farmaceutické
analýze a kontrolní praxi. P edložené následující tabulky jasn demonstrují rozsáhlé
možnosti jednotlivých elektroforetických metod pro oblast identifikace lé iv, stanovení
obsahu ú inných složek v lé ivých p ípravcích r zných lékových forem, zjišt ní
p ítomnosti ne istot a pop ípad stanovení jejich obsahu a v neposlední ad využití
v d ležité problematice chirálních separací lé iv nebo analýze látek p írodního p vodu
v rostlinném materiálu.

26

3.4.1

Kapilární elektroforéza
Lé ivo

Materiál / cíl

BGE

Lit.

25 mM octan sodný, pH 6,0

31

20 mM fosfátový pufr, pH 12,0

32

70 mM fosfátový pufr , pH 10,0

33

20 mM fosfátový pufr, pH 2,0

34

20 mM fosfátový pufr, pH 2,2

35

36

analýzy
Atorvastatin

Tablety /
stanovení
obsahu

Kaptopril

Mo / separace
a stanovení
obsahu

Antihyperlipidemika

Tablety /
separace a
stanovení
obsahu

Antihistaminika

Lé ivé
p ípravky (LP),
mo , sérum /
separace a
stanovení
obsahu

Propranolol a jeho

Mo / separace

metabolit

a stanovení

N-desisopropylpropranolol

obsahu

Biperiden

LP / chirální

50 mM fosfátový pufr + 3%

separace a

(w/v) sulfatovaný -cyklodextrin,

stanovení

pH 3,5

obsahu
Adrenalin, noradrenalin,

LP, sérum /

50 mM fosfátový pufr + 30 mM

isoprenalin

chirální

2-hydroxypropyl- -cyklodextrin

separace a

+ 5 mM (2,6-di-o-methyl)- -

stanovení

cyklodextrin , pH 2,90

obsahu
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37

Lé ivo

Materiál / cíl

BGE

Lit.

Tobolky /

100 mM fosfátový pufr + 1,7

38

chirální

mM sulfatovaný -cyklodextrin,

separace a

pH 2,5

analýzy
Tamsulosin

stanovení
obsahu
Rosiglitazon, metformin

LP / separace a

25 mM octan sodný, pH 4,0

39

40

stanovení
obsahu
Pseudofedrin

LP / separace a

40 mM octan amonný, 10%

dextromethorphan,

stanovení

acetonitril v methanolu

diphenhydramin,

obsahu

chlorpheniramin
Pheniramin

LP / chirální

20 mM EACA + karboxyethyl-

separace a

-cyklodextrin (2,5 mg/ml) +

stanovení

0.2% (w/v)

41

methylhydroxyethylcelulóza, pH
4,5
Paracetamol, p-aminofenol

LP / separace a

50 mM borátový pufr, pH 9,5

42

15 mM fosfátový pufr, pH 12,0

43

44

stanovení
obsahu ne istoty
Methotrexat, leukovorin,

Mo / separace

kys. listová

a stanovení
obsahu

Fenothiazinová

LP / separace a

100 mM TRIS, 15% acetonitrilu,

antipsychotika

stanovení

pH 8,0

obsahu
Terbinafin

LP, dialyzát /

20 mM glycin + 0,2% (w/v)

stanovení

methylhydroxyethylcelulóza, pH

obsahu

2,7

Tamoxifen, imipramin a

Mo / separace

17 mM octanový pufr,

jejich metabolity

a stanov. obsahu

methanol:acetonitril 80:20 (V/V)
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45

46

Lé ivo

Materiál / cíl

BGE

Lit.

Tobolky /

100 mM fosfátový pufr, pH 2,5 +

47

chirální

sulfatovaný - -cyklodextrin

analýzy
Rivastigmin

separace a
stanovení
obsahu
Tobramycin

Sérum /

30 mM borátový pufr, 20 %

stanovení

acetonitrilu, pH 10,0

48

obsahu
Prokain,

Veterinární LP /

dihydrostreptomycin,

separace a

penicillin G

stanovení

80 mM borátový pufr, pH 8

49

50

obsahu
Allopurinol a jeho

LP, sérum /

15 mM 2-[N-

metabolit oxypurinol

separace a

cyclohexylamino]ethansulfonová

stanovení

kys. (CHES), pH 8,8

obsahu
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3.4.2

Kapilární izotachoforéza

Lé ivo

LE

TE

Lit.

Arginin, histidin, lyzin

10 mM octan draselný +

10 mM -alanin

51

10 mM -alanin, pH 4

52

10 mM kys. mraven í

53

10 mM kys. mraven í

54

55

kys. octová
Acebutolol

10 mM octan draselný +
10 mM kys. octová, pH
4,65

Bopindolol

5 mM pikolinát draselný
+ 5 mM kys. pikolinová,
pH 5,37

Ambroxol, bromhexin

5 mM pikolinát draselný
+ 5 mM kys. pikolinová,
pH 5,20

Kyseliny flufenamová,

10 mM HCl +

10 mM 5, 5`

mefenamová, niflumová

20 mM imidazol,

diethylbarbiturová kys.

a tolfenamová

pH 7,1

Ibuprofen, naproxen

10 mM HCl + kreatinin,

10 mM 4-

pH 5,0

morfolinoethansulfonová kys.

Octan sodný + kys.

-alanin

57
58

Vendulin, gallopamil

56

octová, pH 4,7
Naproxen, metabolit

10 mM HCl + -alanine,

10 mM 2-(N-morfolino)

6-O-desmethylnaproxen

pH 4,0

ethansulfonová kys. – TRIS,
pH 6,9, 20% ethanol (V/V)

Xanthinoliumnikotinát

5 mM pikolinát draselný

10mM kys. mraven í

59

10 mM HCl + 6-

5 mM 4-

60

aminokapronová kys., pH

morfolinoethansulfonová kys.

+ 5 mM kys. pikolinová,
pH 5,21
Fenoprofen

4,8
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Lé ivo

LE

TE

Lit.

Tramadol

5 mM pikolinát draselný

10 mM kys. mraven í

61

20 mM kys. boritá, pH 8.0

62

p-nitrofenol pH 7,1

63

20 mM kys. boritá, pH 8,1

64
65

+ 5 mM kys. pikolinová,
pH 5,25
Sorbitol, xylitol

10 mM HCl+20 mM
imidazol , pH 7,0

Indomethacin

10mM HCl + 20mM
histidin, pH 6,10

Mannitol, xylitol,

10 mM HCl + 20 mM

sorbitol, dulcitol

imidazol, pH 7,1

Amidy bis-laktobionové

20 mM HCl + Bis-Tris

10 mM 3-morfolino-2-

kyseliny

propan + 0,1% Triton X-

hydroxypropan sulfonová kys.

100
Kebuzon, tribuzon,

10 mM HCl + 40 mM

10 mM 4-nitrofenol, pH 6,7

fenylbutazon

histidin, pH 6,63

Klomipramin,

10 mM glutamát sodný +

imipramin, maprotilin

kys. glutamová, pH 5,3

alanin

Minoxidil

10 mM octan draselný +

10 mM -alanin

68

10 mM kys. mraven í

69

20 mM -alanin

70

(I) kys. glutamová, (II)

-

66
67

kys. octová, pH 5,1
Efedrin, kodein

4 mM octan draselný +
kys. octová, pH 4,75

Papaverin

10 mM octan draselný +
kys. octová, pH 5,0
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3.4.3

Micelární elektrokinetická chromatografie

Lé ivo

Materiál / cíl analýzy

BGE

Lit.

