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Souhrn
Kapilární elektroforéza je účinná, spolehlivá a rychlá separační metoda s nízkou
spotřebou chemikálií a tedy i nízkými náklady na analýzu. Systémové zóny, které tato
práce studuje, jsou nevyhnutelnou součástí každého elektroforetického systému a v
nepříznivých případech mohou značně ovlivnit elektroforetické výsledky, znehodnotit je,
nebo vést k jejich špatnému výkladu.
Pomocí predikčních počítačových programů vystavěných na základě teoretického
popisu elektromigrace lze v jednoduchých systémech dobře a spolehlivě předpovídat
pozice systémových píků. Tato předpověď však nemusí být dostatečná a nemusí zaručit
jednoznačnou identifikaci systémových píků v získaných záznamech. V rámci
předkládané práce byl proto rozšířen současný teoretický model elektromigrace a vznikla
nová verze 5.3 predikčního programu PeakMaster, která umožňuje předpovídat nejen
pozice, ale i tvary a polarity systémových zón. Pomocí nového PeakMasteru 5.3 lze tak
lépe předpovídat případnou interakci nebo překryv systémových píků s píky analytů a
nově může být také optimalizováno složení vzorku právě s ohledem na polaritu a tvary
systémových píků. Program PeakMaster má široké využití v běžné analytické praxi při
efektivním výběru separačních systémů a predikce elektroforetických výsledků.
Aplikovatelnost kapilární zónové elektroforézy může být rozšířena tím, že se
použije komplexační činidlo jako přídavek do základního elektrolytu za účelem cílené
interakce s analyty. Přesto však nelze vyloučit (zejména při nevhodné volbě pufru) ani
současnou interakci komplexačního činidla se složkou základního elektrolytu. Ukázali
jsme, že tato nechtěná interakce může mít značný vliv na vlastnosti elektroforetického
systému (pH, vodivost, iontovou sílu) nebo na chování systémových zón. Teoreticky i
experimentálně jsme vyšetřili změny vlastností v systémech, kde komplexuje neutrální
komplexační činidlo s pufrující složkou základního elektrolytu a ukázali jsme možný
dopad na elektroforetické výsledky. Dále jsme prokázali, že chování systémových píků v
komplexujících systémech se liší od chování, které předpovídá klasická teorie
elektromigrace. Jednoduchým testem k odhalení nechtěné komplexace může být
kontrolování hodnoty pH po přídavku (třeba i neutrálního) komplexačního činidla do
základního elektrolytu.
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1.

Úvod
Od dob svého vzniku ušla elektroforéza dlouhou cestu. Vyvíjela se, brala na sebe

různé podoby, díky nimž překonávala mnohé výzvy a splňovala nejrůznější cíle.
V dnešních dnech, ve své „kapilární“ podobě, vyzrála v excelentní techniku, hojně
používanou v mnoha moderních analytických laboratořích po celém světě. Vyniká
vysokou účinností, rychlostí a především nízkou spotřebou chemikálií, tedy nízkými
náklady. Použitelnost kapilární elektroforézy dále rozšiřují její nejrůznější modifikace. Lze
ji proto využít k analýzám široké škály anorganických i organických látek, nejen ionických,
ale i neutrálních, k achirálním i chirálním separacím. Směle tak konkuruje a velmi často i
nepostradatelně doplňuje ostatní účinné separační metody, zejména vysokoúčinnou
kapalinovou chromatografii.
Nezpochybnitelnou výhodou kapilární elektroforézy oproti ostatním metodám je
její ucelený teoretický popis. Příslušné matematické modely, implementovány do
počítačových programů, umožňují předpovídat elektroforetické výsledky a tak snadno
hledat a optimalizovat vhodné separační systémy. Mnohdy také tyto simulační programy
pomáhají vysvětlit experimentálně pozorované jevy nebo jimi lze předpovědět neobvyklé
chování některých elektroforetických systémů.
Některé jevy, které elektroforetické experimenty doprovázejí, však mohou
uživatelům život značně znepříjemnit. V kapilární zónové elektroforéze je jedním z těchto
jevů přítomnost systémových zón, která může v krajních případech vést ke špatnému
výkladu elektroforetických výsledků nebo k jejich úplnému znehodnocení. Systémové
zóny, v detektoru zaznamenané jako systémové píky, mohou být totiž mylně považovány
za píky analytů nebo s nimi mohou interagovat. Tato interakce pak vede k deformaci píků
analytů, které pak často není možné vyhodnotit. Systémové zóny jsou ale vlastní
každému elektroforetickému sytému a jsou tak nevyhnutelnou součástí kapilární zónové
elektroforézy. Vyšetřování jejich chování v jednoduchých i stále složitějších systémech,
zlepšování možností jejich předpovědí a rozeznávání ve výsledných elektroferogramech
je tedy smysluplným úkolem.
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Systémové zóny v kapilární zónové elektroforéze

