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ABSTRAKT 
Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální studium polypropylenových 
membrán (odlišné tloušťky, porozity a s odlišnou velikostí pórů) pro in-line spojení 
membránových mikroextrakcí s instrumentací pro kapilární elektroforézu. Dosud neexistuje 
žádná ucelená studie, která by se zabývala vlivem jednotlivých parametrů polypropylenových 
membrán na extrakci. Z důvodu snadné manipulace a dostačující účinnosti autoři preferují 
používání polypropylenových membrán o tloušťce 100 µm. Praktická část této diplomové 
práce se zabývá testováním vybraných polypropylenových membrán pro mikroextrakce 
bazických léčiv z reálných komplexních vzorků v in-line spojení se separací kapilární 
elektroforézou. Nejvyšších extrakčních výtěžků bazických léčiv bylo ze tří testovaných 
tlouštěk (25, 100 a 170 µm) dosaženo u mikroextrakcí přes 25µm polypropylenovou 
membránu. Následně byly experimentálně otestovány různé pH podmínky akceptoru a donoru 
pro extrakce bazických léčiv z reálných komplexních matric (moč, plazma). Z testovaných 
podmínek se pro mikroextrakční proces ukázalo jako nejvhodnější použít donor obsahující 
10 mM NaOH a akceptor obsahující 10 mM HCl. Z výsledků vyplývá, že pro další studie je 
možné pracovat s 25µm polypropylenovou membránou, která zajišťuje vyšší extrakční 
výtěžnosti, nižší spotřebu organických rozpouštědel pro impregnaci, stejnou mechanickou 
stabilitu a stejnou schopnost přečištění komplexních vzorků jako tlustší testované membrány. 

ABSTRACT 
The thesis presents experimental study on application of various polypropylene membranes 
(with different thicknesses, porosity and pore size) for direct coupling of membrane 
microextractions with capillary electrophoresis. No comprehensive study, which describes 
effect of these membrane parameters on extraction recoveries, was published in the past. 
Previous scientific works prefer application of 100 µm polypropylene membranes for their 
easy handling and satisfactory extraction efficiencies. Experimental part includes examination 
of selected polypropylene membranes as supported liquid membranes in-line coupled 
to capillary electrophoresis for analysis of basic drugs from complex samples. Membranes 
with three thicknesses (25, 100 and 170 µm) were tested. The highest extraction recoveries 
were achieved for the 25µm thick polypropylene membrane. Various pH conditions of donor 
and acceptor operational solutions were examined for extractions from real complex matrices 
(urine, plasma). The optimal extraction conditions were 10 mM NaOH as donor phase 
and 10 mM HCl as acceptor phase. 25µm membranes offer higher extraction recoveries, 
reduced consumption of organic solvents for membrane impregnation, similar mechanical 
stability and similar clean-up ability compared to thicker polypropylene membranes. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Kapilární elektroforéza, komplexní biologické vzorky, přečištění vzorku, kapalná fáze na 
membránovém nosiči, in-line spojení, bazická léčiva. 

KEYWORDS 
Capillary electrophoresis, complex biological samples, sample treatment, supported liquid 
membrane, in-line coupling, basic drugs. 



4 

RYŠAVÁ, L. Aplikace polymerních membrán v mikroextrakčních technikách pro analýzy 
biologických vzorků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. 54 s. 
Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš Dvořák, Ph.D. 

PROHLÁŠENÍ 
 
Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité 
literární zdroje správně a úplně citovala. Diplomová práce je z hlediska obsahu majetkem 
Fakulty chemické VUT v Brně a může být využita ke komerčním účelům jen se souhlasem 
vedoucího diplomové práce a děkana FCH VUT.  

                          …………………… 
  podpis studenta 
 
Poděkování 

Touto cestou bych ráda poděkovala Ing. Miloši Dvořákovi, Ph.D. za jeho odborné rady, 
trpělivost a vstřícnost během vedení mé diplomové práce. Rovněž patří můj dík RNDr. Pavlu 
Kubáňovi, Ph.D., DSc. za poskytnutou příležitost podílet se na vědecké činnosti na oddělení 
elektromigračních metod na Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR, v. v. i. Mé 
poděkování si také zaslouží doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. a Ing. Jakub Tkacz, Ph.D. 
Za vstřícný přístup bych chtěla dále poděkovat prof. RNDr. Ivaně Márové, CSc. V neposlední 
řadě bych ráda poděkovala Jiřímu Voneši st. i Jiřímu Voneši ml. za pomoc při realizaci 
dávkovacího systému u laboratorní CE-UV sestavy. Ing. Jakubu Voneši bych ráda 
poděkovala rovněž za pomoc s dávkovacím systémem u laboratorní CE-UV sestavy a také, 
stejně jako svým rodičům a přátelům, za podporu a pomoc během celé doby mého studia. 



5 

OBSAH 
1 ÚVOD ................................................................................................................................... 7 

2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY .......................................................................................... 8 

2.1 Mikroextrakční techniky .............................................................................................. 8 

2.2 Polymerní membrány jako nosič kapalné fáze ............................................................ 8 

2.2.1 Vývoj SLM .................................................................................................... 9 

2.2.2 Princip SLM ................................................................................................. 10 

2.2.3 Výhody a nevýhody SLM ............................................................................ 12 

2.2.4 Aplikace SLM v průmyslu ........................................................................... 12 

2.3 Kapilární elektroforéza (CE) ...................................................................................... 13 

2.4 Instrumentace CE ....................................................................................................... 13 

2.5 Způsoby dávkování vzorku ........................................................................................ 14 

2.5.1 Hydrodynamické dávkování ........................................................................ 14 

2.5.2 Elektrokinetické dávkování ......................................................................... 15 

2.6 Elektroosmotický tok (EOF) a vliv dalších faktorů na separaci ................................ 15 

2.7 Vybrané základní validační parametry CE ................................................................ 17 

2.7.1 Pracovní rozsah a linearita ........................................................................... 17 

2.7.2 Mez detekce a mez stanovitelnosti .............................................................. 17 

2.8 Spojení SLM s koncovými technikami ...................................................................... 18 

2.8.1 Laboratorní CE-UV sestava ......................................................................... 18 

2.8.2 Komerční CE ............................................................................................... 19 

2.9 Vlastnosti vybraných modelových bazických analytů ............................................... 20 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ............................................................................................ 22 

3.1 Příprava roztoků a použité chemikálie ....................................................................... 22 

3.1.1 Základní elektrolyt (BGE) ........................................................................... 22 

3.1.2 Zásobní roztok bazických léčiv ................................................................... 22 

3.1.3 Reálné vzorky a fyziologický roztok ........................................................... 22 

3.1.4 Ostatní roztoky ............................................................................................. 22 

3.1.5 Přístrojové vybavení .................................................................................... 22 

3.1.6 Elektroforetické systémy ............................................................................. 22 

3.2 Zařízení a postupy pro SLM ...................................................................................... 24 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE ................................................................................................ 26 

4.1 Stanovení absorpčního maxima a molárních absorpčních koeficientů u bazických 
analytů ........................................................................................................................ 26 



6 

4.2 Vlastnosti a struktura polypropylenových membrán ................................................. 26 

4.3 Laboratorní CE-UV sestava ....................................................................................... 27 

4.3.1 Pracovní rozsah a linearita CE metody ........................................................ 27 

4.3.2 Časový průběh mikroextrakce přes SLM .................................................... 27 

4.3.3 Porovnání účinnosti PP membrán při in-line spojení SLM s laboratorní 
CE-UV sestavou........................................................................................... 29 

4.3.4 Validace mikroextrakcí přes různě silné PP membrány .............................. 30 

4.4 Přechod z laboratorní CE-UV sestavy na komerční kapilární elektroforézu ............. 31 

4.4.1 Pracovní rozsah a linearita metody na komerčním CE systému .................. 31 

4.4.2 Mikroextrakce analytů z fyziologického roztoku ........................................ 31 

4.4.3 Průběh mikroextrakce přes SLM ................................................................. 36 

4.4.4 SLM mikroextrakce reálných biologických matric ..................................... 37 

4.5 Výběr optimálních podmínek ..................................................................................... 43 

4.5.1 Vliv BGE na extrakci přes SLM .................................................................. 43 

4.5.2 Optimalizace podmínek při extrakcích přes 25µm SLM ............................. 43 

4.5.3 Validace parametrů optimálních podmínek mikroextrakcí .......................... 46 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................... 49 

6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................. 50 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ..................................................... 54 
  



7 

1 ÚVOD 

Jako podpůrné membránové materiály pro mikroextrakce přes kapalnou membránu na 
pevném nosiči (SLM) se používají různé porézní hydrofobní materiály jako je 
polytetrafluorethylen (PTFE), polyvinylidenfluorid (PVDF) nebo polypropylen (PP). 
Nejčastěji používaným materiálem je PP [1], protože membrány z tohoto materiálu lze 
impregnovat téměř libovolným organickým rozpouštědlem, což je například u materiálu 
z PTFE nelze. Dalším důvodem, proč se nejčastěji používá PP, je menší zátěž na životní 
prostředí oproti fluorovaným polymerům (PTFE a PVDF). 
 Dosud byla volba membrány pro mikroextrakce prováděna víceméně náhodně 
[2, 3, 4, 5, 6] a žádná ucelená studie, která by se zabývala vlivem jednotlivých parametrů PP 
membrány pro extrakci přes SLM není známa. Parametrů, které mohou ovlivňovat extrakci je 
několik, například tloušťka, velikost pórů, poréznost membrán aj. 

Přechod analytů mezi vodnou a organickou fází v PP membráně je řízen na základě 
rozdělovacího koeficientu (log P). Transport analytů je založen na difuzi. Při výběru 
správných rozměrů SLM je třeba mít na paměti, že tloušťka nosiče může mít vliv na některé 
parametry přenosu jako je rychlost a výtěžnost mikroextrakce. Zároveň je třeba vzít v úvahu 
skutečnost, že s extrémně tenkými membránami je obtížná manipulace. Při přímém spojení 
s koncovými analytickými technikami je nutné, aby použitá membrána vydržela tlakovou 
zátěž při dávkování z povrchu [2]. Je tedy třeba najít kompromis mezi tloušťkou membrány, 
snadnou manipulací a extrakční výtěžností.  

Cílem této diplomové práce bylo ověřit vliv parametrů PP membrán na účinnost extrakcí. 
Byly testovány tři polypropylenové membrány o různé tloušťce (25, 100, 170 µm). Pro přenos 
byly vybrány modelové analyty bazických léčiv, které byly extrahovány přes SLM. Extrakční 
výtěžnost byla sledována pomocí kapilární elektroforézy v přímém spojení se SLM. 
Dávkování přenesených analytů do separační kapiláry bylo prováděno přímo z fázového 
rozhraní mezi SLM a akceptorem (z povrchu membrány). Bylo prokázáno navýšení extrakční 
účinnosti pro 25µm polypropylenovou membránu při zachování dostatečné pevnosti při 
manipulaci v přímém spojení s laboratorně sestaveným i komerčním elektroforetickým 
systémem. 