Allopurinol,

Tablety / separace a

45 mM borátový pufr + 20

71

benzbromaron,

stanovení obsahu

mM SDS, pH 9.00

Plazma / stanovení

60 mM borátový pufr + 40

obsahu

mM SDS, pH 9,25

kolchicin, kys.
orotová, oxypurinol,
probenecid,
sulfinpyrazon
Ganciklovir
Piracetam

Plazma, mozkomíšní

TRIS pufr + SDS, pH 9,5

72
73

tekutina / stanovení
obsahu
Indomethacin

Plazma/stanovení obsahu

30 mM TRIS pufr, pH 8,0

74

Minoxidil

Roztok lé iva / stanovení

20 mM fosfátový pufr + 20

75

obsahu

mM SDS, 10% isopropanolu,
pH 7,0

Lamivudin,

Tablety, plazma /

12,5 mM tetraboritan sodný +

zidovudin

separace a stanovení

15 mM kys. boritá + 90 mM

76

SDS, acetonitril 5% (V/V),
pH 10,8
Amikacin,

LP / separace a stanovení

180 mM TRIS pufr, pH 9,1

77

Tablety / stanovení

10 mM borátový pufr + 30

78

obsahu a srovnání

mM SDS, pH 9,0

kanamycin A,
tobramycin
Rosiglitazon

s HPLC
Methotrexat, D-

LP / separace (chirálních

50 mM borátový pufr + 100

methotrexat +

a achirálních látek),

mM SDS + 45 mM β-

ne istoty

stanovení obsahu,

cyklodextrin, 25 % methanolu,

kontrola istoty

pH 9,30

32

79

Lé ivo

Materiál / cíl analýzy

BGE

Lit.

Ketorolac,

Substance, tablety /

13 mM borátový-fosfátový

80

tromethamin +

separace, stanovení

pufr + 73 mM SDS, pH 9,1

ne istoty

obsahu, kontrola istoty

Cefozopram

Sérum / stanovení

25 mM borátový pufr + 50

obsahu

mM SDS, pH 10,0

Paracetamol,

Tablety /separace a

10 mM fosfátový-borátový

chlorfeniramin

stanovení obsahu

pufr + 50 mM SDS, acetonitril

81
82

26% (V/V), pH 9,0
Melatonin

LP / stanovení obsahu

20 mM fosfátový pufr + 40

83

mM SDS, pH 7,5
Prednisolon acetát,

LP / separace a stanovení

5 mM fosfátový–5 mM

sulfacetamid,

obsahu

boratový pufr + 40 mM SDS,

fenylefrin
Lovastatin,

84

pH 8,2
LP / stanovení obsahu

simvastatin

25 mM borátový pufr + 25

85

mM SDS, acetonitril12%
(V/V), pH 9,3

Imidomo ovina,

Mast / separace a

10 mM fosfátový pufr + 40

methylparaben,

stanovení obsahu

mM SDS, pH 6,1

Antidepresiva a

Krev, mo / separace a

20 mM borátový pufr + 20

jejich metabolity

stanovení obsahu lé iv a

mM SDS, isopropanol 15%

jejich metabolit ,

(V/V), pH 8.55

86

propylparaben
87

srovnání výsledk
s HPLC metodou
Clobazam,

LP, sérum / stanovení

15 mM borátový pufr + 35

clorazepat,

obsahu

mM SDS + 35 mM

flurazepam,

88

deoxycholát, pH 9,2

flunitrazepam
sildenafilcitrát a

Sérum / separace a

15 mM fosfátový pufr + 25

jeho metabolit

stanovení obsahu

mM SDS, pH 12,3

Theofylin, dyfilin,

Tablety / separace a

20 mM borátový pufr + 100

proxyfylin

stanovení obsahu

mM SDS, pH 8,5
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3.4.4

On-line kombinace kapilární izotachoforézy s kapilární elektroforézou (ITPCZE) realizovaná technikou spojení kolon

a) Aplikace on-line ITP-CZE realizované v T-S-T elektrolytovém systému
Analyty

Matrice

LE

TE / BGE

Lit.

Kys.

Potravinové

10 mM HCl + 20

5 mM ε-aminokapronová

91

domoová

dopl ky

mM β-alanin + 0,5 %

kyselina (EACA), 5 %

obsahující

hydroxyethylceluloza

methanolu / 20 mM EACA +

mo ské asy

(HEC), pH 3,5

20 mM β-alanin + 0,1 %

nebo

hydroxypropylmethylcelulóza

spirulinu,

(HPMC)

korýši
Chlorit,

Pitná voda

ClO2-

10 mM HCl +

5 mM kys.jantarová, pH 3,5 /

EACA, pH 3,9

10mM kys.jantarová +

92

EACA, pH 3,9
Kyselina

Jable ný

10 mM HCl + β-

10 mM kys.citronová /20 mM

fumarová

džus

alanin + 5 mM β-

kys.citronová + 5 mM β-

cyklodextrin + 0,05%

cyklodextrin + 0,1% HPMC,

HPMC, pH 3

pH 3,3

10 mM HCl + glycin

10/30 mM H3PO4 + glycin +

+ 0,02% HPMC, pH

0,02% HPMC, pH 2,15

Kyselina

Mo

orotová

93

94

2,15
Kys. L-

Mo , sérum,

10 mM HCl + β-

50 mM propionová kys. + β-

askorbová

žalude .

alanin + 0,01% HPC,

alanin , pH 3,8

š áva

pH 3,3

Sérum

10 mM HCl +

10 mM MES / 10 mM MES

histidin, pH 5,5

histidin, pH 6,2

Kys.
hippurová
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b) Aplikace on-line ITP-CZE realizované v L-S-L elektrolytovém systému
Analyty

Matrice

LE / BGE

TE

Lit.

Neostigmin

Sm s

10 mM triethylamin,

10 mM β-alanin, pH 5

97

bromid,

standard

pH 5

Neostigmin,

Sm s

10 mM triethylamin +

10 mM β-alanin +

98

propanthelin

standard

kys.octová + 50%

kys.octová + 50%

methanol, pH 5

methanol, pH 5

10 mM HCl + 0,5 M

10 mM β-alanin, pH

TRIS + 0,05% HPMC,

10,4

propanthelin
bromid

Angiotenzin III

Plazma

99

pH 9,2
Sm s

Sérum

5 mM borátový pufr,

aminokyselin
Thiamin,

5 mM ACES, pH 10,0

100

10 mM kys.octová

101

pH 9,5
Krev

ferroin

20 mM octan sodný +
kys.octová, + 0,1%
Triton, pH 3,65

c) on-line ITP-CZE realizované v BGE-S-BGE elektrolytovém systému
Analyty

Matrice

LE

TE

BGE

Lit.

Flavonoidy a

Sambucus

10 mM HCl

50 mM

25 mM MOPSO +

102

fenolické

nigra,

+ TRIS +

kys.boritá,

50 mM TRIS + 10

kyseliny

Crataegus

0,2% HEC,

pH 8,2

mM kys.boritá + 0,2

sp.

pH 7,2

Flavonoidy a

Hypericum

10 mM HCl

50 mM

25 mM TAPS + 50

fenolické

perforatum

+ TRIS +

kys.boritá,

mM TRIS + 55 mM

0,2% HEC,

pH 8,2

kys.boritá + 0,2 %

kyseliny

% HEC, pH 9

pH 7,2

HEC, pH 8,75
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3 .5

Validace analytických metod [104-110]

Cílem validace analytické metody je prokázání, že daná metoda je vhodná pro
zamýšlené použití. Konkrétní požadavky na jednotlivé valida ní parametry se liší
v závislosti na charakteru analyzovaného vzorku a na zamýšleném použití metody.
Validací analytických metod obecn i ve farmaceutické problematice
vybrané mezinárodní konference, v rámci

se zabývají

eské republiky Státní Ústav pro Kontrolu

Lé iv (SÚKL), dále lze nalézt odkazy v Lékopise Spojených stát (USP), v Evropském
lékopise (Ph.Eur.) a v omezené mí e i v

eském lékopise ( L).