1.1

Systémové zóny vznikají v kapilární zónové elektroforéze (CZE) při nadávkování
vzorku. Jelikož se složení zóny vzorku liší od složení základního elektrolytu (i když třeba
jen nepatrně), dojde při nadávkování k porušení koncentračních profilů složek základního
elektrolytu (BGE). Po vložení napětí pak mohou tyto poruchy – systémové zóny, podobně
jako zóny analytů, putovat kapilárou. Pokud migrují směrem k detektoru, mohou být
detektorem zaznamenány jako píky, které ale nepříslušejí žádnému z přítomných
analytů. Pro takové píky se ustálil název systémové píky.
Pojem systémový pík byl poprvé použit pro obdobný jev v kapalinové
chromatografii [1]. V chromatografii se také jako první objevily pokusy o vysvětlení
základních principů vzniku a výskytu systémových píků a popis vztahů systémových píků
k termodynamice a kinetice procesů v chromatografické koloně [2-4]. V CZE stoupl zájem
o systémové píky později a je spojen s rozvojem nepřímé UV detekce [5]. Systémové píky
lze totiž detekovat pouze v případě, že použitý detektor reaguje alespoň na jednu složku
základního elektrolytu. To je v CZE nejčastěji případ vodivostní nebo právě nepřímé UV
detekce.
Ačkoliv jsou systémové píky považovány spíše za rušivý jev, lze je využít například
ke stanovení kritické micelární koncentrace [6] Jisté, i když ne příliš přesvědčivé, je
využití systémových píků také v podobě vakantní afinitní kapilární elektroforézy,
například při stanovení konstant stability [7,8]. Problematika systémových píků byla
několikrát shrnuta v pracích Gebauera a Beckerse [9,10] a později v přehledových
článcích Gaše a kol. [11,12].
Elektroforéza má ve srovnání s chromatografií výhodu v jednoduchosti
uspořádání, v němž probíhá separační proces. To umožňuje dobře a v principu jednoduše
matematicky popsat elektromigrační proces pomocí (i) rovnice kontinuity (ii) podmínky
elektroneutrality a (iii) rovnic pro příslušné rovnováhy (acidobazické, komplexační). Sadu
rovnic, nabízejících úplný popis elektromigračních procesů, lze řešit pouze numericky
pomocí počítačových programů.
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Simulace jsou ale náročné na čas i výkon počítačů a neumožňují počítat
kvantitativní charakteristiky elektroforetických systémů, na základě kterých by bylo
možné vyslovovat některá obecná pravidla například o počtu a mobilitě systémových
zón, parametrech zón analytů a podobně. Proto se autoři již v minulosti zaměřili na
hledání popisu kapilární zónové elektroforézy majícího analytické řešení. Prvním
přístupem k řešení elektromigračního chování zón byla formulace rovnic hmotnostní
bilance na pohyblivých rozhraních Longsworthem [13] a Albertym [14]. Na tyto základy
navázal později Beckers, který se rozsáhle věnoval popisu vzniku systémových zón i
teoretickému popisu zónové elektroforézy samotné [15-17]. Z modelu pohybujících se
rozhraní nevyplývá jednoznačné pravidlo o počtu systémových píků a předpovědi se
často opíraly jen o experimentální zkušenosti pro dané typy BGE [10,18-20] a tzv. galerie
systémových zón [21]. Na základě tohoto přístupu nebylo možné charakterizovat obecný
systém (N složek, slabých či silných, jednosytných či vícesytných, kyselin, zásad či
amfolytů).
Druhý přístup k teoretickému popisu kapilární zónové elektroforézy zavedl Poppe
[22], když vysvětlil existenci systémového píku a možnost nepřímé detekce na základě
matematického modelu linearizovaných transportních rovnic. Poppe jako první vyslovil
předpověď, že systém s N stupni volnosti (N složek systému) bude mít N systémových
zón. Každé ze zón přísluší jedna vlastní hodnota matice s rozměrem mobility a vlastní
vektor, který popisuje relativní intenzity poruchy každé složky v dané zóně. Pro tento
model se později vžil název lineární teorie elektromigrace (LTE). Na tento model navázala
Gašova skupina. Zabývala se postupně složitějšími a složitějšími systémy [23,24] a
nakonec zobecnila lineární teorii elektromigrace pro N složek, slabých či silných kyselin,
zásad nebo amfolytů libovolné sytnosti [25]. Z jevů spojených se systémovými píky se
tato skupina ve svých pracích zabývala rezonancí, tedy jevem nastávajícím v případě
rovnosti mobilit analytu a systémového píku [23], vysvětlila existenci stacionárního píku
[24] a předpověděla systémy, které zmíněný pík nemají [25]. Z LTE také vyplynulo, že
mobility systémových zón mohou být v principu komplexní čísla. Takové systémy pak
byly skutečně nalezeny a vykazují neobvyklé, oscilační, chování [26,27]. Dále bylo
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prokázáno, že, stejně jako v přístupu hmotnostních bilancí, lze v LTE získat veličiny:
molární vodivostní odezvu bx, transfer ratio TR a relative velocity slope Sx, a předpovídat
tak odezvy vodivostní i nepřímé spektrofotometrické detekce [25]. Spektrálním
rozkladem matice mobilit byla získána matice amplitud systémových píků [28].

1.2

Simulační program PeakMaster

Lineární teorie elektromigrace se stala základem pro simulační program PeakMaster,
který byl vyvinut v naší skupině [29]. PeakMaster je volně a zdarma dostupný na
stránkách naší skupiny [30] a je široce využíván v mnoha, nejen v elektroforetických,
laboratořích. V Tabulce 1 jsou přehledně shrnuty požadované vstupní parametry a
nejdůležitější výstupní parametry, které může program PeakMaster, verze 5.2,
poskytnout.
Tabulka 1. Vstupní parametry potřebné pro výpočty v programu PeakMaster 5.2 a přehled
nejvýznamnějších výstupních parametrů

množství (S,M,L, XL)a
disociační konstantyb
limitní mobilityb

•
•
•
•

celková délka kapiláry
délka kapiláry k detektoru
vkládané napětí
mobilita/pozice markeru
elektroosmotického toku

BGE

Analyty

•
•
•

•
•
•
•

pH
vodivost
iontová síla
pufrační kapacita

Analyty

složení/koncentrace
disociační konstantyb
limitní mobilityb

Výstupní parametry

•
•
•
•

efektivní mobilita
TR [31] (nepřímá detekce)
bx [32] (vodivostní detekce)
Sx [33] (elektromigrační disperze)

Systémové
zóny

BGE

•
•
•

Experimentální
podmínky

Vstupní parametry

•
•

mobility
amplitudyc[28]

TR - transfer ratio; bx - molární vodivostní odezva; Sx - velocity slope
a
v případě analytů se v základním nastavení nezadává jejich přesná koncentrace, ale vybírá se jedno
z možných množství: S (small), M (medium), L (large) nebo XL (extra large)
b
pro širokou škálu látek je možné je vyhledat přímo v databázi programu PeakMaster; databáze jsou
založeny na datech T.Hirokawy
c
dostupné v podokně „Amplitudes“ po zadání přesného složení dávkovaného vzorku
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Výsledky výpočtů jsou dány jak číselnými hodnotami jednotlivých parametrů, tak
i v podobě simulovaného elektroferogramu. Celá simulace a výpočet jsou oproti
numerickým simulátorům velmi rychlé (v řádu vteřin).
Na rozdíl od numerických simulátorů nelze PeakMaster využít pro různé
elektromigrační techniky (izotachoforéza, izoelektrická fokusace, apod.). Jak z podstaty
LTE vyplývá, PeakMaster může predikovat výsledky pouze pro kapilární zónovou
elektroforézu. CZE je dnes nejběžnější elektromigrační technikou, kterou lze navíc
vhodně modifikovat přídavkem látek poskytujících analytům různé cílené interakce.
Vrátíme-li se k Tabulce 1, je patrné, že dosavadní verze PeakMasteru – PeakMaster 5.2
nebyla schopné předpovídat tvary systémových píků. Rozšíření linearizovaného modelu,
jeho implementace do PeakMasteru, stejně jako experimentální ověření schopnosti nové
verze programu předpovídat tvary systémových píků, jsou uvedeny v Publikacích 2 a 3
předkládané práce.