8 

2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

2.1 Mikroextrakční techniky 

Při analýze komplexních vzorků se obvykle používají různé techniky přečištění. Tradičně se 
používají extrakční techniky založené na extrakci kapalina-kapalina (LLE) a extrakci na 
pevné fázi (SPE). Techniky SPE a LLE vyžadují velké objemy organických rozpouštědel 
a biologických vzorků, proto jsou nákladné a také časově náročné. Na druhou stranu, techniky 
SPE lze snadno automatizovat, proto mohou být používány v klinické praxi [7, 8]. 

V minulosti byly k tradičním extrakčním technikám vzorků navrženy alternativní přístupy 
se stále větším důrazem na úsporu času, snížení pořizovacích a provozních nákladů, 
zjednodušení a automatizaci celého procesu a také na snížení spotřeby organických činidel. 
Dalším cílem pro vývoj nových mikroextrakčních technik byla snaha o přímé spojení 
s analytickým systémem. Jednou z dalších motivací pro vývoj byla i možnost izolace 
sledovaných sloučenin přímo v terénu. Tyto extrakční metody obecně nazýváme 
mikroextrakčními technikami [9, 10]. 

Mikroextrakční techniky jsou definované jako metody „analýzy z jedné kapky“, kam patří 
mikroextrakce v kapalné fázi a na pevné fázi i mikroextrakce založené na přenosu analytů 
přes membránu [10]. 

2.2 Polymerní membrány jako nosič kapalné fáze 

Pro kapalné fáze na membránovém nosiči (SLM) se jako podpůrný materiál používá zejména 
tenká inertní porézní polymerní fólie, která je impregnována organickým extrakčním 
činidlem. Polymerní nosič má hydrofobní nebo hydrofilní povahu. Může být heterogenní 
nebo homogenní a zároveň je důležité, jestli nese nějaký náboj [10]. 

Membrány mohou být, v závislosti na použití, z různých materiálů. Konkrétně PP 
membrána je hydrofobní povahy, takže může v pórech zadržovat kapilárními silami organická 
rozpouštědla. Materiál by měl být chemicky a tepelně stabilní. Existuje celá řada vhodných 
nosných materiálů pro přípravu SLM, které jsou komerčně dostupné ve formě filmů [11]. 
Obecně se používají materiály jako polypropylen, polytetrafluorethylen a polysulfonát. 
Polymerní fólie poskytuje optimální rovnováhu mezi stabilitou membrány a tokem rozpuštěné 
látky na úrovni mikrofiltrace [12]. 

Polypropylenové fólie o tloušťce 25 µm jsou dostupné od společnosti Celgard. Tyto 
membrány se vyrábí vícestupňovým procesem zahrnující vytlačování, žíhání a protažení 
izokratického polypropylenu, aby se vyvolala tvorba pórů [13]. Firma Membrana GmbH je 
dodavatelem polypropylenových membrán, které vyrábí ve 100µm a 170µm tloušťce. 
Z důvodu snadné manipulace a vysoké účinnosti autoři preferují používání PP folií o tloušťce 
100 µm [9, 10]. 

Impregnačním činidlem pro SLM jsou různá organická rozpouštědla. Tato organická fáze 
je imobilizována v pevném nosiči s póry typicky o velikosti 0,05 až 0,2 µm a poréznosti 30 až 
70 %. Nejčastější organická rozpouštědla na impregnaci PP membrán jsou 1-oktanol, 
dihexylether, toluen, 2-nitrofenyloktyl ether, bis(2-ethylhexyl) fosfát a tris(2-ethylhexyl) 
fosfát. Obecně platí, že tato rozpouštědla by měla být nemísitelná s vodou. Spotřeba 
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organických rozpouštědel je zanedbatelná, obvykle je mezi jednotkami až desítkami 
mikrolitrů na jednu extrakci. Proto jsou mikroextrakce přes SLM považovány za „zelené“ 
extrakční postupy. Transparentnost polymerního nosiče po impregnaci organickým 
rozpouštědlem je znázorněna na obr. 1. Takto připravená membrána slouží jako selektivní 
bariéra mezi dvěma vodnými fázemi [9, 10]. 

 
Obr. 1: Fotografie PP planárních membrán před a po impregnaci 1-ethyl-2-nitrobenzenem. 

Polymerní nosič se skládá z mikroporézních hydrofobních polymerů, proto nehraje aktivní 
roli při separaci, ale poskytuje strukturní podporu pro organickou fázi, která je aktivní složkou 
při separaci [14]. 

Membrány se používají v takovém geometrickém uspořádání, aby organická fáze mohla 
pronikat co nejlépe do pórů. Membrány na bázi plochých fólií (FSSLM), které jsou 
nejjednodušší formou membrán, slouží jako pevný nosič pro organickou fázi. Toto uspořádání 
je velmi výhodné při aplikaci pro laboratorní účely. Naopak pro průmyslové využití není 
optimální, protože poměr plochy a objemu je příliš malý [15]. Dalším typem jsou membrány 
na nosiči z dutých vláken (HFSLM), které využívají tubulární uspořádání a poměr plochy 
a objemu je výrazně vyšší [14, 16].  

2.2.1 Vývoj SLM 

Rozvoj těchto technik začal kolem šedesátých let, kdy se začaly používat pro extrakci 
uhlovodíků emulzní kapalné membrány (ELM). Komerční potenciál této membrány omezil 
problém se stabilitou emulze v membráně [15]. 

Se zásluhou Wardema a Robbema byl v roce 1967 poprvé objeven potenciál v průmyslové 
aplikaci SLM. Dokázali, že při impregnaci roztokem hydrogenuhličitanů a uhličitanů byla 
membrána z acetát celulózy více propustná pro CO2 než O2. Objevení SLM membrán vyřešil 
problém ELM se stabilitou emulzí. SLM zajištují fyzickou stabilitu pro praktické využití díky 
imobilizovanému rozpouštědlu v pórech [15]. O několik let později byly SLM v chemickém 
průmyslu použity pro oddělení malých kovových iontů ze syntetických směsí [17]. 

V 80. letech se SLM začaly využívat v analytické chemii pro přečištění komplexních 
vzorků před vlastní analýzou různými separačními metodami [18, 19]. Princip SLM slouží 
jako základ pro vývoj dalších extrakčních technik jako je mikrofiltrace přes dutá vlákna 
[20, 21] a elektromembránové extrakce (EME). EME je mikroextrakční technika založená na 
elektricky indukovaném přenosu analytů přes SLM. Tato technika byla poprvé zveřejněna 
v roce 2006 [22] a je určena k přípravě vzorků před vložením do analytického systému jako je 
například kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza a hmotnostní spektrometrie [9]. 
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2.2.2 Princip SLM 

Hnací síla mikroextrakce je založena na difuzi nebo elektrickém potenciálu. Přestup analytů 
z donoru do organického rozpouštědla, v případě uvolnění analytů do akceptoru 
z imobilizované fáze v PP membráně, je ovlivněn rozdělovacím koeficientem (log P). Tento 
koeficient je blíže popsán v kapitole 2.9. Neutrální analyty v donorovém roztoku po průchodu 
membránou, která je impregnována organickým rozpouštědlem, jsou do roztoku akceptoru 
uvolňovány ve formě iontů [23, 24]. Hnací silou extrakce je zde pH gradient, který je vyvolán 
kyselým nebo bazickým prostředím v akceptoru. Rozdílné pH prostředí umožní účinné 
uvolnění analytů ze SLM a zabraňuje zpětné extrakci. Princip difuzní extrakce přes SLM je 
znázorněn na obr. 2, kdy pomocí pH gradientu je extrahován analyt (označený písmenem A) 
přes SLM a ve formě iontu A+ je uvolněn do akceptoru. Složka matrice (označená 
písmenem M) je průběžně zadržována membránou [10, 20]. 

 
Obr. 2: Schématické znázornění přenosu analytů v rámci SLM [10]. 

Hnací silou pro transport analytů je pH gradient skrz různé difuzní vrstvy (vnější vrstvou 
a kapalnou membránou), který je popsán prvním Fickovým zákonem (1): 

 
x
c

DJ i
ii d

d
⋅−= , (1) 

kde iJ  je difuzní hmotnostní transportní tok rozpuštěné látky i , iD  značí difuzní koeficient 
rozpuštěné látky i  a ic  definuje koncentraci rozpuštěné látky i . 

Integrací rovnice (1), za předpokladu lineárního gradientu koncentrace, je získán 
následující výraz (2): 

 iii
i

i ckc
D

J ∆⋅=∆⋅−=
δ

, (2) 

kde iJ  označuje difuzní hmotnostní transportní tok rozpuštěné látky i , iD  je difuzní 
koeficient rozpuštěné látky i , ic  odpovídá koncentraci rozpuštěné látky i , δ  představuje 
tloušťku difuzní vrstvy a příslušný koeficient přenosu hmoty pro látku i  definuje ik  [15]. 
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Extrakční jednotka je připravena z polypropylenových pipetovacích špiček vyříznutím 
dvou částí s vnitřním objemem 50 μl, které mohou být navzájem propojeny tenkou PP 
membránou (viz obr. 3 – A). Z PP fólie se vyřízne kruh o průměru 11 mm, který je 
impregnován organickým rozpouštědlem. Protože plocha membrány je menší než 1 cm2, jsou 
objemy organických rozpouštědel pro impregnaci velmi malé. Následně se naimpregnovaná 
membrána umístí mezi vyříznuté části PP špičky, které jsou stlačeny k sobě. Uvedený princip 
je zobrazen na obr. 3 – B [2]. 

 
Obr. 3: Příprava PP extrakční jednotky se SLM. A – vyříznuté části extrakční jednotky a PP 
membrána, B – stlačená extrakční jednotka se SLM. [2, 10]. 

 Vnitřní prostory jednotky se naplní akceptorovým a donorovým roztokem (viz obr. 4). 
Vzhledem k přítomnosti organické fáze v hydrofobní membráně je SLM vysoce stabilní, 
proto zabraňuje smíchání obou vodných fází. Analyty se extrahují z vodného vzorku donoru 
skrz organické rozpouštědlo, které je imobilizované v pórech membrány, a difundují do vodné 
akceptorové fáze. Výsledný extrakt je podroben analýze [9, 20]. 
 Difuze v dlouhých a úzkých částech extrakční jednotky je zpravidla pomalý proces 
a rovnováhy je dosaženo až po delší době. Aby se snížila celková doba extrakce, je dávkovací 
konec separační kapiláry jemně vložen do akceptorové části PP extrakční jednotky tak, aby 
kapilára byla v kontaktu s membránou [2]. 
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Obr. 4: Princip membránové mikroextrakce s využitím SLM [9]. 

2.2.3 Výhody a nevýhody SLM 

SLM jsou perspektivní díky své vysoké selektivitě a minimální spotřebě organických 
extrakčních rozpouštědel [9]. 

Polymerní fólie je možné zakoupit v různých rozměrech a tloušťkách za méně než 1 Kč na 
extrakční jednotku. Je tedy patrné, že jejich použití je velmi hospodárné. Z těchto důvodů se 
SLM používají ve většině aplikací jako jednorázové extrakční jednotky. To významně 
přispívá k jejich popularitě, a to zejména pro analýzu biologických materiálů [10]. 