Valida ní parametry:
Mezi základní valida ní parametry pat í:
•

P esnost

•

Správnost

•

Linearita, rozsah

•

Selektivita

•

Robustnost

•

Detek ní limit

•

Kvantitativní limit

•

Test zp sobilosti

Valida ní parametry se liší v závislosti na typu validované procedury. Pro
farmaceutický pr mysl jsou v oblasti validace analytických metod hlavním zdrojem
informací sm rnice ICH (ICH Guidelines). Tyto sm rnice doporu ují valida ní
parametry, které by m ly být ov eny v závislosti na typu valida ní procedury (zkoušky
totožnosti, stanovení ne istot, limitní testy na ne istoty a stanovení obsahu) . Valida ní
údaje doporu ené pro jednotlivé typy analytických metod jsou uvedeny v tabulce 1.
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Tabulka 1
Typ analytické

Identifikace

metody

Stanovení

Limitní

Stanovení

ne istot

zkoušky

obsahu ú inné

ne istot

látky

Valida ní
parametry
Správnost

-

+

-

+

P esnost-

-

+

-

+

-

+

-

+

Selektivita

+

+

+

+

Limit detekce

-

-

+

-

Limit

-

+

-

-

Linearita

-

+

-

+

Rozsah

-

+

-

+

opakovatelnost
Intermediární
p esnost

kvantifikace

Správnost (Accuracy):
Správnost analytické metody je definována jako shoda mezi získaným výsledkem a
správnou hodnotou. Správnost m že být n kdy ozna ována též jako „trueness“.
P esnost (Precision):
P esnost vyjad uje míru shody výsledk

m ení provád ného opakovan

s jedním

vzorkem. P esnost se stanovuje na t ech úrovních:
•

Opakovatelnost (Repeatability): Opakovatelnost popisuje p esnost metody
v krátkém

asovém úseku za p edpokladu, že analýza probíhá za stejných

podmínek.
•

Intermediární p esnost (Intermediate precision): Daná p esnost se provádí ve
stejné laborato i, ale s r znými inidly, v r zných dnech a s r znými analytiky i
p ístroji.

•

Reprodukovatelnost (Reproducibility): Reprodukovatelnost vyjad uje p esnost
mezi r znými laborato emi.

Selektivita (Selectivity):
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Selektivita udává schopnost metody specificky analyzovat stanovenou látku za
p ítomnosti jiných látek (nap . ne istot, degrada ních produkt , pomocných látek atd.)
Limit detekce (Limit of detection)
Detek ní limit je nejnižší množství látky které m že být danou metodou ve vzorku
detekováno, ale nemusí být p esn kvantifikováno. Detek ní limit lze stanovit vizuáln ,
porovnáním pom ru signálu k šumu nebo pomocí metody vycházející ze sm rodatné
odchylky signálu a její sm rnice.
Limit kvantifikace (Limit of quantification)
Kvantifika ní limit je nejnižší množství analytu které m že být s odpovídající p esností
a správností stanoveno ve vzorku. Kvantitativní limit m že být stanoven vizuáln ,
porovnáním pom ru signálu k šumu nebo pomocí metody vycházející ze sm rodatné
odchylky signálu a její sm rnice.
Linearita (Linearity)
Linearita je schopnost metody poskytovat výsledky p ímo úm rné koncentraci analytu
ve vzorku. Lze ji hodnotit metodou lineární regrese a charakterizuje ji korela ní
koeficient, sm rnice p ímky, úsek na ose y a sm rodatné odchylky daných parametr .
Pro stanovení linearity ICH doporu uje provedení minimáln na p ti koncentra ních
hladinách analytu.
Rozsah (Range)
Rozsah je interval mezi nejnižší a nejvyšší koncentrací analytu ve vzorku , ve kterém
vykazuje metoda dostate nou správnost, p esnost a linearitu. ICH vyžaduje rozsah 80 120 % deklarovaného obsahu pro stanovení ú inné látky, 70 – 130 % pro stanovení
homogenity, ± 20 % specifikovaného rozsahu pro disolu ní testy. SÚKL vyžaduje
rozsah odpovídající 50 – 150 % deklarovaného množství.
Robustnost (Robustness)
Robustnost analytické metody je mírou schopnosti metody z stat neovlivn ná malými
zám rnými zm nami parametr metody. Mezi sledované a zám rn m n né parametry
metody pat í zm na složení elektrolytového systému, zm na kapiláry (délka, výrobce,
šarže), teplota, stabilita standardních látek v roztoku a stabilita p ipravených vzork p i
uchovávání za laboratorní a snížené teploty. Robustnost poskytuje informace o
spolehlivosti metody p i praktickém používání.
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4

KOMENTÁ K PUBLIKOVANÝM PRACÍM
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4 .1
4.1.1

Využití CZE v analýze lé ivých p ípravk
Stanovení ibuprofenu a flurbiprofenu v lé ivých p ípravcích kapilární zónovou
elektroforézou

F
COOH

COOH

Ibuprofen

Flurbiprofen

Ibuprofen a flurbiprofen jsou nesteroidní antiflogistika, jejichž mechanismus ú inku
spo ívá v inhibici syntézy prostaglandin . T žišt m jejich použití je tlumení projev
zán tlivých onemocn ní pohybového aparátu a teploty (hlavn ibuprofen).
Ibuprofen je bílý krystalický prášek (nebo bezbarvé krystaly), je nerozpustný ve vod ,
snadno rozpustný v acetonu, v methanolu a v dichlormethanu. Rozpouští se ve
z ed ných roztocích alkalických hydroxid a uhli itan . Podle

L 2005 se stanovuje

titra n za vizuální indikace ekvivalen ního bodu.
Flurbirpofen je rovn ž bílý nebo tém

bílý krystalický prášek, je nerozpustný ve vod ,

snadno rozpustný v lihu 96% a v dichlormethanu. Rozpouští se ve vodných roztocích
alkalických hydroxid

a uhli itan . Podle

L 2005 se stanovuje titra n

za

potenciometrické indikace bodu ekvivalence.
Cílem této práce byl vývoj metody umož ující stanovení ibuprofenu a flurbiprofenu
v lé ivých p ípravcích metodou kapilární elektroforézy p i použití k emenné kapiláry o
vnit ním pr m ru 100 µm. Výhodou použití širší kapiláry je vyšší citlivost stanovení a
nižší adsorpce látky na st ny kapiláry. Mezi nevýhody pat í nižší separa ní ú innost a
rozmývání zón vlivem špatného odvodu generovaného Jouleova tepla do okolí. P i
vývoji metody byl nejprve použit borátový, resp. fosfátový pufr. Tyto pufry se však
neukázaly být vhodné, pravd podobn

pro v tší vnit ní pr m r kapiláry. Píky

v borátovém a fosfátovém pufru byly široké a nesymetrické vlivem vysoké pohyblivosti
borátu resp. fosfátu. Dalším problémem byla vysoká intenzita proudu již p i vložení
nap tí 20 kV. Proto byl hledán elektrolyt s nižší pohyblivostí. Jako vhodné se ukázalo
použití elektrolytu obsahujícího 20 mM N-(2-acetamido)-2-aminoethanesulfonovou
kyselinu (ACES) a 20 mM imidazol. V tomto systému se však píky ibuprofenu a
flurbiprofenu neodd lily, proto bylo nezbytné do elektrolytu p idat 10 mM α40

cyklodextrin. pH elektrolytu bylo upraveno na hodnotu 7.3 pomocí 1 M hydroxidu
sodného. Separace probíhala p i teplot 25 oC, nap tí 30 kV a UV detekci p i 232 nm.
Celková délka kapiláry byla 60 cm (efektivní délka 45 cm) a délka analýzy byla
necelých 5 min.
V tomto systému byly ov eny základní valida ní charakteristiky a metoda byla
aplikována na analýzu deseti lé ivých p ípravk

s obsahem ibuprofenu (resp.-

flurbiprofenu). Lé ivé p ípravky byly ve form tablet, mastí, gelu a sirupu. Podrobný
popis a výsledky jsou uvedeny v p íloze I.
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4 .2
4.2.1

Využití MEKC v analýze lé ivého p ípravku
Separace a stanovení klotrimazolu, methylparabenu a propylparabenu v lé ivém
p ípravku micelární elektrokinetikou chromatografií

O

Cl
C

N

O

O

N

CH3

CH3

HO

HO

Klotrimazol

O

Methylparaben

Propylparaben

Cílem této práce bylo vypracování MEKC metody pro analýzu klotrimazolu,
methylparabenu a propylparabenu v lé ivém p ípravku Clotrimazol HBF. Klotrimazol
je širokospektré antimykotikum, jehož mechanismus ú inku spo ívá v inhibici syntézy
ergosterolu. Klotrimazol je bílý nebo slab