1.3

Komplexační rovnováhy v kapilární elektroforéze
Rychlé komplexační rovnováhy se v kapilární elektroforéze využívají čím dál

častěji. Přítomnost komplexujícího činidla v BGE má za cíl poskytnout analytům
dodatečné interakční možnosti a zvýšit tak selektivitu daného separačního sytému.
Pokud je komplexačním činidlem chirální selektor, pak je navíc možné dosáhnout
enantioseparace chirálních analytů. Přehled chirálních selektorů používaných v HPLC a
kapilární elektroforéze je zařazen v předkládané práci na konci kapitoly Úvod
(Publikace 1).
Komplexace analytu s komplexačním činidlem v kapilární elektroforéze je
v dnešní době již detailně popsána. Velmi malou pozornost však autoři věnovali a věnují
možné nechtěné komplexaci daného komplexačního činidla se složkami použitého
základního elektrolytu. Práce některých autorů napovídají, že v důsledku komplexace
komplexačního činidla s BGE může docházet k výrazným změnám ve vlastnostech BGE
[34,35]. Chování systémových píků v komplexujících systémech i změny fyzikálněchemických vlastností základních elektrolytů v důsledku nechtěné komplexace BGE
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s komplexujícím činidlem a případný vliv na elektroforetické výsledky byly předmětem
Publikací 4 a 5 uvedených v předkládané práci v Kapitole 4.2.

2.

Cíle dizertační práce
Cíle práce byly zaměřené obecně na zlepšení možnosti predikce a identifikace

systémových zón a píků v kapilární zónové elektroforéze, které by mohly zlepšit/rozšířit
uplatnění programu PeakMaster v analytické praxi. Dále pak cíle směřovaly k
prohloubení poznatků o chování systémových píků v komplikovanějších systémech,
zejména takových, které zatím není možné efektivně vyšetřovat pomocí predikčních a
simulačních programů.
Konkrétní cíle práce byly následující:
•

Potvrdit správnost a funkčnost nového nelineárního modelu odvozeného a
implementovaného do nové verze programu PeakMaster 5.3 za účelem
predikce tvaru systémových píků
(i)

porovnat výpočty PeakMasteru 5.3 se simulacemi programu Simul 5

(ii)

vybrat vhodné elektroforetické systémy a srovnat predikce
PeakMasteru 5.3 s reálnými experimenty, zejména změnu tvaru a
polarity systémových píků v závislosti na složení a velikosti
dávkované zóny

•

V elektromigračních systémech, kde dochází ke komplexaci složky pufru
s komplexačním činidlem:
(i)

vyšetřit

změny

základních

vlastností

pufru

v důsledku

této

komplexace
(ii)

odhalit a popsat případný dopad těchto změn na elektroforetické
výsledky

(iii)

vyšetřit chování systémových píků v komplexujících systémech a
porovnat je s predikcemi lineární teorie elektromigrace
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3.

Experimentální podmínky
Veškeré elektroforetické experimenty probíhaly na přístrojovém vybavení naší
3D

laboratoře, tedy na přístrojích Agilent CE nebo CE 7100 (Agilent Technologies,
Waldbronn, Německo). Přístroje jsou vybaveny vestavěnými UV/Vis detektory
s diodovým polem a vodivostními detektory navrženými v naší laboratoři [36]. Oba typy
přístrojů jsou ovládány softwarem ChemStation. Měření pH probíhalo na PHM 240
pH/ion metru firmy Radiometer (Copenhagen, Dánsko).
Používány byly křemenné kapiláry s vnějším polyimidovým potahem. Délky,
průměry a promývání kapilár se nevymykaly běžným postupům. Použité chemikálie byly
vysoké čistoty, voda byla deionizována systémem ULTRAPUR od firmy Watrex (Praha,
ČR).
Z použitých komerčních softwarů lze jmenovat Origin 8.1 (OriginLab Corporation,
Norhampton, USA) a MS Office Excel (Microsoft Corporation, USA) pro vyhodnocování
naměřených dat. Dále byly používány simulační programy řady Simul a PeakMaster,
vyvinuté v naší laboratoři [30].
Detailní experimentální podmínky jsou uvedeny vždy v příslušné publikaci, a
proto nejsou v práci detailněji zmiňovány.
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4.

Výsledky a diskuze
4.1

Předpovědi tvarů systémových píků
V Publikaci 2 byl formulován zjednodušený nelineární model elektromigrace,

který nabízí lepší možnosti než dosavadní LTE, ale stále je ještě analyticky řešitelný
pomocí maticového zápisu. Kompletní matematické zpracování, založené na Taylorově
rozvoji rovnic popisujících elektromigraci a následném zahrnutí konstantního a prvního
nelineárního

členu

elektromigrace

a

konstantního

členu

difúze

do

tohoto

zjednodušeného modelu, je popsáno v Publikaci 2. Model je pak řešen pro dvě počáteční
podmínky dávkování vzorku – ve tvaru Diracovy funkce a obdélníkového pulsu. Řešením
pro první případ je klasická Haarhoff-van der Lindeho (HVL) funkce. Pro druhý, více
realistický, případ bylo použito řešení poprvé odvozené pro chromatografii a v Publikaci
2 označené jako HVLR funkce. HVLR funkce tak umožní přesnější zobrazení tvarů píků,
zejména pokud je nadávkována širší zóna vzorku. Nelineární model byl implementován
do nové verze programu PeakMaster označené jako PeakMaster 5.3.
V nové verzi programu PeakMaster se oproti předešlým verzím vyplňuje i
konkrétní složení vzorku a šířka dávkované zóny. Následně jsou spočítány parametry pro
všechny zóny – jejich složení, vodivostní odezva, lineární mobilita a nově také tzv.
nelineární elektromigrační mobilita, uEMD,i, která je mírou elektromigrační disperze i-té
zóny. Všechny vypočítané parametry jsou následně převedeny i do grafické podoby
simulovaného elektroferogramu pro daný BGE, dané experimentální podmínky, dané
složení vzorku a danou šířku dávkované zóny.
Přesnost nového modelu v programu PeakMaster 5.3 byla ověřena srovnáním se
simulacemi v programu Simul 5 [37], který řeší příslušné nezjednodušené nelineární
rovnice popisující elektromigraci numericky. Výsledky ze Simulu a PeakMasteru byly ve
velmi dobré shodě. Správnost a použitelnost modelu a nové verze PeakMasteru tak byla
ověřena. Zatímco simulace v programu Simul 5 jsou časové náročné (řádu hodin i dní) a
nabízejí jen grafické zobrazení výsledných profilů, PeakMaster 5.3 je schopen výsledek
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stejného elektroforetického experimentu předpovědět během několika vteřin na základě
výpočtů daných parametrů elektroforetického systému.
V Publikaci 3 byl nový PeakMaster 5.3 otestován srovnáním s experimenty
prováděnými na třech různých systémech. V každém systému byly vyšetřovány
systémové píky vybuzené čtyřmi různými poruchami (vzorky obsahující +/- 10% jedné
nebo druhé složky pufru oproti koncentraci v BGE). Ve všech třech případech, i v případě
dávkování dlouhých zón, byly předpovědi programu PeakMaster 5.3 v naprosté shodě
s experimenty.
Nový PeakMaster 5.3 může zlepšit možnosti predikce a identifikace systémových
píků v experimentálně získaných elektroferogramech, protože předpovídá nejen pozice
systémových píků, ale také jejich polarity a tvary. Systémové píky tak mohou být
v záznamech snadněji rozeznány a méně často tak může dojít k záměně systémových
píků s píky analytů. Nově pak může být před samotnou analýzou optimalizováno i složení
vzorku právě s ohledem na polaritu a tvary systémových píků, jak je naznačeno na
Obrázku 1.