SLM mohou být přímo spojeny s laboratorně sestavenou kapilární elektroforézou, která 
vyžaduje manuální manipulaci při dávkování vzorku. Je možné i uspořádání s komerční 
kapilární elektroforézou, kde extrakční a analytické postupy jsou plně automatizované. Přímé 
spojení extrakcí přes SLM s kapilární elektroforézou může být zvláště zajímavé pro klinické 
laboratoře využívající automatické systémy z důvodu rychlé analýzy a minimální manipulace 
s biologickými materiály. Kvantitativní výsledky jsou zpravidla u analytických metod 
spojujících extrakci přes SLM s komerční kapilární elektroforézou k dispozici za několik 
minut po odběru vzorku se směrodatnou odchylkou nižší než 10 % [10]. Pro předúpravu 
vzorku mohou být mikroextrakce přes SLM přímo spojeny také s kapalinovou chromatografií, 
plynovou chromatografií i s dalšími analytickými technikami [19]. 

2.2.4 Aplikace SLM v průmyslu 

Techniky kapalné fáze na membránovém nosiči jsou používány v mnoha aplikacích. Jednou 
z hlavních aplikací extrakcí přes SLM je použití v hydrometalurgických procesech a při 
recyklaci odpadu. SLM pro separaci a obnovení kovových iontů získalo v posledních třech 
desetiletí značnou pozornost díky nízkým provozním nákladům, vysoké selektivitě a snadné 
manipulaci [25, 26, 27]. 

Dále se také SLM využívá pro extrakce mědi, zinku, niklu a iontů jako je chrom, rtuť 
a kadmium z kontaminovaných odpadních vod. V průmyslu má SLM velký potenciál při 
odstraňování fenolů, amoniaku a textilních barviv z odpadních vod [26]. 
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Membrány nalézají vhodné využití při extrakci nízkých koncentrací kyselých a bazických 
léčiv z biologických materiálů. Konkrétně se extrakce přes SLM aplikuje v přímém (in-line) 
spojení s koncovými analytickými technikami pro prvotní přečištění biologických 
vzorků [10]. 

2.3 Kapilární elektroforéza (CE) 

Kapilární elektroforéza je separační technika, která využívá pohyb nabitých analytů v silném 
elektrickém poli. Analyty s různým nábojem a odlišnou velikostí putují v elektrickém poli 
rozdílnou rychlostí. Základní separační částí je tenká kapilára. Dávkování vzorku do systému 
se provádí hydrodynamickým (viz kapitola 2.5.1) nebo elektrokinetickým dávkováním 
(viz kapitola 2.5.2) [28, 29]. 

V závislosti na použitém separačním systému může být technologie CE rozdělena na 
několik dalších separačních technik jako je kapilární zónová elektroforéza (CZE), micelární 
elektrokinetická chromatografie (MEKC), kapilární gelová elektroforéza (CGE) nebo také 
izotachoforéza (ITP) [28, 30]. V této diplomové práci byla využívána CZE. 

2.4 Instrumentace CE 

Základním prvkem pro separaci v CE je kapilára nejčastěji z křemenného skla s vnější vrstvou 
polyimidu. Vnitřní průměr kapiláry je obvykle 50–100 µm a vnější průměr je 375 µm. Vnitřní 
prostor kapiláry je naplněn základním elektrolytem (BGE). Konce kapiláry spolu 
s elektrodami z inertního kovového materiálu (platina) jsou ponořeny do zásobních nádob 
(vialek) s elektrolytem. Mezi elektrody je ze zdroje aplikováno vysoké napětí běžně do 30 kV. 
Nadávkované analyty jsou separovány v kapiláře, na základě elektroforetických mobilit, 
a následně prochází přes detektor. Data jsou vyhodnocovány obvykle s použitím osobních 
počítačů ve formě záznamu, který se nazývá elektroforeogram [28]. 

 
Obr. 5: Instrumentální uspořádání kapilární elektroforézy [30]. 
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2.5 Způsoby dávkování vzorku 

Všechny techniky včetně separačních mají určitá omezení. Limitující pro CE je například 
nadávkované množství vzorku s přijatelnou mezí detekce. Objem separovaný systémem 
je malý, protože vnitřní objem kapiláry o délce 50 cm s vnitřním průměrem 50–100 µm je 
v řádech mikrolitrů. V CE jsou rozlišovány dva hlavní způsoby dávkování vzorku, 
konkrétně hydrodynamické dávkování a elektrokinetické dávkování [29]. 

2.5.1 Hydrodynamické dávkování 

Hydrodynamické dávkování je nejpoužívanější. Konec kapiláry se ponoří do vialky 
se vzorkem a po určitou dobu se na dávkovacím konci kapiláry působí zvýšeným tlakem nebo 
se na opačném konci kapiláry aplikuje vakuum [30]. Tyto principy znázorňuje obr. 6. 

 

Obr. 6: Hydrodynamické dávkování působením tlaku nebo vakua [30]. 

Dalším možným uspořádáním hydrodynamického dávkování je tzv. sifonový efekt. 
Vytvoření hydrodynamického tlaku se docílí tak, že vialka s elektrolytem je nahrazena 
vialkou se vzorkem, která je poté pozvednuta do určité výšky na předem stanovený časový 
interval, obvykle 10 až 30 sekund. Tím dojde k vytvoření výškového rozdílu mezi hladinami 
většinou v rozsahu 5 až 10 cm. Sifonový efekt je typicky užíván v systémech bez možnosti 
dávkování změnou tlaku (znázorněno na obr. 7) [31]. 

 
Obr. 7: Hydrodynamické dávkování sifonovým efektem [30]. 

Při aplikaci zvýšeného tlaku na dávkovacím konci nebo při použití vakua na konci druhém 
je objem V  dávkovaného vzorku za jednotku času určen Hagen-Poiseuillovou rovnicí (3): 
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kde P∆  je tlakový rozdíl napříč kapilárou, d  označuje vnitřní průměr kapiláry, t  značí čas 
dávkování, η  odpovídá viskozitě separačního elektrolytu a L  je celková délka kapiláry. 

Pro metodu dávkování s rozdílem hladin, tedy již zmíněný tzv. sifonový efekt, je tlakový 
rozdíl ve výše zmíněné Hagen-Poiseuillové rovnici (3) dán Pascalovým vztahem (4): 

 hgP ∆⋅⋅=∆ ρ , (4) 

kde hustota separačního elektrolytu se značí ρ , g  je tíhové zrychlení a h∆  odpovídá 
výškovému rozdílu mezi hladinami ve vzorkovací zkumavce a ve vialce se separačním 
elektrolytem [30]. 

U hydrodynamického dávkování je snadné určit množství vzorku v kapiláře, protože 
nezávisí na elektroforetické mobilitě iontů a elektroosmotickém toku (EOF). Obsah analytů 
v nadávkovaném množství odpovídá koncentracím v původním vzorku [32, 33]. 

2.5.2 Elektrokinetické dávkování 

Dávkovací konec kapiláry je ponořen do vialky se vzorkem. Po dobu několika sekund je 
aplikováno elektrické napětí, které je obvykle třikrát až pětkrát nižší než je napětí při separaci. 
Tento krátký pulz elektrického napětí způsobí migraci vzorku do kapiláry. V další fázi je 
vzorkovací zkumavka opět zaměněna za vialku s elektrolytem [31]. Množství dávkovaného 
analytu Q  je určeno následujícím vztahem (5): 

 
( )

L
tcrUQ EOFe ⋅⋅⋅⋅⋅+

=
πµµ 2

, (5) 

kde eµ  značí elektroforetickou mobilitu analytů, EOFµ  definuje mobilitu elektroosmotického 
toku, U  je napětí, r je vnitřní poloměr kapiláry, c  je koncentrace analytu, t  představuje čas 
dávkování a L  značí celkovou délku kapiláry. 

Rovnice popisuje, že množství dávkovaného vzorku závisí na více faktorech. Konkrétně se 
jedná o elektroosmotický tok, koncentrace analytů a mobility analytů. Další faktorem, který 
ovlivňuje elektrokinetické dávkování je vodivost vzorku [30]. Elektrokinetické dávkování 
není tak reprodukovatelné jako hydrodynamické dávkování, a proto je metoda nevhodná pro 
kvantitativní analýzu [32, 33]. 

2.6 Elektroosmotický tok (EOF) a vliv dalších faktorů na separaci 

U elektromigračních separačních metod jsou využívány dva transportní jevy, konkrétně 
elektroforetická migrace iontů v elektrickém poli a elektroosmotický tok kapaliny v kapiláře. 
Na vnitřní straně křemenné kapiláry se nachází disociované silanolové skupiny a stěna 
kapiláry se jeví jako záporně nabitá. Vzniklá vrstva tvořena zápornými náboji interaguje 
s kladnými ionty ze základního elektrolytu, tím dochází ke vzniku elektrické dvojvrstvy. 
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Elektroosmotický tok migruje směrem od kladně nabité elektrody k záporně nabité 
elektrodě [30]. 

Díky elektrické dvojvrstvě a úzkému profilu kapiláry je zajištěn pístový profil toku 
kapaliny v celém průřezu kapilárou, který je důležitý pro separační účinnost CE. Profil toku je 
znázorněn na obr. 8. 

 
Obr. 8: Rozdíl mezi profilem EOF a laminárním tokem a jejich vliv na výsledný tvar píku [30]. 

Z rovnice (6) vyplývá, že mobilita EOF je nepřímo úměrná viskozitě kapaliny η : 

 πη
ζεεµ

4
0 ⋅⋅

=EOF , (6) 

kde mobilita elektroosmotického toku ( EOFµ ) je přímo úměrná dielektrické konstantě vakua 

0ε , dielektrické konstantě prostředí ε  a zeta potenciálu elektrické dvojvrstvy ζ  [30]. 
Jeden z faktorů, který ovlivňuje elektroosmotický tok je například pH pufru. S rostoucím 

pH elektrolytu roste i elektroosmotický tok, který má vliv na rozlišení píků a také ovlivňuje 
rychlost analýzy. Obr. 9 ilustruje vliv pH na elektroosmotický tok pro silanolové skupiny, 
které jsou při vyšším pH deprotonizovány [30]. 

 
Obr. 9: Vliv pH na mobilitu elektroosmotického toku pro silanolové skupiny [29]. 
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Jedním z negativních faktorů je vznik tzv. Joulova tepla. Tento efekt vzniká v důsledku 
odporu kladeného roztokem při průchodu elektrického proudu.  

Podle rovnice (7): 

 tIUQ ⋅⋅= , (7) 

kde Jouleovo teplo Q  je přímo úměrné vloženému napětí ,U  elektrickému proudu I  i  času t  
[30]. 

Tento jev je limitujícím faktorem pro aplikaci vyššího napětí za účelem zrychlení 
separace analytů. Proto se musí zajistit, aby teplo bylo dostatečně odváděno. V opačném 
případě může dojít k rozmývání zón, vzniku teplotního gradientu, a tím i k nehomogenitě 
fyzikálně-chemických vlastností jako je například pH, hustota nebo mobilita. Uprostřed 
průřezu kapiláry je vyšší Jouleovo teplo, a proto ionty touto částí migrují rychleji. Tento fakt 
způsobuje rozšíření jednotlivých zón analytů, tedy snížení účinnosti separace [29, 30]. 