žlutý krystalický prášek, je prakticky

nerozpustný ve vod , dob e rozpustný v lihu 96% a v dichlormethanu, t žce rozpustný
v etheru. Klotrimazol je bazická látka s hodnotou pKa 6,12. Dle L 2005 se klotrimazol
stanovuje nevodnou titrací kyselinou chloristou za vizuální indikace bodu ekvivalence.
Methylparaben a propylparaben se používají p edevším jako konzerva ní látky.
Methylparaben je ve form bílého krystalického prášku nebo bezbarvých krystal ,
propylparaben je bílý krystalický prášek. Oba parabeny jsou velmi t žce rozpustné ve
vod , snadno rozpustné v lihu 96% a v methanolu. Stanovují se titra n

za

potenciometrické indikace bodu ekvivalence. Methylparaben i propylparaben mají
hodnoty pKa 8.30 (methylparaben) a 8.23 (propylparaben).
Vzhledem k acodobazickým vlastnostem analyzovaných látek bylo nutné použít pro
jejich sou asné stanovení metodu MEKC. Separace probíhala v nepokryté k emenné
kapilá e o celkové délce 60 cm (efektivní délka 50 cm) a vnit ním pr m ru 75 µm. Jako
optimální BGE byl použit 15 mM fosfátový pufr s p ídavkem 15 mM anionaktivního
surfaktantu SDS, pH 7.2. M ení probíhalo p i teplot 25 ºC a nap tí 25 kV. Analyty
byly detekovány p i vlnové délce 212 nm. Celková doba analýzy nep ekro ila 12 min.
Optimalizovaná metoda byla validována. Linearita odezvy detektoru byla potvrzena

42

prom ením závislosti plochy píku na koncentraci analyt

a zhodnocena lineární

regresí; valida ní parametr p esnost prom ením (n = 6) vzork o koncentraci 60 mg.l-1
(methylparaben), 15 mg.l-1 (propylparaben) a 300 mg.l-1 (klotrimazol). Opakovatelnost
ploch pík a migra ních as byla vyjád ena jako RSD [%]. Detek ní limity analyt
byly stanoveny jako koncentrace analytu odpovídající trojnásobku pom ru signálu
k šumu. Správnost metody byla ov ena jednak analýzou vzorku s p ídavkem
standardní látky a vyjád ena jako recovery [%], jednak statistickým srovnáním výsledk
p edložené metody s výsledky validované HPLC metody. Získané valida ní parametry
prokázaly vhodnost vyvinuté metody pro analýzu lé ivého p ípravku Clotrimazol HBF.
Podrobný popis metody je uveden v p íloze II.
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4 .3
4.3.1

Využití ITP v analýze lé ivého p ípravku
Stanovení pindololu v lé ivých p ípravcích metodou kapilární izotachoforézy
OH
NH

O

N
H

Pindolol

Cílem této práce bylo vypracování a validace jednoduché a rychlé metody umož ující
stanovení pindololu v lé ivém p ípravku Apo-Pindol tbl. Pindolol lze farmakologického
hlediska za adit mezi neselektivní β-blokátory s výraznou vnit ní sympatomimetickou
aktivitou (ISA). Z hlediska chemického se jedná o látku bazického charakteru, prakticky
nerozpustnou ve vod , t žce rozpustnou v methanolu a rozpustnou v minerálních
kyselinách. Hodnota pKa pindololu je 8,8. Podle L 2005 se pindolol stanovuje titrací
0.1 M kyselinou chlorovodíkovou za potenciometrické indikace bodu ekvivalence.
B hem optimalizace metody byly testovány dva elektrolytové systémy: a) octan
draselný / kyselina octová jako LE, kyselina mraven í jako TE, b) pikolinát draselný /
kyselina pikolinová jako LE a kyselina mraven í jako TE. Z hlediska tvaru ITP zóny a
délky analýzy byl vyhodnocen jako vhodn jší systém b). Vzhledem k nerozpustnosti
pindololu ve vod

a methanolu bylo nutné pindolol p evést na rozpustnou s l

p ídavkem kyseliny chlorovodíkové. Množství p idávané kyseliny odpovídalo
maximáln 20% nadbytku vzhledem ke stechiometrickému množství. P ídavek v tšího
množství kyseliny chlorovodíkové vedl k destrukci molekuly pindololu a vzniku
rozkladných produkt , které byly patrné na izotachoforeogramu. Linearita metody byla
potvrzena prom ením kalibra ní závislosti, p esnost byla ur ena prom ením (n = 6)
standardního roztoku pindololu o koncentraci 80mg l-1 a vyjád ena jako RSD [%].
Správnost metody byla ur ena p ídavkem známého množství standardu k lé ivému
p ípravku a vyjád ena jako recovery [%]. Opakovatelnost metody byla provedena
prom ením vzork HVLP p ipravených samostatným postupem (n = 6) a vyjád ena
jako RSD[%]. Selektivita metody je vyhovující, pomocné látky obsažené v lé ivém
p ípravku, vzhledem ke své vyšší pohyblivosti, nerušily stanovení ú inné látky. Detailní
popis metody a výsledky jsou uvedeny v p íloze III.
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4 .4

Využití on-line ITP-CZE v analýze farmaceuticky významných fenolických
slou enin

Fenolické slou eniny analyzované pomocí metody ITP-CZE lze rozd lit na fenolické
kyseliny a flavonoidy. Fenolické kyseliny dále d líme na deriváty kyseliny benzoové
(C6-C1) a deriváty kyseliny sko icové (C6-C3).
Deriváty kyseliny benzoové: v rostlinách se mohou tvo it jednak p ímo z kyseliny
chorismové, jednak β-oxidací a oxida ním odbouráním bo ního et zce kyseliny
sko icové a jejich derivát . V rostlinách se vyskytují samostatn i ve form ester

i

glykosid . Kyselina gallová a její dimer (hexahydroxydifenová kyselina) jsou stavební
kameny hydrolyzovatelných tannin .
Deriváty kyseliny sko icové: v rostlinách vznikají z fenylalaninu p sobením enzymu
p ítomného v rostlinných pletivech. V p írod jsou v tšinou velmi rozší ené (nap .
kyseliny p-kumarová, kávová, ferulová, sinapová), jiné (nap . kyselina o-kumarová) se
vyskytují mén

asto. Jsou to významné metabolity pro alelochemické p sobení rostlin.

V rostlinách se málokdy vyskytují ve volné form . V tšinou se nacházejí vázané na
cukry nebo na kyselinu chinovou jako estery, p ípadn

jako glykosidy (vazba

prost ednictvím fenolického hydroxidu)
Flavonoidy tvo í jednu z nejrozsáhlejších skupin v p írod se vyskytujících fenolických
slou enin. Vznikají kondenzací cinnamoylkoenzymu A se t emi molekulami
malonylkoenzymu A. Z hlediska chemické struktury se jedná o deriváty 2fenylchromanu, které se navzájem liší po tem hydroxylových skupin, stupn m oxidace
centrálního pyranového kruhu a typem a polohou vázané cukerné složky.
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4.4.1

Stanovení fenolických látek v

erveném vín

on-line kombinací kapilární

izotachoforézy s kapilární zónovou elektroforézou
Zvyšující se po et nemocných postižených ischemickou chorobou srde ní (ICHS)
rozpoutal širokou diskusi o rizikových faktorech zahrnujících mimo jiné i konzumaci
alkoholu. V epidemiologických studiích bylo zjišt no, že p im ená konzumace
alkoholu snižuje riziko ischemické choroby srde ní. Dále bylo zjišt no, že ervené víno
má vyšší protektivní ú inky nežli víno bílé, pivo a destiláty.