Obrázek 1 Ilustrace možnosti optimalizace složení vzorku z pohledu vhodné polarity a tvaru
systémových píků v programu PeakMaster 5.3; SP - systémový pík, A - analyt
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O výhodách nového PeakMasteru 5.3 vypovídá také Obrázek 2. Stará verze, která
systémové píky znázorňuje pouze jako svislé čáry nemůže být schopna dobře popsat
situace, kdy se systémové píky překrývají (Obrázek 2A) nebo kde kvůli svému tvaru
zasahují do píku analytu (Obrázek 2B).
B

A
SP2
PeakMaster 5.2

SP2

Signál

SP1

Signál

SP1

PeakMaster 5.2
A

2,2

2,4

2,6

2,5

2,8

3,0

3,5

Signál

Signál

SP2

PeakMaster 5.3

PeakMaster 5.3

A

SP1
2,2

4,0

SP1

SP2

2,4

2,6

t (min)

2,8

2,5

3,0

3,5

4,0

t (min)

Obrázek 2 Rozdíl v predikci dvou systémových píků (A) a dvou systémových píků a jednoho píku
analytu (B) v programu PeakMaster 5.2 (starší verze) a PeakMaster 5.3 (nová verze); SP – systémový
pík, A - analyt

Implementace nového matematického modelu do programu PeakMaster výrazně
posunula možnosti tohoto účinného nástroje pro předpovědi výsledků kapilární zónové
elektroforézy.

4.2

Systémové píky v komplexujících systémech
Zatímco v elektroforetických systémech s přítomným komplexačním činidlem je

vliv komplexace na chování analytů poměrně dobře popsán, zejména v oblasti chirálních
separací, ucelený popis a možné důsledky komplexace složky základního elektrolytu
s daným komplexačním činidlem zcela chybí. Cílem publikací 4 a 5 bylo zacelit tento
nedostatek.
Nejprve jsme se zaměřili obecně na roztoky pufrů. Teoreticky i experimentálně
jsme vyšetřili případné změny jejich základních vlastností v důsledku komplexace
pufrující složky s neutrálním komplexačním činidlem. Velkou pozornost jsme věnovali
především změnám pH. Kompletní teoretický popis pufračních systémů, kde probíhá
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kromě disociace pufrující složky (slabý elektrolyt) současně i komplexace s přítomným
neutrální komplexačním činidlem není možné řešit analyticky. K výpočtům přesných
hodnot základních vlastností komplexujících pufrů je možné využít numerického
simulátoru Simul 5 Complex [38].
Pro získání představy o obecně platných pravidlech změn pH v komplexujících
systémech jsme odvodili zjednodušené vztahy pro výpočet koncentrace oxoniových
iontů. Z odvozených vztahů platných vždy pro daný typ pufru (kyselý nebo bazický,
s vysokým nebo nízkým pH) vyplývá, že poměr komplexačních konstant nabité (KXAc) a
nenabité (KXAn) formy pufrující složky s komplexačním činidlem jednoznačně určuje, zda
bude pH daného pufru nižší nebo vyšší než pH původního pufrujícího roztoku bez
přídavku komplexačního činidla. Zároveň lze tedy z měření změn pH získat některé
základní informace o probíhající komplexaci. Na dvou modelových systémech jsme
ověřili platnost těchto předpokladů. Vyšetřovány byly pufry sestavené (i) z kyseliny
benzoové a hydroxidu lithného a (ii) kyseliny N-cyklohexyl-2-aminoethansulfonové
(CHES) a hydroxidu lithného. Z měření změn pH pufru po přidání neutrálního βcyklodextrinu (β-CD) vyplývá, že nenabitá forma kyseliny benzoové interaguje s β-CD
*

silněji než nabitá. U CHESu je tomu naopak . Výsledky těchto závěrů, které přehledně
ilustruje Obrázek 3, jsou v souladu s literaturou a byly potvrzeny i NMR měřením.
Kyselina benzoová
KXAc < KXAn
O

HO

O

-

CHES
KXAc > KXAn

O

-

O
S

+
NH2

O

-

O

O

S
NH

O

O

Obrázek 3 Ilustrace informací získaných o modelových komplexech (kyselina benzoová - β-CD a CHES
- β-CD) proměřením změn pH pufrů před a po přídavku β-CD.
*
Nenabitou formou látky se rozumí stav, kdy je celkový náboj molekuly nulový. V případě CHESu je
to tedy stav, kdy je protonizována aminoskupina a zároveň disociována sulfonová skupina.
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Praktický dopad komplexace složek základního elektrolytu na elektroforetické
výsledky je podrobně popsán v druhé části dvoudílné série článků (Publikace 4 a 5).
Z výsledků je zřejmé, že stanovování komplexačních konstant pomocí afinitní kapilární
elektroforézy je nezbytné provádět v pufrech, které s přítomným komplexačním činidlem
neinteragují. Ukázali jsme, že případná (nechtěná, skrytá) interakce složky BGE a
komplexačního činidla má zásadní dopad na stanované hodnoty komplexačních konstant
a tuto hodnotu závažně zkresluje. Přítomnost komplexačního činidla (třeba za účelem
chirální separace) může také výrazně snížit rozlišení separace daných analytů. Tato
skutečnost byla demonstrována na sadě aminokyselin, které jsou v pufru bez přídavku
komplexujícího činidla dobře separovány. Po přídavku komplexujícího činidla dojde
k výraznému zhoršení separace kvůli neočekávané změně pH způsobené komplexací
složky BGE s komplexačním činidlem.
Značnou

pozornost

jsme

věnovali

také

chování

systémových

píků

v komplexujících systémech. Vznik systémových píků, jejich počet a mobility jsou velmi
dobře popsány lineární teorií elektromigrace. Podle této teorie nezpůsobí přídavek
neutrální látky do roztoku základního elektrolytu žádnou změnu v existujících
†

systémových zónách . V případě komplexace neutrálního činidla se složkou BGE však byly
pozorovány změny v počtu a mobilitách systémových píků. Tento fakt lze vysvětlit
vznikem komplexu, který také podléhá acidobazické rovnováze a je elektroforetickým
systémem vnímám jako další složka základního elektrolytu. Způsobuje tak vznik dalšího
systémového píku a ovlivňuje (někdy i výrazně) mobility těch stávajících. Tyto
„nepředvídatelné“ systémové píky lze pak snadno zaměnit za píky analytů nebo mohou
píky analytů překrývat a znehodnotit.
Přítomnost komplexačního činidla může výrazně ovlivnit vlastnosti pufru. Tyto
změny jsou málokdy očekávány, zejména v případě neutrálního komplexačního činidla.
Je-li komplexující pufr použit jako základní elektrolyt v kapilární elektroforéze, může
zásadně ovlivnit a zkreslit elektroforetické výsledky. Kontrolování hodnoty pH po

†
Uvažuje se, že neutrální složka vyvolá přítomnost systémového píku s nulovou mobilitou a nulovou
amplitudou a neovlivní mobility ani amplitudy již existujících systémových píků
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přídavku komplexačního činidla do BGE může být jednoduchým testem k odhalení
nechtěné komplexace a spolehlivou prevencí špatných interpretací výsledků.