2.7 Vybrané základní validační parametry CE 

V závislosti na použití metody a typu vzorku se požadavky na jednotlivé analytické metody 
liší. Cílem validace je prokázat, že daná metoda je pro dané použití vhodná. 

2.7.1 Pracovní rozsah a linearita 

V praxi má kalibrační křivka sigmoidní průběh, proto je důležité stanovit pracovní rozsah 
a linearitu. Díky těmto parametrům získáme informaci o tom, jaký koncentrační rozsah je 
vhodný pro analýzu a také v jakém rozsahu je kalibrační závislost lineární. Tato lineární 
oblast se zjišťuje s využitím regresní diagnostiky. Linearita označuje přímkovou závislost 
mezi dvěma náhodnými proměnnými, konkrétně mezi analytickým signálem a koncentrací 
analytu. 

Přesnost vzájemné závislosti těchto proměnných charakterizuje tzv. korelační 
koeficient (R2). Lineární závislost je nejpřesnější v případě, kdy limita korelačního 
koeficientu je rovna jedné. Příklad pracovního rozsahu spolu s linearitou je znázorněn na obr. 
10 [34]. 

2.7.2 Mez detekce a mez stanovitelnosti 

Z důvodu omezené přesnosti měřících přístrojů a proměnlivosti okolních vlivů nezískáváme 
během měření stejné výsledky. Naopak získáváme náhodnou veličinu, která je složena 
z analytického signálu reprezentující očekávané hodnoty a zároveň z příspěvku šumu 
odpovídající chybě měření. Důležitým parametrem při analýze je také mez detekce a mez 
stanovitelnosti [35]. 

Mez detekce (LOD) je vypovídající hodnota o minimální koncentraci, kterou lze 
kvalitativně prokázat (viz obr. 10). Tato hodnota byla stanovena na základě poměru 
analytického signálu a šumu, kdy analyt vyvolá odezvu ( )S  měřicího přístroje větší nebo 
rovno, než je trojnásobek úrovně šumu ( )N  pozadí 3S/N ≥  [34]. 

Mez stanovitelnosti (LOQ) lze matematicky vyjádřit jako desetinásobek výšky šumu. Tato 
hodnota odpovídá koncentraci analytu, která lze kvantitativně stanovit s definovanou 
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přesností (viz obr. 10). Analyt vyvolá odezvu ( )S  měřicího přístroje větší nebo rovno, než je 
desetinásobek úrovně šumu ( )N  pozadí 10S/N ≥  [34]. 

 
Obr. 10: Příklad kalibrační závislosti absorbance na koncentraci analytu se základními validačními 
parametry [36]. 

2.8 Spojení SLM s koncovými technikami 

Membránové extrakce přes SLM umožňují přečistit velké objemy biologických vzorků 
(donoru) do relativně malého objemu akceptoru. Typický objem akceptoru je 5–50 µl, což je 
dobře kompatibilní s koncovými analytickými systémy jako jsou například chromatografické 
techniky. U spojení plynové chromatografie s mikroextrakcemi přes SLM se používá 
dvoufázové uspořádání, kdy akceptorem je organická fáze. Kapalinová chromatografie ve 
spojení s extrakcemi přes SLM využívá třífázového uspořádání, kdy akceptorem je fáze 
vodná. Přímé spojení extrakcí SLM s plynovou chromatografií nebo s kapalinovou 
chromatografií lze provést přenesením celého akceptorového roztoku přímo do injekční 
smyčky za použití peristaltického nebo injekčního dávkování [19]. 

2.8.1 Laboratorní CE-UV sestava 

Počáteční experimenty pro spojení SLM extrakcí s CE byly provedeny na laboratorní CE-UV 
sestavě. Nejvýznamnější úspěchy ve výzkumu a vývoji jsou stále založeny na laboratorně 
sestavených CE-UV zařízeních, proto mají stále svůj význam i v současné době [6]. 

Vzhledem k pořizovací ceně, je jednorázové použití extrakčních jednotek jednou z výhod 
moderních technik pro úpravu a zpracování vzorku. Jednorázové extrakční jednotky mají své 
využití při přečištění biologických vzorků, neboť je zabráněno možné kontaminaci 
nežádoucím materiálem. Jednorázová aplikace extrakčních jednotek má však smysl jen tehdy, 
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pokud manipulace s jednotkou je jednoduchá a náklady jsou zanedbatelné. Všechna výše 
uvedená kritéria splňují zařízení, která byla nedávno popsána P. Kubáněm a P. Bočkem [6].  

V systémech SLM-CE se pro dávkování při extrakci přes SLM používá hydrodynamické 
dávkování (viz kapitola 2.5.1). Obsah analytů v nadávkovaném množství do CE odpovídá 
koncentracím analytů v původním vzorku [10]. 

Jelikož extrakční jednotka může být v řádech několika sekund sestavena nebo 
rozložena, a náklady na výrobu extrakční jednotky jsou zanedbatelné, je možné extrakční 
jednotku po každé extrakci likvidovat [6]. Je také možná kombinace metody přečištění vzorku 
s komerčním CE (viz kapitola 2.8.2) [2].  

2.8.2 Komerční CE  

Přímé spojení extrakcí přes SLM s komerčním CE je výhodné, protože umožňuje 
automatickou manipulaci. Manuálním krokem zůstává sestavení extrakční jednotky 
a naplnění donorovým a akceptorovým roztokem [2, 10]. 

Na obr. 11 je zobrazeno přímé spojení komerčního CE s extrakční jednotkou se SLM 
s využitím konvenční vzorkovací vialky, která se vkládá do automatického zásobníku vzorků. 
Ve vzorkovací vialce je umístěna měkká pružina, na kterou se vkládá extrakční 
jednotka. Dávkovací konec separační kapiláry je delší než elektroda s vysokým napětím 
(viz obr. 11 – A), což je velmi důležité během dávkování, protože do oblasti vzorku se 
dostane pouze separační kapilára a nedochází tak ke kontaminaci vzorku materiálem, který by 
mohl ulpět na elektrodě. Pružina, která drží extrakční zařízení je při dávkování stlačena, což 
zajišťuje, že separační kapilára je v přímém kontaktu se SLM, ale zároveň se membrána 
neprotrhne, protože měkká pružina uvolňuje vyvinutý tlak (viz obr. 11 – B). Vzorky lze 
následně hydrodynamicky dávkovat přímo z povrchu SLM. Tato metoda je vhodná pro 
přečištění komplexních vzorků před analýzou, ale je nevhodná pro analýzu stopových 
množství analytů [2, 6, 10]. 
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Obr. 11: In-line spojení jednorázových extrakčních jednotek využívající SLM s komerčním CE.           
A – extrakční jednotka ve vzorkovací vialce před nadávkováním vzorku, B - extrakční jednotka během 
dávkování vzorku [2]. 

2.9 Vlastnosti vybraných modelových bazických analytů  

Distribuce látky ve dvoufázovém systému je vyjádřena lipofilitou léčiva neboli do jaké míry 
daná molekula preferuje hydrofobní nepolární prostředí před hydrofilním. Míra lipofility je 
vyjádřena tzv. rozdělovacím koeficientem (log P) pro systém n-oktanol/voda, kdy n-oktanol 
se používá jako model biologické membrány, přestože je tento model odlišný od 
skutečnosti [23]. Chemické struktury jednotlivých bazických léčiv (nortriptylin, papaverin, 
loperamid, haloperidol) jsou vyobrazeny na obr. 12. Tyto látky mají schopnost přecházet do 
organického rozpouštědla, což je určeno vyššími hodnotami rozdělovacího koeficientu [24]. 
Obecně platí, že čím vyšší jsou hodnoty rozdělovacího koeficientu, tím vyšší je schopnost 
organické fáze přijímat analyty. Tohoto lze dosáhnout výběrem správného organického 
rozpouštědla a správnou úpravou podmínek pH ve vzorku bazických léčiv, které by mělo být 
o 3 jednotky vyšší než pKa analytů [20]. Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti spolu s log P 
jsou uvedeny v tab. 1. 
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Nortriptylin Papaverin 
  

Haloperidol Loperamid 
Obr. 12: 2D struktura vybraných sloučenin [37]. 

Tab. 1: Fyzikálně-chemické vlastnosti vybraných léčiv [37]. 

Analyt Sumární vzorec Molekulová hmotnost λmax [nm]* Log P pKa  

Nortriptylin C19H21N 263,4 205, 239 4,51 10,47 
Papaverin C20H21NO4 339,4 200, 250, 283, 310 3,08 6,03 
Haloperidol C21H23ClFNO3 375,8 200, 248 4,30 8,66 
Loperamid C29H33ClN2O2 477,0 200 5,50 9,41 

* experimentálně změřeno viz kapitola 4.1. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Příprava roztoků a použité chemikálie 

3.1.1 Základní elektrolyt (BGE) 

BGE pro CE bazických léčiv byl připravován z 15mM dihydrogenfosforečnanu sodného 
(Fluka, Německo) a byl upraven na pH 2,2 pomocí 15mM kyseliny fosforečné 
(Pliva-Lachema, ČR). Vzniklý pufr se filtroval přes jednorázový stříkačkový filtr (0,45 µm 
Minisart RC 25, Německo). 

Další elektrolyt aplikovaný pro vybraná bazická léčiva byl 30mM octan sodný (Fluka) 
a byl upraven na pH 4,7 30mM kyselinou octovou s přídavkem 30 % acetonitrilu. 

3.1.2 Zásobní roztok bazických léčiv 

Zásobní roztok obsahoval bazická léčiva v koncentraci 1 mg/ml (Sigma, ČR) byl připraven 
navážením čisté substance (haloperidol, papaverin), nebo z jejich hydrochloridových solí 
(nortriptyplin, loperamid) rozpuštěním v čistém methanolu (Sigma). Tento roztok byl 
skladován při -20 °C a chráněn před světlem. 

3.1.3 Reálné vzorky a fyziologický roztok 

Standardní roztoky léčiv o koncentraci 10 µg/ml se připravovaly ředěním zásobního roztoku 
reálnými matricemi, popřípadě fyziologickým roztokem nebo vodou. Lidské vzorky moči, 
získané od dobrovolníků z Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., byly analyzovány pouze 
v den odběru. Vzorky lidské plazmy, zakoupeny jako lyofilizovaný prášek od společnosti 
Sigma, byly připraveny dle pokynů dodavatele a uchovávány při -20 °C. Fyziologický roztok 
byl připraven v koncentraci 150 mM z 1M NaCl (Pliva-Lachema). 

3.1.4 Ostatní roztoky 

Pro mikroextrakce byly použity roztoky HCl (Pliva-Lachema) a NaOH (Lach-Ner, ČR) 
o různé koncentraci. Pro impregnaci polypropylenových membrán se jako organické 
rozpouštědlo použil 1-ethyl-2-nitrobenzen (ENB, Fluka). Všechny chemikálie byly čistoty 
p.a. a vyšší. 