ervené víno obsahuje

velké množství fenolických slou enin pocházejících p edevším ze slupek hrozn , které
jsou p i výrob bílého vína odstra ovány. Obsahové látky jsou azeny do dvou skupin:
flavonoidy a neflavonoidní slou eniny. Mezi flavonoidy pat í p edevším myricetin,
kvercetin, kaempferol, isorhamnetin, katechin, epikatechin a antokyany. Neflavonoidní
slou eniny zahrnují kyselinu galovou, dále kyseliny kávovou, p-kumarovou,
protokatechovou, vanilovou, ferulovou a syringovou. Mezi stilbeny se adí resveratrol.
ervená vína neobsahují významná množství vitamín

a selenu, proto je jejich

protektivní ú inek p ipisován fenolickým slou eninám. Jejich p ítomnost a množství ve
vínech jsou ovlivn ny odr dou hrozn , technologií zpracování a stá ím vína.
Cílem této práce bylo vypracování on-line ITP-CZE metody pro analýzu významných
fenolických látek v erveném vín . Výhodou této metody je možnost separace a
stanovení látek bez nutností p edcházející, asto velmi náro né off-line p edúpravy
vzorku. Jako elektrolytový systém byl vybrán systém BGE-S-BGE a metoda byla
sou asn vyvíjena pro dva BGE lišící se výb rem sulfonové kyseliny (MOPSO, TAPS).
B hem optimalizace metody byl podrobn studovám vliv pH*, koncentrace kyseliny
borité a vliv p ídavku cyklodextrin

na separaci složek sm si. Optimální složení

vedoucího elektrolytu bylo 10mM HCl + TRIS + 0,2% 2-HEC, (pH* 7,2), jako koncový
elektrolyt byla použita 50 mM kyselina boritá (pH* 8,2 upraveno pomocí Ba(OH)2).
Jako BGE byl vybrán elektrolyt o složení 25 mM MOPSO, 50 mM TRIS, 15 mM
H3BO3 s p ídavkem 5 mM β−cyklodextrinu. pH* bylo upraveno pomocí Ba(OH)2 na
8,5. Všechny elektrolyty obsahovaly 20% (v/v) methanolu. Vypracovanou metodou
byly analyzovány dva vzorky erveného vína (Cabernet Sauvignon, R a Taylor`s Port
Special Ruby, Portugalsko). Vzorek byl p ed analýzou pouze na ed n a koncentrace
methanolu byla upravena na 20%. Ve vzorku byl stanoven obsah jednotlivých látek.
Podrobnosti jsou uvedeny v p íloze IV.
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4.4.2

Analýza vybraných slou enin v methanolických extraktech r zných sb r
T ezalky te kované kapilární izotachoforézou-kapilární zónovou elektroforézou

T ezalka te kovaná (Hypericum perforatum) byla oblíbenou lé ivou rostlinou už ve
starov ku a st edov ku. V sou asné dob

je využívána p edevším jako p írodní

p ípravek k lé b deprese a nespavosti. Používá se jak ve form

aj (samostatn i jako

sou ást ajových sm sí), tak ve form tobolek, tablet nebo sirupu (monokomponentní
nebo polykomponentní p ípravky. Hlavními obsahovými látkami t ezalky jsou
naphtodianthronové deriváty (hypericin, pseudohypericin), flavonoidy (hyperosid, rutin,
kvercitrin, isokvercitrin a kvercetin), floroglucinoly (hyperforin) a fenolické kyseliny
(chlorogenová, kávová, ferulová).
Cílem práce byla analýza drogy Hyperici herba pocházející ze šesti r zných lokalit ve
Slovenské Republice. Sb ry byly z lokalit Šátorové Kosihy, Stak ín, Považská Bystrica,
Žilina, Sebrance a Turany. K analýze rostlinného materiálu byla použita on-line
kombinace ITP-CZE se systémem t í elektrolyt

(BGE-S-BGE systém). Složení

vedoucího elektrolytu bylo 10mM HCl + TRIS + 0,2% 2-HEC, (pH* 7,2), jako koncový
elektrolyt byla použita 50 mM kyselina boritá (pH* 8,2 upraveno pomocí Ba(OH)2).
Složení BGE bylo 25mM MOPSO, 50mM TRIS, 55mM H3BO3, 0,2% 2-HEC (pH* 8,3
upraveno pomocí Ba(OH)2). UV detektor byl nastaven na vlnovou délku 270 nm.
Všechny elektrolyty obsahovaly 20% (v/v) methanolu. P íprava vzorku p ed analýzou
spo ívala v extrakci obsahových látek do methanolu, na ed ní vzorku a jeho
nadávkování. Analýzou byla potvrzena variabilita obsahu hlavních rostlinných
konstituent v závislosti na lokalit . Stanovený procentuální obsah všech flavonoid ve
vzorcích drogy Herba hyperici (vztaženo na navážku suché drogy) se pohyboval
v rozmezí 0,442% (p vod drogy – Turany) a 0,741% (p vod drogy – Považská
Bystrica). Nejvíce byly ve všech vzorcích drogy Herba hyperici zastoupeny flavonoidy
hyperosid (0,150%-0,247%) a rutin (0,139%-0,279%), nejmén kvercetin (0,036%0,076%) a kvercitrin (0,020%-0,076%). Podrobn jší výsledky jsou uvedeny v p íloze V.
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P ÍLOHY
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5 .1