4.3

Využití kapilární elektroforézy a softwaru PeakMaster v praxi
V Publikaci 6 bylo využito programu PeakMaster k rychlé optimalizaci

separačních podmínek sady 1,4-benzodiazepinů. Pro výpočty v programu PeakMaster
jsou zapotřebí hodnoty limitních mobilit a disociačních konstant analytů. Disociační
konstanty nebo jejich odhady lze získat výpočtem ve speciálních softwarech [39,40]. Pro
odhady limitních mobility je pak vhodné naměřit při zvoleném pH a známé iontové síle
efektivní mobilitu jednotlivých analytů a z té pak limitní mobilitu odhadnout. Pro
optimalizaci separace tak bylo zapotřebí jen velmi malé množství experimentů. Po
zjištění hodnot efektivních mobilit při dané iontové síle a pH pak pokračovalo ladění
podmínek pouze v programu PeakMaster. Tím byly separační podmínky optimalizovány
velmi rychle, například ve srovnání s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, kde
podobné softwarové pomůcky nejsou téměř dostupné. Optimalizovaná metoda pro
separaci sady benzodiazepinů byla validována a je tak připravena pro praktické využití při
analýze těchto farmaceuticky hojně používaných psychoaktivních látek.

5.

Závěr
Předkládaná práce byla zaměřena na zlepšení možností predikce systémových

píků v kapilární zónové elektroforéze a na vyšetření vlastností elektroforetických
systémů, kde se uplatňují komplexační rovnováhy.
Za účelem predikce tvarů systémových píků byl odvozen nový nelineární model
elektromigrace, který byl implementován do nové verze programu PeakMaster 5.3.
Funkčnost a správnost PeakMasteru 5.3 byla potvrzena porovnáním jeho výpočtů se
simulacemi

numerického

simulátoru

Simul

5.

Dále

byly

vybrány

tři

typy

elektroforetických systémů, u kterých byly sledovány změny tvarů a amplitud
systémových píků v závislosti na složení dávkovaného vzorku a také tvaru dávkované
zóny. Shoda predikcí PeakMasteru 5.3 a získaných experimentů potvrdila, že PeakMaster
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5.3 je schopný správně predikovat tvary a amplitudy systémových píků a může tak
výrazně zlepšit jejich identifikaci v reálných elektroforetických záznamech. Zároveň je
možné s použitím PeakMasteru 5.3 optimalizovat složení dávkované zóny právě s
ohledem na tvary a polaritu systémových píků elektroforetického systému.
Ve své druhé části se práce zabývala elektroforetickými systémy, ve kterých
dochází ke komplexaci pufrující složky s přítomným komplexačním činidlem. Bylo
prokázáno, že v důsledku zmíněné komplexace může i přídavek neutrálního
komplexačního činidla zapříčinit výraznou změnu vlastností základního elektrolytu, což
má za důsledek vážné zkreslení různých elektroforetických výsledků. Vyšetřen byl dopad
na hodnotu stanovovaných komplexačních konstant metodou afinitní kapilární
elektroforézy a negativní vliv komplexujícího pufru byl také demonstrován na separaci
sady aminokyselin. Bylo prokázáno, že chování systémových píků v systémech s
neutrálním komplexačním činidlem se neřídí lineární teorií elektromigrace v té formě, jak
jsme ji doposud vyvinuli. V důsledku vzniku komplexu složka pufru – komplexační činidlo
vzniká v daných systémech nový systémový pík, který může mít výraznou mobilitu a
zasahovat tak do oblasti migrace analytů. Rovněž se mění i mobility stávajících
systémových píků. Chování systémových píků v komplexujících systémech nemohou být
zatím efektivně vyšetřovány pomocí stávajících predikčních programů. Měření změn pH
po přídavku komplexačního činidla do roztoku BGE bylo navrženo jako snadná a
spolehlivá metoda k odhalení nechtěných komplexací v elektroforetických systémech.
V závěru práce byl zařazen příklad využití programu PeakMaster v běžné
analytické praxi. Na základě několika málo experimentů a s využitím PeakMasteru byl
vybrán vhodný separační systém pro separaci sady benzodiazepinů.
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Abstract
Capillary electrophoresis is a method of choice in many analytical laboratories for its
high separation efficiency, rapidity, low consumption of chemicals and therefore low costs.
Inherent to each electrophoretic separation system are system peaks, which can significantly
affect or confuse the electrophoretic results.
In capillary zone electrophoresis, position of system zones can be predicted easily
and reliably by means of prediction software based on a theoretical description of
electromigration. However, the prediction of only position of a system zone may not be
sufficient for identification of system peaks in obtained electropherograms. Therefore, an
existing theoretical model was significantly extended and new version of PeakMaster
software (PeakMaster 5.3) was introduced in the framework of this thesis. PeakMaster 5.3
enables to predict not only the positions of system zones, but also their shapes and polarity.
Thus, PeakMaster 5.3 improves the prediction possibility of overlapping or interaction of
system peaks with analyte peaks. Moreover, composition of the sample can be optimized in
order to obtain convenient shapes and amplitudes of system peaks.
The applicability of capillary zone electrophoresis can be extended by addition of a
complexation agent into the background electrolyte. Complexation additives are primarily
intended to offer additional interactions for analytes. Nevertheless, simultaneous
interactions of background constituents with complexation agents may occur. We
demonstrated that such unwanted interactions seriously influence properties of the
background electrolyte (pH, ionic strength or conductivity) or behavior of system peaks. We
investigated changes of fundamental buffer properties caused by complexation, both
theoretically and experimentally, in systems where a neutral complexation agent interacts
with buffering constituents of several background electrolytes. We also showed how these
changes impact on electrophoretic results in practice. Further, we revealed that behavior of
system peaks differs from the behavior predicted by classical theory of electromigration in
such systems. We proposed to measure pH changes after addition of neutral complexation
agent as a simple method for detection of unwanted complexation.
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1.