3.1.5 Přístrojové vybavení  

 Skenovací elektronový mikroskop EVO LS 10 – Carl Zeiss, Německo, 
 nanofotometr P-Class P 300 – Implen, UK, 
 vortex TK3S, Kartell spa, USA, 
 běžné laboratorní sklo a vybavení. 

3.1.6 Elektroforetické systémy 

Počáteční experimenty pro spojování SLM extrakcí s CE byly odzkoušeny s laboratorní 
CE-UV sestavou, ze které se následně přecházelo na komerčně uspořádané CE 7100 System 
od firmy Agilent Technologies, Německo. 
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3.1.6.1 Laboratorní CE-UV sestava 
Separační část laboratorní CE-UV sestavy byla tvořena křemennou kapilárou, pokrytou 
polyimidovým filmem, o vnějším průměru 375 µm s vnitřním průměrem 75 µm. Celková 
délka kapiláry byla 60 cm, z toho efektivní separační délka činila 11 cm (Polymicro 
Technologies, Phoenix, USA). Oba konce kapiláry byly ponořeny do zásobních vialek 
s elektrolytem s platinovými elektrodami. Nová separační kapilára byla kondicionována 
15 minut 100mM roztokem hydroxidu sodného, následně 60 sekund deionizovanou (DI) 
vodou a nakonec základním elektrolytem po dobu 5 minut. Mezi dvěma po sobě následujícími 
analýzami byla kapilára propláchnuta po dobu 60 sekund roztokem BGE. 

Na Obr. 13 je zobrazeno zařízení, kterým byly analyty do systému dávkovány díky 
výškovému rozdílu mezi hladinami, tzv. sifonovým efektem. Nadávkovaný objem vzorku byl 
23,5 nl při výškovém rozdílu hladin 11 cm po dobu dávkování 15 sekund, což odpovídá tlaku 
10,8 mbar. Objem byl vypočten z rovnic (3) a (4) v kapitole 2.5.1. 

Zdroj vysokého napětí CZE 1000R (Spellman, USA) byl nastaven na -18 kV. Elektrické 
napětí bylo aplikováno do výstupní vialky s pufrem a druhý konec kapiláry byl uzemněn. 

Detekce vybraných bazických léčiv probíhala za použití absorpčního UV-VIS detektoru 
spektra FOCUS (Thermo separation products, USA) při vlnové délce 200 nm. Sběr dat byl 
realizován analogově digitálním převodníkem ORCA 2800 a softwarem Ecomac (ECOM 
spol. s.r.o, ČR). Data byla dále zpracována za pomoci programu Clarity (DataApex, ČR). 

 

Obr. 13: Laboratorně sestavená kapilární elektroforéza s UV-VIS detekcí. 

3.1.6.2 Komerční CE 
Při analýzách na komerční elektroforetické instrumentaci 7100 CE System bylo aplikováno 
napětí +25 kV na dávkovací straně separační kapiláry. Detekce probíhala pomocí 
zabudovaného UV-VIS detektoru s diodovým polem (DAD) při 200 nm. Separační část byla 
tvořena křemennou kapilárou pokrytou polyimidovým filmem o vnějším průměru 375 µm 
s vnitřním průměrem 75 µm, kterou dodává společnost Polymicro Technologies (Phoenix, 
AZ, USA). Efektivní délka kapiláry byla 36,8 cm z celkové délky 45 cm. Před první separací 
byla kapilára ekvilibrována po dobu 15 minut 100mM NaOH, 60 sekund deionizovanou 
vodou a po dobu 5 minut roztokem BGE. Mezi dvěma po sobě následujícími CE analýzami 
byla kapilára propláchnuta 50mM NaOH po dobu 30 sekund, DI vodou po dobu 30 sekund 
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a roztokem BGE po dobu 30 sekund. Na začátku každého dne byla kapilára propláchnuta 
50mM NaOH, DI vodou a roztokem BGE. Na konci každého dne byla kapilára propláchnuta 
50mM NaOH, DI vodou a vzduchem. Jednotlivé promývací kroky kapiláry byly realizovány 
po dobu 2 minut. Všechny promývací kroky byly prováděny při tlaku 950 mbar. 
Hydrodynamické dávkování vzorku bylo prováděno při tlaku 50 mbar po dobu 5 sekund. 
Separace analytů probíhala pří konstantní teplotě 25 °C. Analytický signál z přístroje 7100 CE 
byl zpracován v softwaru ChemStation CE (Agilent Technologies, Německo). 

 

Obr. 14: Kapilární elektroforéza – Agilent Technologies 7100 CE. 

3.2 Zařízení a postupy pro SLM 

Mikroextrakční jednotky kompatibilní s přístrojem Agilent Technologies 7100 CE 
i s laboratorní CE-UV sestavou byly připraveny podle dříve popsaného postupu 
(viz kapitola 2.2.2). Extrakční zařízení se skládala z akceptorové a donorové části oddělené 
plochou polypropylenovou membránou impregnovanou organickým rozpouštědlem (ENB). 
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Schematický nákres zařízení pro mikroextrakce je znázorněn na obr. 3. č. 28063). Celá 
mikroextrakční jednotka byla umístěna do vzorkovací PP vialky Agilent (obj. č. 5182-0567). 
Kruhové PP membrány o průměru 11 mm byly vyřezány korkovrtem. 25µm membrána byla 
vyřezána z fólie Celgard 2500 (Polymore Company, USA), 100µm membrána z fólie Accurel 
PP 1 E R/P (Membrana GmbH, Německo) a 170µm membrána z fólie Accurel PP 2 E HF R/P 
(Membrana GmbH, Německo). PP membrány byly impregnovány potřebným množstvím 
ENB. V případě 25µm PP membrány byl objem organického rozpouštědla 1 µl, 100µm PP 
membrána byla impregnována 5 µl a 170µm PP membrána 7 µl ENB. Tyto objemy byly 
zvoleny jako minimální potřebné množství k pokrytí celého povrchu PP membrány. Následně 
byly jednotlivé naimpregnované membrány umístěny na donorovou část jednotky a stlačeny 
spolu s akceptorovou částí k sobě. Vznikly tak dva oddělené prostory pro napipetování 20 µl 
donoru a 20 µl akceptoru. Od této chvíle byla měřena doba extrakce. Mikroextrakční zařízení 
bylo umístěno do vzorkovací PP vialky Agilent na pružinku z nerezové oceli s tloušťkou 
drátu 200 μm, průměrem 5,8 mm a délkou 7 mm (Pružiny Čermák, Brno, Česká republika). 
Vzorkovací vialka s pružinkou a mikroextrakčním zařízením byla uzavřena. Kompresní 
pružinka zajišťuje, že separační kapilára je v přímém kontaktu se SLM, ale zároveň nedochází 
k perforaci membrány, protože měkká pružinka uvolňuje vyvinutý tlak na SLM (viz obr. 11). 
Vzorky jsou hydrodynamicky dávkovány přímo z povrchu SLM. Mikroextrakční zařízení 
bylo zhotoveno nové pro každou extrakci. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Stanovení absorpčního maxima a molárních absorpčních koeficientů 
u bazických analytů 

Pro nalezení optimální vlnové délky pro detekci byly zjišťovány absorpční maxima ( )A
zvolených léčiv o koncentraci 1 mg/ml ve fosfátovém pufru. Měření bylo prováděno na 
přístroji nanofotometr P − Class P 300 v kyvetě o délce 1 cm v rozmezí vlnových délek 200 
až 800 nm. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 1 (viz kapitola 2.9). 
 Podle Lambert-Beerova zákona (8): 

 clA ⋅⋅= ε  (8) 

byly vypočteny hodnoty molárních absorpčních koeficietů ( ),ε  c je koncentrace analytu 
a l  je tloušťka kyvety. Závislosti absorpčního koeficientu ε  na vlnové délce pro nortriptylin, 
papaverin, haloperidol a loperamid jsou uvedeny v příloze A. Pro následující experimentální 
měření byla zvolena vlnová délka 200 nm.  

4.2 Vlastnosti a struktura polypropylenových membrán 

Výrobci udávané vlastnosti vybraných PP membrán (Celgard a Membrana GmbH), které byly 
použity jako nosič pro organickou fázi při mikroextrakcích, jsou uvedené v  tab. 2. 
Tab. 2: Vlastnosti vybraných polypropylenových membrán. 

 Celgard 2500 Accurel PP 1E Accurel PP 2E HF 

Tloušťka 25 µm 100 µm 170 µm 
Poréznost 55 % − − 
Velikost pórů 0,064 µm 1 µm 0,2 µm 

Firma Membrana GmbH je dodavatelem PP membrán typu Accurel a jelikož neposkytuje 
informace o procentuálním zastoupení pórů v jednotlivých typech membrán, byly pořízeny 
fotografie na skenovacím elektronovém mikroskopu EVO LS 10 (viz obr. 15). Jednotlivé 
snímky jsou pořízeny při zvětšení 15 000×. Je na první pohled patrné, že s rostoucí tloušťkou 
membrány roste i velikost pórů (viz tab. 2) a přibývá procento poréznosti. Geometrické 
uspořádání pórů u 25µm PP membrány se výrazně liší od 100µm a 170µm  membrány. 

   
25µm PP membrána 100µm PP membrána 170µm PP membrána 

Obr. 15: Snímky PP membrán různé tloušťky ze skenovacího elektronového mikroskopu. 
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4.3 Laboratorní CE-UV sestava 

Pro prvotní experimenty s různě silnými PP membránami byla zvolena laboratorní CE-UV 
sestava. Velkou výhodou tohoto uspořádání je plná kontrola při dávkování vzorků z povrchu 
SLM do kapiláry. Nevýhodou je delší doba dávkování a promývacích kroků. 

4.3.1 Pracovní rozsah a linearita CE metody 

Hodnota opakovatelnosti (RSD) pro plochu píku stanovovaného množství standardního 
roztoku léčiv o koncentraci 10 µg/ml byla vzata z pěti měření. Tento způsob vyhodnocení je 
použit v celé diplomové práci. Lineární rozsah byl stanoven od 0,5 µg/ml do 30 µg/ml. 
Směrodatná odchylka a hodnoty korelačního koeficientu jsou uvedeny v tab. 3. Dále tato 
tabulka uvádí limity detekce (LOD), definované jako nejnižší koncentrace analytu poskytující 
analytický signál třikrát vyšší než je šum základní linie, a mez stanovitelnosti (LOQ), která 
odpovídá nejnižší koncentraci analytu, kterou lze s definovanou přesností kvantitativně 
stanovit a poskytuje analytický signál desetkrát vyšší než je šum. Kalibrační křivky 
standardních roztoků jsou uvedeny v příloze B. 

Tab. 3: Validační parametry měřených standardů bazických léčiv metodou CE-UV. Kalibrační rozsah 
0,5–20 µg/ml, n = 5. 