P íloha I: R.Hamoudová, M.Pospíšilová, Journal of Pharmaceutical and
Biomedical Analysis 41 (2006) 1463-1467. (CZE)
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5 .2
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Abstract
The on-line combination of capillary zone electrophoresis with capillary
isotachophoresis (ITP-CZE) was used for the separation and quantification of selected
flavonoids and phenolic acids in Hypericum perforatum leaves and flowers collected in
six different localities in Slovak Republic.
The leading electrolyte (LE) in the ITP pre-separation step was 10mM HCl with TRIS
as counterion (pH* 7.2). The terminating electrolyte (TE) was 50mM boric acid of pH*
8.2 (adjusted with barium hydroxide). The background electrolyte (BGE) in the
electrophoretic step contained 25mM MOPSO, 50mM TRIS, 65mM boric acid, pH* 8.3.
The content of methanol in all electrolytes was 20 % (v/v). The total time of the analysis
(including the pre-separation step) was ∼ 35 min. The rectilinear calibration ranges were
between 0.125 and 5.0 µg.ml-1 with kaempferol as internal standard. The correlation
coefficients ranged between 0.9912 (for quercitrin and chlorogenic acid) and 0.9988
(for isoquercitrin). The RSD values are between 0.86 and 7.78 % (n = 6) when
determining rutin and quercetin (4µg.ml-1). The optimised method has been employed
for the assay of flavonoids in medicinal plant extract of different collections of
Hypericum perforatum haulm. The variability of the content of the active components
depending on the place of collection was confirmed.
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Introduction
Hypericum perforatum, commonly known as St.John`s wort is frequently used for selfmedication in the treatment of depression. Preparations with Hypericum perforatum or
Hypericum extracts are also promoted for the treatment of other nervous disorders such
as insomnia and anxiety, particularly if associated with menopause [1]. The main
constituents of St.John`s wort include naphtodianthrone derivatives (e.g. hypericin,
pseudohypericin), flavonoids (e.g. hyperoside, rutin, quercitrin, isoqurcitrin and
quercetin), phloroglucinols (e.g. hyperforin) and phenolic acids (e.g. chlorogenic,
caffeic, ferulic) [2, 3]. Several reports indicate, that naphtodianthrones [4] and
phloroglucinols [5] are mainly responsible for the antidepressant activity of Hypericum
extracts, but it seems, that flavonoids are also important for this activity [6, 7].
Hypericin has also been investigated as an antiviral compound in the treatment of HIV.
The results of this study was that hypericin caused significant phototoxicity and had no
antiretroviral activity in the limited number of patients studied [8]
Several analytical methods have been used for the separation and determination of
phenolic constituents in Hypericum perforatum. HPLC is usually the method of choice
for the analysis. RP-HPLC has been used for the determination of hypericin and
pseudohypericin in five commercial products of Hypericum perforatum [9].
Naphtodianthrones and phloroglucinols have been analysed by fast HPLC with diodearray detection. The mobile phase was a mixture of ammonium acetate and acetonitrile
and gradient elution was used. Naphtodianthrones were detected at 590nm while
phloroglucinols at 270nm. The analysis time was less than 5 min. The compounds
analysed were hypericin, protohypericin, pseudohypericin, hyperforin and adhyperforin
[10]. Another HPLC method with UV-visible and fluorescence detection prior and after
photochemical conversion of the effluent have been used for the simultaneous
determination of four naphtodianthrone derivatives in Hypericum perforatum extracts
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[11]. Pellati et al analysed chlorogenic acid, flavonoids, phloroglucinols and
naphtodianthrones in methanolic extracts of Hypericum perforatum by HPLC using a
new polar poly(ethylene glycol) (PEG) stationary phase. The total running time was
40min [12]. The HPLC method with fluorescence detection was developed for the
analysis of Hypericum perforatum flavonoid metabolites (quercetin and its metabolites
tamarixetin and isorhamnetin) in rat brain. The aim of this work was the investigation of
the ability of flavonoids to cross the blood-brain barrier [13]. Flavonoids, phenolic acids
and amino acids in Croation Hypericum Taxa have been analysed by thin layer
chromatography on silica gel. The composition of compounds analysed depended on the
taxa investigated and on the locality [14]. Polášek at al analysed polyhydric phenolic
compounds in Hypericum perforatum by CZE with UV detection and they used
molybdate as a novel complex-forming agent. The BGE was 25 mM 2-hydroxy-3-[4-(2hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid/Tris buffer of pH* 7.4 with 2 mM
sodium molybdate. The content of methanol in the BGE was 25% (v/v) [15]. Nonaqueous capillary electrophoresis with reversed electroosmotic flow was used for the
separation of hypericins and hyperforins in the Hypericum perforatum extract [16].
Sladkovský et al used off-line ITP-HPLC for the analysis of selected phenolic
compounds in Hypericum perforatum and Crataegus sp. After the ITP pre-treatment the
major constituents were separated using HPLC with UV detection at 280 nm [17].
Exarchou et al applied hyphenated chromatographic techniques (LC-MS, LC-UV-SPENMR) for the rapid screening and identification of antioxidants in methanolic extracts
of Tilia europea, Urtica dioica, Lonicera periclymenum and Hypericum perforatum
[18]. Zhou et al used high speed counter-current chromatography coupled with HPLCDAD for the preparative isolation, purification and online purity monitoring of
hyperoside from Hypericum perforatum [19].
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Fundamental papers dealing with the ITP-CZE with column-coupling arrangement were
published in the nineties. K ivánková et al. described the electrolyte systems used in the
ITP-CZE combination and the influence of the transient sample stacking effects on the
electrophoretic separation. The destacking process, the most important factors which
affect this process and the dynamics of conversion of isotachophoresis into zone
electrophoresis were also described [20-22]. Kaniansky et al. presented a theoretical
model for the characterization of CZE separations of samples with unknown matrix
compositions with isotachophoretical sample pretreatment. [23]
The on-line ITP-CZE was also used for the separation and determination of the
phenolic constituents of Hypericum perforatum. The leading electrolyte was 10 mM
HCl with TRIS as counterion (pH* 7.2), the terminating electrolyte was 50 mM boric
acid (pH* 8.2 adjusted with barium hydroxide). The background electrolyte was
different from the leading and terminating electrolytes (BGE-S-BGE system) and it was
25 mM TAPS, 50 mM TRIS and 55mM boric acid as complex forming agent. The UV
detector was set at 254 nm [24].
The Czech ( L2005) [25] and the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.5th edition) [26]
require for the drug “Hyperici herba” not less than 0.08% of total hypericins expressed
as hypericin, calculated with reference to the dried drug. Spectrophotometric method is
used for the quantitative analysis. In the United States Pharmacopoeia (USP 28) [27],
the requirement is not less than 0.04% of the combined total of hypericin and
pseudohypericin and not less than 0.6% of hyperforin. HPLC with UV detection at
270nm is used for the quantitative analysis.
The aim of this work was the analysis of secondary metabolites in six different
collections of Hyperici herba collected in six different parts of Slovak Republic using
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on-line ITP-CZE. The metabolites were represented by flavonoids (hyperoside, rutin,
quercetin, quercitrin and isoquercitrin) and phenolic acid (chlorogenic acid).
Materials and methods
Instrumentation: The instrument used for ITP-CZE was EA100 analyzer (Labeco-Villa,
Slovak Republic) with column switching system. The ITP separation was performed in
a FEP (fluorinated ethylene-propylene copolymer) pre-separation capillary (9.0 cm x
0.8mm I.D.) equipped with conductivity detector positioned at 38mm from the
bifurcation point, which was connected to CZE separation capillary made from FEP (16
cm x 0.3mm I.D.); this capillary was operated with both conductivity and
spectrophotometric (270 nm) detectors. The samples were injected via a sampling valve
(30µl). Data were collected and evaluated with the use of a PC software package
ITPWIN ver. 2.31 (KasComp, Slovak Republic). The PHM 220 (Radiometer, France)
pH meter with PHC2401-8 combined glass electrode calibrated with standard aqueous
Radiometer buffers was employed for the pH measurements
Chemicals. All chemicals used were of analytical grade. Barium hydroxide, boric acid,
hydrochloric acid and picric acid and were from Lachema (Brno, Czech Republic). βhydroxy-4-morpholinopropanesulfonic acid (MOPSO) was from Fluka (Buchs,
Switzerland). 2-hydroxyethylcellulose (2-HEC), α− and β− cyclodextrins, 18-Crown-6,
tris(hydroxymethylamino)methane (TRIS), chlorogenic acid and flavonoids quercetin,
quercitrin, isoquercitrin, hyperoside,rutin and kaempferol were purchased from SigmaAldrich (Prague, Czech Republic). Ultrapure water prepared with a Milli-Q system
(Millipore, Bedford, USA) was used throughout.
Electrolyte solutions. The LE of pH* 7.20 was 10mM HCl with TRIS as counterion and
contained 0.2 % 2-HEC as additive. The TE of pH* 8.2 (adjusted by barium hydroxide)
was 50mM H3BO3. The BGE for CZE step was 50mM TRIS buffer with 25mM
MOPSO as co-ion, 65mM boric acid as complexing agent. The pH* of BGE was set to
8.3 by barium hydroxide. All electrolytes contained 20% (v/v) of methanol (this is the
maximum concentration recommended by the producer of the EA 100 analyzer when
FEP capillaries are used); they were filtered through sintered glass filter No. 4 and
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degassed for 15min in an ultrasonic bath before use. The pH values were measured in
20 % methanol and therefore they were denoted as apparent pH*.
Standard solutions. The stock solution of standards contained 50 µg.ml-1 of quercetin,
quercitrin, isoquercitrin, hyperoside, rutin and chlorogenic acid in methanol. The
internal standard solution contained 48.5mg.µl-1 of kaempferol in methanol. The final
model mixture and calibration solutions were prepared by diluting the stock solution
with water, adding 2.0 ml of the internal standard solution and adjusting the content of
methanol to 20% (v/v).
Plant extract: Dried leaves and flowers (0.5g) were sonicated with 50.0 ml of methanol
in a volumetric flask for 30min. After that, the extract was filtered through paper filter;
0.5 ml of the supernatant was treated with 2.0 ml of internal standard stock solution and
diluted with water to 10ml. This solution was injected directly to the system.
Results and discussion
Preseparation stage (ITP): The LE and TE used at this stage ensure – due to their
composition- the preconcentration of the phenolic compounds into a narrow
isotachophoretic zone. The initial driving current at this stage was 200 µA for ~ 9 min,
and then it was changed and maintained at 100 µA till the transfer of the stacked
analytes zones from the preseparation to the analytical capillary. For the exact timing of
the introduction of the isotachophoretic zones to the analytical capillary, picric acid was
used as colouring marker. The fastest zone of picric acid migrated in front of the stack;
5 s before the coloured zone reached the bifurcation point, the current was switched and
maintained at 50 µA for 3 min. During this step, the isotachophoretic zones were
transferred into the analytical capillary. After that, the TE in the system was replaced by
BGE and the separation continued in the electrophoretic mode (driving current 200 µA,
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voltage ~ 2700 V and calculated electric power ~ 0.54 W). For the isotachophoreogram
see Fig. 1.
Separation (CZE) stage: Taking in consideration the results of the previous experiments,
LE and TE from the pre-separation step cannot serve as BGE due to the unsuitable
effective mobilities of the leading and terminating ions. The scope of this work was the
optimization and application of the ITP-CZE method for the analysis of different
collections of Hyperici herba as an alternative to the HPLC methods described.
Therefore, the BGE used in the separation stage was 25 mM MOPSO with 50 mM
TRIS and boric acid as complexing agent [24]. In this system following parameters
were optimized:
pH*: The selectivity of separation of the compounds under study depends on their acidbase properties and different ability to form complexes with boric acid. This complex
formation is pH dependent. The effect of pH* was examined in buffer containing 55
mM boric acid adjusted to the pH* values ranging from 8.0-9.1 with barium hydroxide.
The optimal pH* value was 8.3. At higher or lower pH values poor separation was
achieved (unresolved and asymmetric peaks).
Boric acid: To achieve the ionization of flavonoids (as relatively weak acids) enabling
their separation by electromigration methods, background electrolytes based on borate
buffer of pH 9-11 are used [24, 28-29]. Simultaneously borate as a complex-forming
selector can eventually convert the appropriate analytes to anionic complexes of
different stability constant values. The main structural attribute of the compounds
analyzed is that they contain vicinal hydroxyl groups on the aromatic ring and can form
anionic species. The effect of the concentration of boric acid was tested in the range 3575 mM. The optimal concentration of boric acid was 65 mM. At this concentration all
the analytes were baseline separated except quercitrin + chlorogenic acid.
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Cyclodextrins and 18-Crown-6: for further improvement of the quality of separation,
the effect of the addition of 5-30 mM α-cyclodextrin, 5-15 mM β-cyclodextrin and 1-15
mM 18-Crown-6 was examined. It was supposed, that some of the compounds analysed
could interact with the cyclodextrins or 18-Crown-6 and form inclusion complexes
leading to their better separation. Using the concentrations mentioned above, no
improvement of the quality of separation was observed. Therefore, the BGE with 25
mM MOPSO, 50 mM TRIS, 65 mM boric acid (pH* 8.3) was used for the following
measurements (for the electrophoreogram see Fig. 2). The separation of the model
mixture of analytes takes less than 35 min (ITP + CZE step).
Analytical parameters: The linearity of the method was tested in the concentration range
5-0.125 µg.ml-1. The intercept in the linear regression equation (Table 1) could seem
rather high, but it is comparable with other papers dealing with CZE [30-31]. For the
improvement of the linearity kaempferol was employed as internal standard. The results
using kaempferol as IS were comparable with the results without IS, therefore, the
linear regression equations presented are without the use of IS. The repeatability of the
method was evaluated by performing six successive injections (4 µg.ml-1) and expressed
as RSD [%]. The repeatability of the migration times is fairly high (RSD values do not
exceed 0.9%). The higher RSD values for the peak areas are probably associated with
the limited solubility of some compounds (e.g. quercetin) in aqueous 20% (v/v)
methanol. The LOD (estimated as 3 S/N) was 60 ng.ml-1. The analytical parameters of
the proposed method are given in Table 1.
Determination of phenolic compounds in Hyperici herba extract
The developed method was applied to the determination of selected phenolic
compounds naturally occuring in Hyperici herba. The plant material was collected in six
different parts of the Slovak Republic: Šátorové Kosihy (A), Stak ín (B), Považská
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Bystrica (C), Žilina (D), Sobrance (E), Turany (F). Before the ITP-CZE analysis, the
sample was sonicated in methanol. Then it was filtered, diluted and 30µl of this diluted
extract were injected for analysis. The analytes were identified by spiking the sample
with a small amount of standard solution which resulted in an increase of the height of
the respective peak. To verify these results, the electrophoreograms of the extracts (Fig.
3 A-C) were compared with those of standard solutions. The results presented were
calculated without the use of kaempferol as IS and were comparable with those
calculated with the IS addition. The results (Table 2) indicate variable levels of the
analysed compounds in the different collections. The RSD values are between 0.91
(Rutin, Považská Bystrica) and 6.98 (Quercetin, Turany) (n = 6). Comparing the
obtained results, hyperoside and rutin are present in significantly higher amounts than
quercetin and quercitrin+chlorogenic acid in all the samples. The total flavonoid content
(including chlorogenic acid) ranged between 0.442% (Turany) and 0.741% (Považská
Bystrica). Even though quercitrin and chlorogenic acid gave single peak, the sums of
these analytes were quantified because they are important constituents of Hyperici
herba. This approach is quite common in the analysis of natural samples when two
compounds give a single peak [32].
Concluding remarks
A suitable analytical method for the simultaneous separation and determination of
selected phenolic compounds in six different collections of Hypericum perforatum is
presented.
The combination of large injection volumes and coupled capillaries allows the efficient
on-line clean-up, pre-concentration, and detection at low concentrations. More
importantly, the necessity of sample derivatisation and off-line pre-concentration has
been eliminated. The total analysis time is less than 35min. In the published HPLC
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papers the analysis time is longer (60 [33], 90 min [34]) or shorter [35, 36], but it does
not involve the time needed for the sample pre-concentration and purification. The
analysis time using non-aqueous capillary electrophoresis was 8 min [16]. The limit of
detection using the ITP-CZE method was as low as 60 ng.ml-1. Using HPLC In the
published off-line ITP-HPLC method [37] the LOD were 62ng.ml-1 (Rutin) and
72ng.ml-1 (Quercetin).
In conclusion, the approach described has facilitated the difficult analysis of
constituents in plant material considering a multicomponent and variable nature of this
matrix.
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Legends to Figures
Fig. 1. Isotachophoreogram of standards.
Fig. 2. Electropherogram of a model mixture of flavonoids (4µg.ml-1). BGE: 25 mM
MOPSO, 50 mM TRIS, 55 mM Boric acid, pH* 8.3; 20 %(v/v) methanol
1- Quercetin, 2- Quercitrin+chlorogenic acid, 3-Isoquercitrin, 4- Hyperoside, 5- Rutin,
6- Kaempferol (IS)