Introduction
Since its early days electrophoresis has gone a long way and it has grown into

excellent separation technique. Electrophoretic technique in the form of capillary zone
electrophoresis (CE) is widely employed in many modern analytical laboratories all over the
world. CZE is distinguished by its high efficiency, rapidity and low costs. The applicability of
CZE can be further enhanced by utilization of various additives to background electrolytes
(BGE). Therefore, capillary electrophoresis can be applied in analyses of wide range of ionic
or even neutral organic and inorganic compounds, including chiral separations. This makes
CE a complementary method to others efficient separation techniques, namely high
performance liquid chromatography.
Besides its high separation efficiency, an additional indisputable advantage of CZE
methods is that the electromigration process is very well described theoretically. The
established theoretical models were implemented into various simulation software tools,
which enable to simulate, predict and optimize electrophoretic experiments. Simulation
software can also help us to elucidate experimentally observed phenomena or extraordinary
behavior of electrophoretic systems.
However, there are several disturbing phenomena occurring in CZE, which have to be
taken into account as they might have significant impact on electrophoretic results. System
peaks are ones of the most important as they are inherent to each electrophoretic
separation system. System peaks do not correspond to any analyte, but can be easily mixed
up with analyte peaks and thus confuse the results. Further, system peaks can interact with
peaks of analytes when both have mutually close electrophoretic mobilities. This situation
leads to an extreme peak broadening and makes correct data evaluation impossible.
Obviously, system zones might influence separation results in severe and unexpected way.
Therefore, prediction of system peaks mobilities, understanding of their behavior and
forecasting of their appearance in more and more complicated systems remains a
meaningful task.
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1.1

System zones in capillary zone electrophoresis
Composition of a sample always differs (even if only slightly) from that of BGE.

Therefore, injection of the sample into the capillary causes disturbances in the originally
uniform concentration profiles of BGE components. The disturbances, system zones, can
move along the capillary with certain mobilities. If recordable by the detector, they appear in
the electropherogram as additional peaks. Such peaks are known as system peaks.
The term system peak firstly appeared in literature for similar phenomena in liquid
chromatography method [1]. First attempts to describe basic rules of origin and appearance
of system peaks were also performed in the field of liquid chromatography [2-4]. System
peaks can appear only when the detector is responsive to any component of BGE. This is
especially so in case of indirect or conductivity detection. Therefore, in CZE, investigation of
system peaks started a little bit later as it is related to developments of indirect detection in
capillary electrophoretic techniques [5].
Although, system peaks are regarded mainly as a disturbing phenomenon, several
useful utilizations can be found in literature. Observing system peak mobility in dependence
on a concentration of a surfactant allows determination of critical micelle concentration of
the surfactant [6]. System peaks can be utilized also in vacancy affinity capillary
electrophoresis for stability constants determination [7,8]. The issue of system peaks have
been summarized several times in review articles of Gebauer and Beckers [9,10] or later by
Gaš et al. [11,12].
Electrophoresis has an advantage of rather simple experimental arrangement
compare to chromatography, for instance. This fact allows basically simple mathematical
description of electromigration processes by means of (i) continuity equation, (ii)
electroneutrality condition and (iii) equations for corresponding equilibria (dissociation,
complexation). Such set of equations offering comprehensive description of electromigration
can be solved only numerically by means of software tools.
Simulations are very often time consuming and require a rather high computer
performance. Moreover, simulations only result in a graphical representation of the peak
6

evolvement and do not allow calculation of important electrophoretic parameters.
Therefore, simulations cannot be used for fast and effective investigation of generally valid
rules in electrophoretic systems. From the early days of electrophoresis there were several
attempts to find a simplified but still sufficient theoretical model having closed formula
solution. A first approach was formulation of mass balance equations on moving boundaries
introduced by Longsworth [13] and Alberty [14]. This concept was further developed by
extensive work of Beckers [15-17]. The theory of moving boundary allowed forecasting the
existence of some system peaks or the interaction of the system zone with the zone of an
analyte. However, this approach had some limitations. Predictions in more complex systems
were not available and system peaks had been investigated predominantly by means of
experiments in corresponding types of BGEs [10,18-21]. General valid rule about the number
of system zones did not arise from moving boundary model.
The second approach was firstly used in capillary zone electrophoresis by Poppe [22]
and it was based on the linearized equations describing electromigration which are written
in a matrix form. On the basis of this model, Poppe firstly proposed that electrophoretic
system with N constituents has N system zones. Each eigen value of the matrix has a
dimension of mobility and corresponds to one of the system zones. Each system zone is
characterized by its eigen vector, which describes concentration of each constituent in given
system zone. This approach was further developed by the group of Gaš, which named this
model as linear theory of electromigration (LTE). The group of Gaš investigated progressively
more and more complicated systems [23,24] and finally, they generalized LTE for any
electrophoretic system composed of N constituents, strong or weak electrolyte with any
valence [25]. On the basis of LTE, the same group also elucidated the resonance
phenomenon [23] and existence of stationary system zones [24]. Further they predicted
systems without stationary system zones [25] and existence of oscillating electrolytes
[26,27]. Similarly to the moving boundary approach, parameters of a molar conductivity
detection response (bx) and a transfer ratio (TR) were derived to enable prediction of
conductivity response and indirect spectrophotometry detection signal, respectively. In the
framework of LTE so called relative velocity slope (Sx) was additionally introduced as a
7

measure of electromigration dispersion of analyte peaks [25]. Moreover, amplitudes of
system peaks were obtained by spectral decomposition of the matrix of mobilities [28].

1.2

Simulation software PeakMaster

The complete linearized theory of electromigration was implemented into our software
PeakMaster 5.2 [29,30]. The software is able to predict the results of electrophoretic
separation as well as the parameters of the electrophoretic separation systems. Summary of
required input parameters as well as the most important output data are summarized in
Table 1.
Table 1. Input parameters and output data of PeakMaster 5.2 software

amount (S,M,L, XL)a
dissociation constants b
limiting mobilitiesb

•
•
•
•

total capillary length
length to detector
voltage
mobility/position of EOF
marker

pH
conductivity
ionic strength
buffering capacity

•
•
•
•

effective mobility
TR [31] (indirect detection)
bx [32] (conductivity detection)
Sx [33] (electromigration
dispersion)

•
•

mobilities
amplitudesc[28]

BGE

Analytes

•
•
•

•
•
•
•

Analytes

composition/concentration
dissociation constants b
limiting mobilities b

Output data

System
zones

BGE

•
•
•

Experimental
conditions

Input parameters

TR - transfer ratio; bx – molar conductivity detection response; Sx - velocity slope
a
only approximate amount of analyte (S (small), M (medium), L (large) nebo XL (extra-large)) is chosen in
basic window of PeakMaster software.
b
PeakMaster includes wide database of dissociation constants and limiting mobilities based on the data
of T.Hirokawa
c
available in „Amplitudes “ subwindow when exact sample composition is set up

Results of PeakMaster calculations are provided as the value of each particular
parameter and simultaneously as a simulated electropherogram. Compared to numerical
simulators, calculated properties and simulated electropherograms are available within
seconds. PeakMaster can be utilized only for capillary zone electrophoresis mode. CZE is the
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most common technique, which can be suitably modified by BGE additives offering
additional interactions for analytes.
As obvious from Table 1, existing version of PeakMaster is not able to provide any
information about shapes of system peaks. The extension of linearized model of
electromigration and its implementation into new version of PeakMaster and experimental
verification are the subjects of Publications 2 and 3 in the thesis.