 Nortriptylin Papaverin Haloperidol Loperamid 

RSD [%], 10 µg/ml 0,7 1,5 0,9 1,4 
R2 0,999 1,000 0,999 0,999 
LOD [µg/ml] 0,07 0,08 0,09 0,17 
LOQ [µg/ml] 0,22 0,25 0,29 0,58 

4.3.2 Časový průběh mikroextrakce přes SLM 

Pro posuzování účinnosti extrakcí byl v in-line uspořádání dávkován akceptor z povrchu 
SLM. Prvotní experimenty byly provedeny na membránách 25, 100 a 170 µm v časovém 
intervalu 0–35 minut. Na obr. 17 je uveden příklad časových závislostí všech tří membrán pro 
extrakci papaverinu. Papaverin byl vybrán z důvodu nejvyšší extrakční výtěžnosti za 
uvedených podmínek, jak je patrné z obr. 16. Uspokojivé RSD hodnoty (do 10 %) pro získaná 
měření byly naměřeny až od 21. minuty extrakčního procesu. Obdobná situace byla 
i u ostatních analytů, proto pro další experimenty byla vybrána 21 minuta jako kompromis 
mezi nízkými hodnotami RSD a minimem času potřebného pro dosažení rovnováhy při 
extrakci. Doba extrakce je obvykle rozhodujícím parametrem, který určuje efektivitu celého 
procesu. 

Pro zjištění průběhu extrakčního procesu byl akceptor dávkován z povrchu SLM 
v pravidelných časových intervalech (7 minut) po dobu 35 minut. Časový průběh byl 
stanoven za následujících podmínek. Do extrakční jednotky bylo pipetováno 20 µl 
donorového roztoku, který obsahoval standardní roztok čtyř bazických léčiv rozpuštěných ve 
150mM NaCl. DI voda o objemu 20 µl tvořila akceptorovou fázi systému. 25µm PP 
membrána byla impregnovaná organickou fází a oddělovala zmíněné vodné fáze systému. 
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Dávkovány jsou pouze analyty, které jsou přítomny v tenké difuzní vrstvě na rozhraní mezi 
SLM a akceptorem. 

Extrakční výtěžnosti ( )ER  byly vypočteny dle rovnice (9): 

 100100 ⋅⋅=⋅=
d

a

d

a

d

a

c
c

V
V

n
n

ER , (9) 

kde dn  značí molární množství analytu v donorovém roztoku, an  definuje molární množství 
analytu přeneseného do akceptoru, dV  je objem donorového roztoku, aV  představuje objem 
akceptorového roztoku, dc  je počáteční koncentrace analytů v donoru před extrakcí, ac  je 
finální koncentrace analytů v akceptoru po extrakci. 
 V čase 0 minut byl zaznamenán nulový výskyt bazických léčiv v difuzní vrstvě mezi SLM 
a akceptorem. Obr. 16 znázorňuje množství přenosu analytů z donorového roztoku do 
fázového rozhraní mezi SLM a akceptorem. Od 20. minuty dochází k ustálení rovnováhy, 
extrakční výtěžnost se nemění a výsledná extrakční křivka je i pro delší extrakční časy 
konstantní. 

 
Obr. 16: Časový průběh mikroextrakce přes 25µm PP membránu za podmínek: akceptor – DI H2O; 
donor – bazická léčiva 10 µg/ml ve 150 mM NaCl. 
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Obr. 17: Časový průběh mikroextrakce papaverinu přes 25µm PP, 100µm a 170µm PP membránu za 
podmínek: akceptor – DI H2O; donor – bazická léčiva 10 µg/ml ve 150 mM NaCl. 

4.3.3 Porovnání účinnosti PP membrán při in-line spojení SLM s laboratorní CE-UV 
sestavou 

Mikroextrakce bazických léčiv přes SLM ve spojení s laboratorní CE-UV sestavou byla 
prováděna pro extrakční čas 21 minut, který byl optimalizován v kapitole 4.3.2. Pro všechny 
testované PP membrány byly pro předem optimalizovaný čas (21 minut) stanovovány 
extrakční výtěžnosti. Jako základní podmínky byl vzat donor o objemu 20 µl standardu 
bazických léčiv ve 150mM NaCl a akceptorová fáze byla tvořena 20 µl DI vody.  

 
Obr. 18: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – DI H2O; donor – bazická léčiva 10 µg/ml ve 150 mM NaCl; 
v 21. minutě extrakce. 
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Z obr. 18 je patrné, že extrakční výtěžnosti se pro jednotlivé PP membrány výrazně liší. 
I přesto, že 25µm membrána má výrazně menší póry a podle obr. 1 je poréznost menší, 
dochází k nejvyšší extrakční výtěžnosti bazických léčiv. Velkou roli při extrakci přes 
jednotlivé různě silné PP membrány hraje difuzní dráha. Při porovnání 25µm PP membrány 
se 100µm PP membránou je difuzní dráha až 4krát kratší a až o 6,8krát kratší oproti 
170µm PP membráně. Nejvyšší extrakční výtěžnosti za uvedených podmínek dosáhl 
papaverin, naopak nejnižší extrakční výtěžnost dosahuje nortriptylin, což je ovlivněno 
hodnotou log P a pKa analytů. Procentuální extrakční výtěžnosti byly vypočteny podle 
rovnice (9). 

4.3.4 Validace mikroextrakcí přes různě silné PP membrány 

Validace mikroextrakcí bazických léčiv přes SLM in-line spojené s laboratorně sestavenou 
CE-UV byla měřena za podmínek, kdy donor obsahoval 150 mM NaCl s různými 
koncentracemi bazických léčiv (0,5–20 µg/ml) a akceptorem byla DI voda. Extrakční části 
jednotky byly odděleny 25µm, 100µm nebo 170µm impregnovanou PP membránou. Extrakce 
probíhala po dobu 21 minut a extrahované analyty byly dávkovány do laboratorně 
sestaveného CE přímo z povrchu SLM. 

Hodnoty extrakční výtěžnosti (ER) spolu s jejich opakovatelností (RSD) pro jednotlivé 
testované PP membrány byly vyhodnoceny z pěti následujících měření. Stejně jako lineární 
rozsah a odpovídající hodnoty korelačního koeficientu, s mezí detekce (LOD) a mezí 
stanovitelnosti (LOQ) jsou uvedeny v tab. 4. Kalibrační závislosti pro jednotlivé tloušťky 
polypropylenových membrán u nortriptylinu, papaverinu, loperamidu i haloperidolu jsou 
uvedeny v příloze B. 

Tab. 4: Validační parametry extrakce přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu pro laboratorně 
sestavenou CE-UV ve 21. minutě extrakčního procesu. Podmínky měření: donor – standardy 
bazických léčiv ve 150mM NaCl; akceptor – DI voda; kalibrační rozsah 0,5−20 µg/ml, n= 5. 

PP membrána  Nortriptylin Papaverin Haloperidol Loperamid 

25 µm 

ER [%], 10 µg/ml 38,3 87,9 61,6 59,6 
RSD [%], 10 µg/ml 7,5 6,5 7,9 6,1 
R2  0,999 0,998 0,999 0,995 
LOD [µg/ml] 0,10 0,07 0,12 0,25 
LOQ [µg/ml] 0,33 0,22 0,40 0,83 

100 µm 

ER [%], 10 µg/ml  19,8 56,3 40,7 35,2 
RSD [%], 10 µg/ml 7,5 6,6 6,2 4,6 
R2  0,999 0,996 0,997 0,998 
LOD [µg/ml] 0,15 0,13 0,17 0,21 
LOQ [µg/ml] 0,50 0,43 0,56 0,69 

170 µm 

ER [%], 10 µg/ml  10,6 30,7 19,7 18,0 
RSD [%], 10 µg/ml 7,7 7,5 5,0 9,9 
R2  0,999 0,996 0,997 0,999 
LOD [µg/ml] 0,27 0,25 0,29 0,41 
LOQ [µg/ml] 0,89 0,83 0,96 1,35 
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4.4 Přechod z laboratorní CE-UV sestavy na komerční kapilární elektroforézu 

Z důvodu automatizace byla odzkoušená metoda na laboratorně sestavené CE-UV převedena 
na komerční CE. Promývací proces u komerčního CE systému je rychlejší než u laboratorní 
sestavy, proto byl interval dávkování zkrácen na 6 minut. Ve výsledku se celková doba 
extrakce zkrátila o 3 minuty v porovnání s laboratorní CE-UV sestavou. 

4.4.1 Pracovní rozsah a linearita metody na komerčním CE systému 

Analytické parametry dávkování vzorku byly prováděny pomocí standardních roztoků 
bazických léčiv. Pracovní rozsah byl stanoven od 0,5 do 30 µg/ml. Opakovatelnost měření 
byla získávána z pěti analýz a spolu se směrodatnou odchylkou, hodnotami korelačního 
koeficientu, mezí detekce (LOD) a mezí stanovitelnosti (LOQ) jsou uvedeny v tab. 5. 
Kalibrační křivky standardních roztoků jednotlivých léčiv jsou uvedeny v příloze C. 

Tab. 5: Naměřené analytické parametry bazických léčiv ve standardních roztocích pro komerční CE. 
Kalibrační rozsah 0,5–30 µg/ml, n= 5. 

 Nortriptylin Papaverin Haloperidol Loperamid 

RSD [%], 10 µg/ml 0,1 0,5 0,3 1,0 
R2 1,000 1,000 1,000 1,000 
LOD [µg/ml] 0,03 0,05 0,06 0,10 
LOQ [µg/ml] 0,08 0,16 0,21 0,33 

4.4.2 Mikroextrakce analytů z fyziologického roztoku 

Fyziologický roztok obsahuje 150 mM NaCl a představuje simulaci podmínek reálných 
matric. Pro úsporu biologických vzorků byl fyziologický roztok použit pro počáteční 
testování různých podmínek extrakce. Mikroextrakce bazických léčiv přes SLM ve spojení 
s komerčním CE byla prováděna po dobu 18 minut a extrahované analyty byly 
hydrodynamicky dávkovány (viz kapitola 2.5.1) do kapiláry  přímo z fázového rozhraní. Pro 
extrakce byly testovány stejné PP membrány jako pro laboratorní CE-UV sestavu. Všechny 
extrakční výtěžnosti se pohybovaly s hodnotou RSD do 10 %. Podmínky 
mikroextrakce z laboratorně sestaveného CE-UV (viz kapitola 4.3.3) byly zachovány i pro 
komerční CE. Extrakční výtěžnosti byly odečteny vypočteny podle rovnice (9). 
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Obr. 19: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – H2O; donor – bazická léčiva 10 µg/ml ve 150mM NaCl; v 18. minutě 
extrakce. 

Naměřená data z mikroextrakcí přes různě silné polypropylenové membrány na 
komerčním přístroji jsou znázorněna na obr. 19. V porovnání s předchozími výsledky 
na laboratorně sestaveném CE-UV (viz obr. 18) jsou extrakční výtěžnosti srovnatelné. 
Odzkoušené podmínky extrakce byly úspěšně převedeny na komerční CE a následně byly 
testovány další podmínky, které se týkaly změny pH prostředí akceptoru nebo donoru a jsou 
uvedeny v tab. 6. 

Tab. 6: Souhrn testovaných podmínek extrakcí přes SLM pro komerční CE-UV. Kalibrační rozsah 
0,5–30 µg/ml, n= 5. 