Fig. 3. Electropherograms of native Hypericum perforatum haulm extract from: AŠátorové Kosihy, B- Stak ín, C- Považská Bystrica. Analytes: see Fig.2
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Table 1: Analytical parameters of the compounds analyzed by ITP-CZE

Analyte

Quercetin
Quercitrin

Equation**

R

RSD [%] (n=6)
Time

Area

0.9970

0.48

7.78

+ y=5956.5x+934.95 0.9912

0.63

2.60

y=4887.7x-566.87

Chlorogenic acid*
Isoquercitrin

y=5021.8x-57.703

0.9988

0.61

1.40

Hyperoside

y=5370.5x-141.81

0.9974

0.59

1.64

Rutin

y=3442.1x+689.42 0.9946

0.89

0.86

*

calculated as Quercitrin

** y = ax + b, where y = the peak area, x = the analyte concentration (µg-ml-1), a = the
slope and b = the intercept.

93

Table 2: Determination of phenolic compounds in different collections of Hypericum perforatum.

Analyte

Šátorové

RSD

Stak ín

RSD

Považská

RSD

Žilina

RSD

Sobrance

RSD

Turany

RSD

Kosihy [%] [%]*

[%]

[%]*

Bystrica [%]

[%]*

[%]

[%]*

[%]

[%]*

[%]

[%]*

Quercetin

0.076

4.32

0.043

4.54

0.048

4.48

0.038

4.95

0.066

4.99

0.036

6.98

Quercitrin

+ 0.076

2.87

0.023

2.47

0.069

2.76

0.040

2.59

0.042

3.98

0.020

3.72

Chlorogenic acid*
Isoquercitrin

0.115

3.07

0.077

2.98

0.074

2.85

0.060

2.51

0.070

4.39

0.035

4.55

Hyperoside

0.205

2.25

0.226

2.13

0.247

2.33

0.206

2.18

0.228

2.97

0.150

3.12

Rutin

0.160

0.98

0.139

1.05

0.279

0.91

0.184

0.93

0.265

0.98

0.201

1.01

Total

0.632

*n=6

0.508

0.741

0.528

0.671

0.442
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Diserta ní práce se zabývá využitím kapilárních elektromigra ních metod v analýze
farmaceuticky významných látek p írodního i syntetického p vodu.
V teoretické

ásti jsou popsány principy a možnosti kapilárních elektromigra ních

technik. Jedná se o kapilární zónovou elektroforézu (CZE), kapilární izotachoforézu
(ITP),

micelární

elektrokinetikou

chromatografii

(MEKC),

mikroemulzní

elektrokinetikou chromatografii (MEEKC), izoelektrickou fokusaci (IEF), kapilární
elektrochromatografii (CEC) a kapilární gelovou elektroforézu (CGE). Dále jsou
diskutovány vybrané možnosti on-line prekoncentrace vzorku, detailn ji je popsána online kombinace kapilární izotachoforézy s kapilární zónovou elektroforézou v módu online spojení dvou kolon (ITP-CZE). Vzhledem k tomu, že matematický popis vztah v
elektromigra ních technikách, používaná instrumentace a aplikace jsou sou ástí
odborných monografií, je tato problematika v diserta ní práci v teoretické ásti popsána
stru n .
1.