1.3

Complexation equilibria in capillary electrophoresis
Fast complexation equilibria are very often employed in capillary electrophoretic

techniques. The presence of complexing agents in BGE offers additional interaction
possibilities to analytes. Thus, selectivity of given separation system can be improved or
neutral analytes can be mobilized. Moreover, when chiral selector is used as a complexation
agent, enantioseparation of chiral compounds can be achieved. Overview of chiral sectors
applied in HPLC and capillary electrophoresis is given in Publication 1 in the thesis.
Although the complexation separation systems are widely used and studied
theoretically, the attention of the authors is almost exclusively focused on complexation
equilibria of complex-forming agents with the analyte, while the complexation with other
constituents of separation systems is omitted. Only a few papers noticed the interaction of
the complex-forming agent with constituents of the background electrolyte [34,35]. The
changes of fundamental buffer properties of complexing electrophoretic systems and
behavior of system peaks in such systems were subjects of Publications 4 a 5 in the thesis.

2.

Aims of the study
The aim of this thesis was to enhance the possibility of prediction and identification

of system peaks in CZE, which would improve/extend the applicability of PeakMaster
software in analytical practice. Further objective of the thesis was to contribute to better
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knowledge of behavior of system peaks in more complex separation systems, especially in
cases where effective investigation by means of predictions programs are not available yet.
The particular objectives were as follows:
•

To verify correctness and validity of new nonlinear model which was derived and
implemented into PeakMaster 5.3 software in order to predict shapes of system
peaks
(i)

To compare PeakMaster 5.3 calculations with simulations obtained by
means of Simul 5 software

(ii)

To

select suitable electrophoretic

systems and compare real

electropherograms with PeakMaster 5.3 predictions, namely changes of
polarity and shape of system peaks in dependence on composition and
length of injected sample zone
•

In electrophoretic systems where complexation between complexation agent and
BGE constituent takes place:
(i)

To investigate changes of fundamental buffer properties caused by the
above mentioned (unwanted) complexations

(ii)

To reveal and describe a possible impact of these changes on
electrophoretic results

(iii)

To explore the behavior of system peaks in such complexing systems and
compare it with the predictions of LTE

3.

Experimental conditions
All electrophoretic experiments were performed using Agilent

3D

CE or CE 7100

instruments equipped by built-in UV/Vis diode array detector and contactless conductivity
detector of our construction [36]. Both types of instruments were operated with the
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ChemStation software. Measurements of pH was performed by means of PHM 240 pH/ion
meter (Radiometer, Denmark)
Fused silica capillaries were utilized with common inner diameters and lengths.
Chemicals were of analytical grade, water was deionized by UPLTRAPUR system (Watrex,
Czech Republic)
Origin 8.1 software (OriginLab Corporation, USA) and MS Office Excel were employed
for data evaluation. Both our simulation software PeakMaster and Simul [30] were also
utilized.
Detailed experimental conditions can be found in each particular publication.
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4.

Results and discussion
4.1

Prediction of system peaks shapes
We introduced a new simplified nonlinear model of electromigration, which is more

rigorous and more accurate than the linear model and which is still solvable in the matrix
notation. The nonlinear model based on the Taylor expansion of governing equations where
we considered only the constant and the first nonlinear term of electromigration and the
constant term of diffusion was implemented into the new version of PeakMaster software –
PeakMaster 5.3. The model was solved for two different initial conditions – the Dirac
function resulting in Haarhoff-van der Linde (HVL) function and the rectangular pulse
function, which results in function that we denote HVLR function. HVLR function is used for
more accurate prediction of peak shape, especially if significantly wide sample zone is
injected.
The new nonlinear features are attainable in the “Amplitudes and Shape”
subwindow of PeakMaster 5.3 where concentrations of all sample constituents and length of
the injected zone have to be input. After that, all necessary parameters regarding the shapes
of all peaks in various detection modes are calculated. Besides concentrations, conductivity
and pH of every zone, new parameter called dispersion mobility (uEMD,i), which is a measure
of nonlinearity, is available. The resulting shapes of all zones for given BGE, given sample
composition and given length of injected zone can be displayed as a simulated
electropherogram.
We tested the validity of the new model and the new version of PeakMaster by
means of simulation by Simul 5 [37], which contains the identical set of equations yet
without any approximation. We compared PeakMaster 5.3 calculations with Simul 5
simulations. We observed nice agreement confirming ability of PeakMaster to predict
system zone shapes with fully sufficient accuracy. While simulations by Simul 5 are time
consuming, calculations by PeakMaster 5.3 can be accomplished within seconds.
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Comparison of calculations with real experimental data was the second level of
PeakMaster 5.3 verification. We selected three types of binary BGEs and we injected four
different samples – four different disturbances of the BGEs. We demonstrated the
agreement between the results obtained in real experiments and those calculated by
PeakMaster 5.3 in all types of BGE and all types of injected perturbations.
In addition to what was possible in previous versions of PeakMaster, Version 5.3 can
predict the shapes and amplitudes of system peaks. Therefore, it can improve system peaks
prediction and identification in experimental electropherograms. Thus, PeakMaster 5.3 can
prevent misinterpretation of obtained results. Moreover, sample composition can be
optimized in order to obtain convenient shapes and amplitudes of system peaks as depicted
on Figure 1.

SP1
SP2
A3
A2

A1

variation of
sample
composition

SP2
A1

SP1

time

A2

A3

time

Figure 1 Illustration of possible optimization of sample composition by means of PeakMaster 5.3 in order
to obtain suitable shapes and polarities of system peaks; SP – system peak, A – analyte

The advantage of the new version of PeakMaster over to the previous one is also
demonstrated in Figure 2. The previous version, PeakMaster 5.2, is able to depict the system
peaks only as vertical lines. Thus, it is not able to predict the real situations in systems where
two system peaks (Figure 2A) or system peak and analyte peak (Figure 2B) are embedded or
overlapped.
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B

A
SP2
PeakMaster 5.2

SP2

Signal

SP1

Signal

SP1

PeakMaster 5.2
A

2.2

2.4

2.6

2.5

2.8

3.0

3.5

Signal

Signal

SP2

PeakMaster 5.3

PeakMaster 5.3
A

SP1
2.2

4.0

SP1

SP2

2.4

2.6

t (min)

2.8

2.5

3.0

3.5

4.0

t (min)

Figure 2 Differences in predictions of previous (PeakMaster 5.2) and new (PeakMaster 5.3) version of
PeakMaster software; (A)situation with two system peaks embedded (B) two system peaks and one
analyte peak coinciding with one of the system peaks; SP – system peak, A – analyte