PP membrána Objem ENB Akceptor Donor 
25µm 1 µl 

5mM HCl 10 µg/ml bazických léčiv ve 150mM NaCl 100µm 5 µl 
170µm 7 µl 
25µm 1 µl 

DI H2O 10 µg/ml bazických léčiv ve 150mM NaCl 
s 10mM NaOH 

100µm 5 µl 
170µm 7 µl 
25µm 1 µl 

5mM HCl 
10 µg/ml bazických léčiv ve 150mM NaCl 

s 10mM NaOH 100µm 5 µl 
170µm 7 µl 

V případě okyselení akceptoru a neutrálního pH donoru se extrakční výtěžnost zvýšila 
o 10 až 20 % u všech tří testovaných membrán. Vzájemné poměry vyextrahovaných analytů 
zůstaly zachovány. Nejvyšších extrakčních výtěžností bylo dosaženo pro všechny analyty při 
extrakci přes 25µm membránu. U všech tří testovaných membrán za uvedených podmínek se 
nejlépe přenášel papaverin, což je dáno jeho hodnotou pKa. Výsledky měření jsou uvedeny na 
obr. 20. 
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Obr. 20: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – 5mM HCl; donor – bazická léčiva 10 µg/ml ve 150mM NaCl; 
v 18. minutě extrakce. 

Za podmínek, kdy akceptor byl neutrální a donor byl alkalizován 10mM NaOH, došlo ke 
změně ve vzájemných poměrech extrakčních výtěžností u jednotlivých analytů, což může být 
způsobeno rozdílným rozdělovacím koeficientem a změnou pH gradientu. Extrakční 
výtěžnosti pro 170µm PP nepřesahovali 20 %. Pro 25µm membránu byly extrakční výtěžnosti 
nejvyšší. K výraznému nárůstu výtěžností došlo u nortriptylinu a haloperidolu, například 
u haloperidolu na hodnotu vyšší než 100 %. Analyty z donoru, v přítomnosti 10mM NaOH, 
difundují skrze SLM a dochází k zakoncentrování analytů na povrchu SLM v blízkosti difuzní 
vrstvě. Dávkování je prováděno přímo ze zakoncentrované vrstvy a proto extrakční výtěžnost 
muže být více než 100%. Naopak došlo k poklesu extrakční výtěžnosti u papaverinu na 
polovinu. Důvodem může být rychlejší difuze z donoru do SLM a tudíž jeho nižší analytická 
koncentrace ve fázovém rozhraní. Výsledky pro tyto podmínky jsou zobrazeny na obrázku 
obr. 21. 
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Obr. 21: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – H2O; donor – bazická léčiva 10 µg/ml ve 150mM NaCl s 10mM 
NaOH; v 18. minutě extrakce. 

Pro třetí testované podmínky, kdy donor obsahoval 10 mM NaOH a akceptor byl 
okyselený, byly opět nejvyšší extrakční výtěžnosti pro všechny analyty u 25µm PP 
membrány. V tomto případě došlo k nárůstu extrakčních výtěžností u všech analytů. Vysoká 
výsledná extrakční výtěžnost u haloperidolu a nortriptylinu je mimo jiné způsobena tím, že 
analyty nestíhají difundovat z mezifázového rozhraní do akceptoru a zakoncentrovávají se 
v úzké zóně mezi SLM a akceptorem. Tento proces je ovlivněn nejen pH gradientem, ale také 
distribučním koeficientem (log P). Pro tyto podmínky jsou výsledky zobrazeny na obr. 22. 

 
Obr. 22: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – 5mM HCl; donor – bazická léčiva 10 µg/ml ve 150mM NaCl s 10mM 
NaOH; v 18. minutě extrakce. 

Srovnání různých extrakčních podmínek je znázorněno na elektroforeogramech (obr. 23). 
Byl změřen standard bazických léčiv o koncentraci 10 µg/ml v DI vodě. Změny ve tvaru 
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a plochách píků roztoku analytů po přidání 5mM HCl do akceptoru byly zanedbatelné 
v porovnání s vodným roztokem standardu. Vzorek čistého fyziologického roztoku byl 
extrahován jako slepý vzorek bez přídavku bazických léčiv. V migračních časech zvolených 
analytů nebyly detekovány žádné ko-migrující složky. Jak je zde vidět, v případě, kdy 
donorem byla bazická léčiva ve fyziologickém roztoku a akceptorem byla DI voda, byly 
extrakční výtěžnosti nižší, proto byly testovány další podmínky extrakce (viz tab. 6). 

Doba analýzy extrahovaných vzorků byla zaznamenávána 4 minuty. Elektroforeogramy 
znázorňují rozdíly v plochách píků, při extrakci přes 25µm SLM za různých podmínek 
akceptoru a donoru. K odlišným změnám došlo v případě, kdy byl donor zalkalizován 
hydroxidem sodným. Jak je vidět z elektroforeogramu rozdíly jsou v poměrech přenosů 
u jednotlivých analytů. Zatímco plocha píku papaverinu po přidání 10mM NaOH do donoru 
klesla, u haloperidolu plocha píku vzrostla. Haloperidol se v přítomnosti 10mM NaOH 
v donoru ochotněji transportuje přes PP membránu a zakoncentruje se ve fázovém rozhraní, 
ze kterého je prováděno dávkování do separačního systému. Pokud k zalkalizovanému donoru 
byla okyselena i akceptorová část extrakční jednotky, došlo k výraznému nárůstu ploch píků 
u všech analyzovaných léčiv. Vzájemný poměr ploch zůstal stejný jako v předchozím 
popsaném případě, kdy byla akceptorem DI voda. 

 
Obr. 23: Elektroforetický záznam 18. minuty extrakce přes SLM v in-line spojení s CE. Podmínky 
extrakce: a – donor 150 mM NaCl, akceptor DI voda; b – standardní roztok bez extrakce; c – donor 
standardní roztok bazických léčiv ve 150mM NaCl, akceptor DI voda; d – donor standardní roztok 
bazických léčiv ve 150mM NaCl s 10mM NaOH, akceptor DI voda; e – donor standardní roztok 
bazických léčiv ve 150mM NaCl, akceptor 5mM HCl; f – donor standardní roztok bazických léčiv ve 
150mM NaCl s 10mM NaOH, akceptor 5mM HCl. 
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4.4.3 Průběh mikroextrakce přes SLM  

Průběh extrakčního procesu přes SLM ve spojení s komerčním CE byl měřen za podmínek, 
kdy donoru bylo 20 µl a obsahoval 10 µg/ml standardních bazických léčiv ve 150mM NaCl 
s 10mM NaOH. 20 µl 5mM HCl bylo nadávkováno z akceptorové strany extrakční jednotky, 
která byla oddělena 25µm PP membránou impregnovanou ENB o objemu 1 µl. Dávkováno 
bylo přímo z difuzní vrstvy, která se nachází na rozhraní SLM a akceptorové fáze. Proces 
extrakce analytů byl měřen v časovém intervalu 0–30 minut. Po 18. minutě extrakce byly 
zjištěny konstantní extrakční výtěžnosti. Pro kontrolu průběhu procesu byla u každé extrakce 
prováděna kontrolní analýza v pravidelných intervalech. 

Obr. 24 znázorňuje přenos všech analytů z donorového roztoku do fázového rozhraní 
SLM/akceptor během 30 minut. 

V čase 0 minut byl zaznamenán nulový výskyt bazických léčiv v difuzní vrstvě mezi SLM 
a akceptorem. Obr. 16 znázorňuje množství přenosu analytů z donorového roztoku do 
fázového rozhraní mezi SLM a akceptorem. Maximální extrakční výtěžnosti bylo dosaženo ve 
12. minutě extrakčního procesu, ale s horší opakovatelností (RSD je vyšší než 10 %). Při 
ustalování rovnováhy v 18. minutě jsou extrakční výtěžnosti s hodnotou RSD do 10 %, proto 
v tomto čase byly prováděny všechny následující měření. Pro kontrolu průběhu extrakcí byly 
u každého měření prováděny analýzy akceptoru v pravidelných 6 minutových intervalech. 
Analyty z donoru, v přítomnosti 10mM NaOH, difundují skrze SLM a dochází 
k zakoncentrování analytů v difuzní vrstvě mezi SLM a akceptorem. Dávkování je prováděno 
přímo ze zakoncentrované zóny a proto je extrakční výtěžnost více než 100 %. Především 
tento markantní nárůst je patrný u haloperidolu. Při přenosu analytů mezi 18. až 30. minutou 
se extrakční výtěžnost snižuje, protože dochází k postupnému ustálení rovnováhy mezi oběma 
extrakčními fázemi a k difuzi bazických léčiv z fázového rozhraní dále do akceptoru. Po 
vyrovnání fázových rovnováhách ve 30. minutě jsou extrakční výtěžnosti konstantní.  

Hodnoty extrakčních výtěžností byly vypočteny podle rovnice (9). 

 
Obr. 24: Časový průběh mikroextrakce přes 25µm PP membránu za podmínek: akceptor 5mM HCl; 
donor – bazická léčiva 10 µg/ml ve 150 mM NaCl s 10mM NaOH; v 18. minutě extrakce. 
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4.4.4 SLM mikroextrakce reálných biologických matric 

Následné experimenty byly uskutečněny také na komerční CE. Pro extrakce neředěných 
reálných vzorků (moč, plazma) byly opět testovány všechny tři tloušťky PP membrány 
impregnované příslušným množstvím organického rozpouštědla a extrakční podmínky, které 
jsou uvedeny v tab. 7. Extrakty byly analyzovány v 18. minutě. Všechny výsledky byly 
pětkrát měřeny s hodnotou směrodatné odchylky do 10 %. Extrakční výtěžnosti byly 
vypočteny podle rovnice (9). 
 Testované podmínky v tab. 7 pro mikroextrakce analytů z moči a plazmy jsou obdobou 
podmínek extrakcí z fyziologického roztoku (viz kapitola 4.4.2). Cílem těchto experimentů 
bylo odzkoušet, zda vybrané podmínky lze aplikovat i na reálné matrice. 
Tab. 7: Podmínky pro mikroextrakci lidské moči přes SLM. 

PP membrána Objem ENB Akceptor Donor 
25µm 1 µl 

DI H2O 10 µg/ml bazických léčiv v lidské moči 100µm 5 µl 
170µm 7 µl 
25µm 1 µl 

5mM HCl 10 µg/ml bazických léčiv v lidské moči 100µm 5 µl 
170µm 7 µl 
25µm 1 µl 

DI H2O 
10 µg/ml bazických léčiv v lidské moči 

s 10mM NaOH 100µm 5 µl 
170µm 7 µl 
25µm 1 µl 

5mM HCl 
10 µg/ml bazických léčiv v lidské moči 

s 10mM NaOH 
100µm 5 µl 
170µm 7 µl 

První reálnou matricí, podrobenou experimentům, byla neředěná lidská moč. Výsledky 
jednotlivých extrakčních výtěžků z moči byly v průměru o 10–20 % nižší než v případě 
fyziologického roztoku, který kromě NaCl neobsahuje žádné další matriční komponenty. 
Z tohoto důvodu může u komplexních vzorků dojít k nižším extrakčním výtěžnostem. 
Extrakční výtěžnosti zůstaly nejvyšší pro extrakci přes 25µm PP membránu. Vzájemné 
poměry jednotlivých extrakčních výtěžností byly stejné u všech testovaných membrán i při 
porovnání se stejnými extrakčními podmínkami při extrakci fyziologického roztoku. 
Výsledky za podmínek, kdy z moči jsou analyty extrahovány skrze SLM o různé tloušťce do 
DI vody, jsou zobrazeny na obr. 25. 
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Obr. 25: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – DI H2O; donor – bazická léčiva 10 µg/ml v lidské moči; v 18. minutě 
extrakce. 