Experimentální

práce

byla

v nována

použití

kapilární

zónové

elektroforézy ve farmaceutické analýze. Uvedenou metodou byla analyzována dv
nesteroidní antiflogistika ibuprofen a flurbiprofen v r zných formách lé ivých
p ípravk (masti, sirup, tablety, gel). Separace probíhala v elektrolytu, který obsahoval
20 mM ACES, 20 mM imidazol, 10 mM α-cyklodextrin. pH elektrolytu bylo upraveno
na hodnotu 7.3. Celková doba analýzy nep ekro ila 5 min.
2.

Práce

byla

zam ena

na

aplikaci

micelární

elektrokinetické

chromatografie pro sou asné stanovení ú inné (klotrimazolu) a dvou konzerva ních
látek (methylparaben a propylparaben) v lé ivém p ípravku ve form masti. Separace
probíhala v 15 mM fosfátovém pufru s p ídavkem 15 mM SDS, pH 7.2. Úprava vzorku
p ed vlastní analýzou je jednoduchá, výsledky jsou pln srovnatelné s validovanou
HPLC metodou.
3.

T etí práce se zabývá analýzou neselektivního β-blokátoru pindololu

metodou kapilární izotachoforézy. Separace probíhala v systému, kde byl jako LE
použit pikolinát draselný / kyselina pikolinová a kyselina mraven í jako TE.
Vypracovaná metoda je akceptovatelná jak z hlediska p esnosti a správnosti výsledk ,
tak z hlediska

asové náro nosti analýzy. Navržený systém je selektivní, žádná

z pomocných látek neruší stanovení. Metoda je environmentáln

p íznívá, analýza

probíhá ve vodném prost edí.
4.

V další práci byla ešena problematika separace a stanovení fenolických

slou enin ze skupiny flavonoid

a fenolických kyselin odvozených od kyseliny
104

sko icové a kyseliny benzoové ve složité p írodní matrici, kterou p edstavovalo ervené
víno. Jako analytická metoda byla využitá on-line kombinace kapilární izotachoforézy
s kapilární zónovou elektroforézou v systému t í r zných elektrolyt

(BGE-S-BGE

systém). Celkem bylo analyzováno 14 látek. Zásadní výhodou této metody je snadná
úprava vzorku p ed samotnou analýzou – vzorek se pouze na edí a obsah methanolu
upraví na 20 %. Vypracovanou metodou byly analyzovány dva vzorky erveného vínaTailor`s Port Special Ruby (Taylor, Fladgate& Yeatman, Portugalsko) a Cabernet
Sauvignon (Moravské Vina ské Závody Hukvaldy, R), ve kterých byl stanoven obsah
analyt .

Celková

doba

analýzy

(v etn

izotachoforetické

p edpravy

vzorku

nep esahovala 45 min.
5. V poslední práci byla op t využita metoda on-line ITP-CZE pro separaci a
kvantifikaci vybraných základních rostlinných konstituent v r zných sb rech t ezalky
te kované. Droga Hyperici herba byla nasbírána v šesti r zných lokalitách Slovenské
republiky. V jednotlivých sb rech byla potvrzena variabilita obsahu sledovaných
slou enin. Výsledky byly ve velmi dobré shod s údaji z farmakognostické literatury.
U všech vypracovaných metod byly vyvinuty p vodní elektrolytové systémy a
p edložené metody byly validovány v souladu s požadavky farmaceutických autorit.
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This thesis deals with the use of electrophoretic methods in the analysis of
pharmaceutically important compounds.
In the theoretical part, the classification of capillary electrophoretic techniques is
discussed. Capillary zone electrophoresis (CZE, capillary isotachophoresis (ITP),
micellar elektrokinetic chromatography (MEKC), microemulsion elektrokinetic
chromatography

(MEEKC),

isoelectric

focusation

(IEF),

capillary

electrochromatography (CEC) and capillary gel electrophoresis (CGE) are described.
Further, on-line pre-concentration methods are described. Particular attention is given to
the

on-line

combination

of

capillary

isotachophoresis

with

capillary

zone

electrophoresis using column coupling arrangement. This combination enables the
improvement of the selectivity of separation and the improvement of the limit of
detection of analytes present in complex matrices of biological and environmental
origin.
Afterwards, the results of the experimental analyses are presented:
1.

The first paper deals with the use of CZE in the analysis of ibuprofen and
flurbiprofen in pharmaceuticals. Separation was carried out in a fused silica
capillary (60 cm x 100 µm I.D effective length 45 cm) at 30 kV with UV
detection at 232 nm. The optimized background electrolyte was 20mM N-(2acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid (ACES) with 20mM imidazole and
10mM α-cyclodextrin of pH 7.3. The validated method has been
successfully applied for the routine analysis of ten commercially available
pharmaceutical preparations in different dosage forms (syrup, tablets, cream
and gel). Single analysis took less than 5 min.

2.

The second paper deals with the use of MEKC for the separation and
determination of clotrimazole, methylparaben and propylparaben. Separation
was carried out in a fused silica capillary (60cm x 75µm I.D.) at 25 kV with
UV detection at 212 nm. The optimized background electrolyte was 15 mM
phosphate buffer (pH 7.2) containing 30 mM sodium dodecyl sulfate (SDS)
as a surfactant. The total analysis time was less than 12min and the results
are fully comparable with those obtained with the validated HPLC method.

3.

The third part of the experimental work deals with the analysis of β-blocker
pindolol by ITP with conductimetric detection. The optimal LE was was 10
mM potassium picolinate with 10 mM picolinic acid (pH 5.1), the TE was 10
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mM formic acid. The optimized method was applied in the analysis of
pindolol in Apo-Pindol tablets.
4.

The on-line ITP-CZE was used for separation and quantification of fourteen
selected natural constituents in red wine belonging to flavonoids and
phenolic acids. BGE-S-BGE system was used for the separation. The leading
electrolyte in the ITP pre-separation step was 10mM HCl of pH* 7.2 with
TRIS as counterion, the terminating electrolyte was 50mM boric acid of pH*
8.2. The background electrolyte in the electrophoretic step contained 25mM
MOPSO, 50mM TRIS, 15mM boric acid and 5mM β-cyclodextrin of pH*
8.5. The content of methanol in all electrolytes was 20 % (v/v). The two red
wines analyzed were Cabernet Sauvignon (Moravské Vina ské Závody
Hukvaldy) and Taylor’s Port Special Ruby (Taylor, Fladgate&Yeatman,
Portugal). The wines were diluted with water, the content of methanol was
adjusted to 20% and IS was added and the samples were injected directly to
the system. A single analysis took 45 min.

5.

The on-line ITP-CZE was used for the separation and quantification of
selected flavonoids and phenolic acids in Hypericum perforatum leaves and
flowers collected in six different localities in Slovak Republic. The LE in the
ITP pre-separation step was 10mM HCl with TRIS as counterion (pH* 7.2).
The TE was 50mM boric acid of pH* 8.2. The BGE in the electrophoretic
step contained 25mM MOPSO, 50mM TRIS, 65mM boric acid, pH* 8.3.
The content of methanol in all electrolytes was 20 % (v/v). The variability of
the content of the active components depending on the place of collection
was confirmed.
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