4.2

System zones in complexing background electrolytes
Complexation of an analyte and a complexation agent and its impact on the

electrophoretic behavior of the analyte is widely studied, especially in the field of chiral
separations. On the other hand, possible complexations of BGE constituents with present
complexation agents and their consequences are discussed only rarely. We wanted to
improve the knowledge in this field by our work presented in Publications 4 and 5.
Firstly we were focused on buffer solutions in general. We showed, both
theoretically and experimentally, that an addition of any (even neutral) complexation agent
into a BGE might significantly influence buffer properties, e.g. pH, ionic strength or
conductivity. Complete set of equations describing buffering system with additional
complexation equilibria (complexing buffers) cannot be solved analytically. Therefore, only
numerical calculator Simul 5 Complex [38] can be utilized for calculations of precise values of
the complexing buffer parameters.
We also derived simplified equations for calculation of pH of complexing buffers.
These equations, valid always for a particular type of buffer, enable us to propose some
general rules and lows for complexing systems. For instance, complexation constants of
buffering constituents with complexation agents, specifically a ratio of the constants of the
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charged and the neutral form of the constituent, determines whether pH is higher or lower
compared to the same buffer without the complexation agent. Therefore, pH measurements
can reveal some basic characteristics of complexation.
We demonstrated validity of these assumptions on two model systems. We
investigated buffers composed of (i) benzoic acid and lithium hydroxide and (ii) N-cyklohexyl2-aminoethanesulfonic acid (CHES) a lithium hydroxide. Based on measurements of the pH
changes caused by an addition of a neutral β-cyclodextrin (β-CD), we showed that the
charged form of benzoic acid interacts stronger with the β-CD than its neutral form. In case
*

of the CHES buffer opposite situation was revealed . Results illustrated in Figure 3 are in
agreement with the literature and were proved by NMR measurements.
Benzoic acid

CHES

KXAc < KXAn
-

O

HO

O

KXAc > KXAn
O

-

O
S

+
NH2

O

-

O

O

S
NH

O

O

Figure 3 Complexation behavior of neutral and charged forms of model compounds (benzoic acid and
CHES) with β-CD as proposed by means of the measurements of pH changes before and after addition of
β-CD.

Practical impact of utilization of complexing buffer on electrophoretic results is
described in detail in Publication 5. For example, affinity capillary electrophoresis is often
utilized to determine the complexation constant between an analyte and a complexation
agent. We showed however that, if present, the hidden complexation between BGE and the
complexation agent significantly distorts the measurement and leads to biased results.
Further, the addition of a complexation agent into BGE (e.g. for a purpose of a chiral
*
Uncharged form of a compound means a situation where the overall charge of the molecule is zero.
Neutral form of CHES has protonated amino group and dissociated sulfonic group
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separation) may lead to substantial deterioration of the separation. We demonstrated this
fact on a set of amino acids, which are well separated in a buffer without any complexation
agent. After addition of a complexation agent, the resolution of the analytes is significantly
decreased, which cannot be attributed to an interaction of the amino acids with the agent
but, instead, is due to unexpected pH changes caused by the complexation of a BGE
constituent.
We investigated also an impact of the buffer complexation on behavior of system
peaks. The development of system peaks, namely their number and mobilities, are well
described by linear theory of electromigration. According to the LTE the addition of a neutral
compound into an existing BGE does not invoke any additional system peak and does not
†

influence the mobility of existing system zones . Contrary to this theory we revealed
experimentally that the presence of a neutral complexation agent can give rise to an
additional system peak if the BGE contains complexing constituent(s). We proposed that the
complex that originates between the neutral agent and the buffering constituent of BGE,
and which is recognized by the electrophoretic system as an additional weak electrolyte
constituent, be responsible for the presence of the additional system peak. Simultaneously,
mobilities of the existing system peaks can be seriously changed. These unexpected changes
in system peaks number and positions can easily lead to results misinterpretation.
The presence of a complexation agent can affect buffer properties in a serious way.
Changes of fundamental buffer properties are hardly expected, especially in the case of a
neutral complexing agent. Utilization of a complexing buffer as BGE in capillary
electrophoresis can distort electrophoretic results. Therefore, we suggested controlling pH
changes after addition of a complexation agent into BGE to reveal unwanted complexations
in separation systems.

4.3

Software PeakMaster utilized in analytical practice

†
It is considered that the neutral constituent of BGE gives arise a system peak with zero mobility and
zero amplitude and thus other system zones are not affected
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In Publication 6 in the thesis, we employed PeakMaster software for a fast
optimization of separation conditions for a set of 1,4-benzodiazepines. Dissociation
constants and limiting mobilities are essential inputs for PeakMaster predictions. While
dissociation constants of analytes with known structure can be calculated in specialized
software [39,40], limiting mobilities of the analytes were estimated based on preliminary
experiments, where effective mobilities of analytes are measured at given pH and ionic
strength. When dissociation constants and limiting mobilities were estimated, optimizing of
separation condition continued solely by PeakMaster software. Thus, optimizing process can
be performed very fast compared to other separation techniques, e.g. HPLC, where such
prediction software is unavailable.
The optimized method for separation of benzodiazepines was validated and it is
ready for use in analysis of these pharmaceutically important psychoactive drugs.

5.

Conclusions
This dissertation thesis was focused on improvement in predicting system zones in

capillary zone electrophoresis and on investigation of properties of electrophoretic systems
with additional complexation equilibrium.
New nonlinear model of electromigration was developed in order to predict shapes
of system peaks. Nonlinear model was implemented to new PeakMaster 5.3. Correctness
and validity of the new model was confirmed by means of comparison of PeakMaster 5.3
calculations with Simul 5 simulations. Further, we selected three suitable model
electrophoretic systems which were investigated for changes in system peaks shapes and
amplitudes in dependence on sample composition and the length of injected zone. An
agreement of experimentally obtained results with PeakMaster 5.3 predictions verified that
PeakMaster 5.3 enables to predict system peak shapes correctly and thus an identification of
system peaks in real electropherograms can be improved. In addition to what was possible in
previous versions, PeakMaster 5.3 allows its users to optimize sample composition in order
to obtain convenient system peaks shapes.
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Secondly, separation systems where a buffering constituent of BGE interacts with a
present complexation agent were investigated. We revealed that the addition of even a
neutral complexation agent can affect seriously the fundamental buffer properties such as
pH, ionic strength and conductivity. We demonstrated than utilization of complexing BGE
leads to significant distortion and deterioration of the values of determined complexation
constants or the resolution of separated analytes. The behavior of system peaks in
complexing systems with neutral complexation agents does not follow the linear theory of
electromigration. As a result of complexation of a neutral complexation agent with buffering
constituents, additional system peak arises and mobilities of existing system zones are
changed. The behavior of system peaks in complexing systems cannot be yet effectively
investigated using prediction programs. Therefore, utilization of non-complexing buffers as
background electrolytes is strongly recommended. Measurement of pH changes before and
after addition of a complexation agent into BGE was suggested as a simple indicator of an
unwanted complexation.
Finally, utilization of PeakMaster software in common analytical practice was
demonstrated. Suitable separation conditions for separation of 1,4 benzodiazepines were
found by means of a minimal amount of experiments applying predictions of PeakMaster
software.
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