V případě okyselení akceptoru a použití neředěné moči jako donoru se extrakční výtěžnosti 
zvýšily. Tyto podmínky jsou zobrazeny na obr. 26, který opět potvrzuje nejvyšší 
mikroextrakční výtěžnosti u 25µm PP membrány. Vzájemné poměry analytů po 
mikroextrakci zůstaly zachovány jako u předchozích extrakčních podmínek na obr. 25.  

 
Obr. 26: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – 5mM HCl; donor – bazická léčiva 10 µg/ml v lidské moči; v 18. minutě 
extrakce. 

V případě, že akceptorem byla DI voda a do donoru s 10 µg/ml bazických léčiv v lidské 
moči byl přidán 10mM NaOH, došlo ke změně vzájemných poměrů mikroextrakčních 
výtěžností u jednotlivých bazických léčiv. Tyto výsledky korelovaly s extrakcemi léčiv 
z fyziologického roztoku (viz obr. 21). Za uvedených podmínek bylo dosaženo nejlepší 
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výtěžnosti při extrakci přes 25µm PP membránu. Opět je z výsledků patrné, že zde docházelo 
k výraznému nárůstu výtěžností u nortriptylinu a haloperidolu z důvodu zakoncentrování 
analytů ve fázovém rozhraní mezi SLM a akceptorem. Výsledky dosažené za těchto 
podmínek jsou uvedeny na obr. 27. 

 
Obr. 27: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – DI H2O; donor – bazická léčiva 10 µg/ml v lidské moči s 10mM 
NaOH; v 18. minutě extrakce. 

V dalším případě byly léčiva ze zalkalizovaného donoru moči extrahovány přes 
impregnované PP membrány do okyseleného akceptoru. 25µm PP membrána má největší 
extrakční výtěžnosti. Vysoké výsledné extrakční výtěžnosti u haloperidolu a nortriptylinu jsou 
způsobeny tím, že analyty nestíhají difundovat z fázového rozhraní do akceptoru 
a zakoncentrovávají se v úzké zóně mezi SLM a akceptorem. Výsledky dosažené za těchto 
podmínek jsou uvedeny na obr. 28. 
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Obr. 28: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – 5mM HCl; donor – bazická léčiva 10 µg/ml v lidské moči s 10mM 
NaOH; v 18. minutě extrakce. 

Další testovanou matricí byla neředěná lidská plazma. Do vzorku lidské plazmy byly 
přidávány léčiva v koncentraci 10 µg/ml. Podmínky mikroextrakce jsou uvedeny v následující 
tab. 8. Všechny analýzy byly měřeny pětkrát s hodnotou RSD pro ER do 10 %. 

Tab. 8: Podmínky pro mikroextrakci lidské plazmy přes SLM. 

PP membrána Objem ENB Akceptor Donor 
25µm 1 µl 

DI H2O 10 µg/ml bazických léčiv v lidské plazmě 100µm 5 µl 
170µm 7 µl 
25µm 1 µl 

5mM HCl 10 µg/ml bazických léčiv v lidské plazmě 100µm 5 µl 
170µm 7 µl 
25µm 1 µl 

DI H2O 
10 µg/ml bazických léčiv v lidské plazmě 

s 10mM NaOH 
100µm 5 µl 
170µm 7 µl 
25µm 1 µl 

5mM HCl 
10 µg/ml bazických léčiv v lidské plazmě 

s 10mM NaOH 
100µm 5 µl 
170µm 7 µl 

Cílem analýz po mikroextrakci bazických léčiv z lidské plazmy bylo odzkoušet, zda 
vybrané podmínky pro extrakci lze aplikovat na odlišné reálné matrice. Složení a pH 
komplexních matric se může lišit, zatímco lidská moč zdravého člověka může mít pH 
v rozmezí 5–8, lidská plazma má pH výrazně konstantnější (7,4 ± 0,05). V lidské plazmě se 
nachází různé komponenty, především bílkoviny. Léčiva extrahované z plazmy se mohou 
vázat na bílkoviny v ní obsažené, a proto může dojít k odlišným extrakčním výtěžkům. 
Experimentálně byly prokázány nižší extrakční výtěžnosti jednotlivých bazických léčiv při 
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extrakci z lidské plazmy než v případě mikroextrakce lidské moči nebo fyziologického 
roztoku. Vzájemné poměry jednotlivých extrakčních výtěžností zůstaly zachovány jako 
v případě stejných extrakčních podmínek pro extrakci z moči a z fyziologického roztoku. 

 
Obr. 29: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – DI H2O; donor – bazická léčiva 10 µg/ml v lidské plazmě; v 18. minutě 
extrakce. 

Obr. 29 znázorňuje výsledky mikroextrakcí, kdy akceptorem je DI voda a donorem je 
plazma s analyty. V případě, že neředěná lidská plazma byla donorem a akceptor byl 
okyselen, došlo k nárůstu extrakčních výtěžností (viz obr. 30). 

 
Obr. 30: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – 5mM HCl; donor – bazická léčiva 10 µg/ml v lidské plazmě; 
v 18. minutě extrakce. 

Chování analytů po přidání zásady do lidské plazmy (akceptor DI H2O) bylo obdobné jako 
při extrakci 150mM NaCl nebo lidské moči. I v tomto případě došlo ke změnám vzájemných 
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poměrů extrakčních výtěžností pro jednotlivá bazická léčiva. Nejlepších výtěžností bylo 
dosaženo při extrakci přes 25µm PP membránu. Výsledky dosažené za těchto podmínek 
analýzy jsou uvedeny na obr. 31. 

 
Obr. 31: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membránu. 
Podmínky extrakce: akceptor – DI H2O; donor – bazická léčiva 10 µg/ml v lidské plazmě s 10mM 
NaOH; v 18. minutě extrakce. 

Obr. 32 znázorňuje výsledky posledních testovaných podmínek v tab. 8, kdy z alkalického 
donoru lidské plazmy byly analyty transportovány přes různě silné PP membrány do 
okyseleného akceptoru. Analyty se taktéž zakoncentrovávaly na fázovém rozhraní. 
Nejvyšších extrakčních výtěžností bylo dosaženo při extrakci přes 25µm PP membránu. 
Vzájemné poměry jednotlivých analytů se vůči neutrálnímu donoru změnily. 

 
Obr. 32: Porovnání extrakčních výtěžností analytů přes 25µm, 100µm a 170µm PP membrány. 
Podmínky extrakce: akceptor – 5mM HCl; donor – bazická léčiva 10 µg/ml v lidské plazmě s 10mM 
NaOH; v 18. minutě extrakce. 
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4.5 Výběr optimálních podmínek 

4.5.1 Vliv BGE na extrakci přes SLM 

Pro CE analytů extrahovaných přes SLM byl testován fosfátový pufr, který měl pH 2,2 a byl 
připravován z 15mM dihydrogenfosforečnanu sodného a 15mM kyseliny fosforečné. Druhým 
testovaným elektrolytem byl acetátový pufr, který obsahoval 30mM octan sodný, 30mM 
kyselinu octovou a 30 % acetonitrilu. 

Při použití acetátového pufru byl z důvodu pH 4,7 rychlejší EOF, a tím i analýza, než ve 
fosfátovém pufru. Při analýze v acetátovém pufru bylo nutné zajišťovat stabilitu systému 
promývacími cykly, protože při vyšším pH pufru dochází k výraznějším změnám EOF 
v důsledku deprotonizace silanolových skupin. Systém byl promýván po každé analýze 
roztokem 50mM NaOH, DI H2O a roztokem BGE (každý krok trval 60 sekund). Vlastní 
analýza v acetátovém pufru byla kratší než ve fosfátovém pufru, ale díky delšímu 
promývacímu cyklu byl interval dávkování stejný (6 minut). 

Extrakční proces přes PP membrány je nezávislý na typu elektroforetického systému. 
V okamžiku, kdy byl změněn elektroforetický separační systém za jiný, který taky umožňuje 
separaci těchto vybraných analytů, neměl vliv na extrakční výtěžnosti přes jednotlivé 
membrány. Nejvyšší extrakční výtěžnosti pro oba zvolené základní elektrolyty bylo opět 
dosaženo u 25µm PP membrány. Nicméně byly ovlivněny vzájemné poměry ve výtěžnostech 
jednotlivých analytů, což je dáno povahou pufru. Další zkoumání vlivu pufru na zastoupení 
jednotlivých analytů je předmětem zkoumání pro budoucí práce.  

4.5.2 Optimalizace podmínek při extrakcích přes 25µm SLM 

Tím, že jsou prostory akceptoru a donoru odděleny naimpregnovanou PP membránou, 
dostáváme dva disjunktní prostory. Procesy v akceptorové části jsou nezávislé od dějů 
v donorové části, proto se koncentrace v jednotlivých částech extrakční jednotky mohou lišit.  

Pro bazická léčiva je ideální nastavit pH gradient tak, že analyty budou díky jejich 
distribučnímu koeficientu přecházet z alkalického donoru do organické fáze a kyselé pH 
akceptoru umožní difuzi ze SLM. Za předpokladu, že objem akceptoru a donoru je 
ekvivalentní, mělo by dojít k 100% přenosu všech analytů. Distribuční koeficient a hodnoty 
pKa jsou pro každé bazické léčivo odlišné, proto se některé analyty v membráně mohou 
zadržovat a tedy může dojít k situaci, kdy i přes kyselé prostředí v akceptoru se analyty 
neochotně uvolňují z organické fáze. Některé analyty jsou na základě svých vlastností 
zadržovány ve fázovém rozhraní a díky pomalé difuzi dále do akceptoru dochází k jejich 
zakoncentrování. 

Z předchozích experimentů byla vybrána nejoptimálnější PP membrána s nejvyššími 
extrakčními výtěžky, kterou se ukázala být pro všechny případy 25µm SLM. Bylo dosaženo 
nejlepších výtěžností po okyselení akceptoru a alkalizaci donoru. Kyselé a alkalické 
podmínky akceptoru a donoru byly následně optimalizovány. 

Optimalizace podmínek byla prováděna na neředěných reálných vzorcích (moč a plazma). 
Mikroextrakční podmínky byly nejprve optimalizovány pro akceptorový roztok. Extrakční 
proces byl měřen za stejných časových podmínek jako předchozí experimenty na komerční 
CE. Pro jednotlivé mikroextrakce byla zvolena stoupající koncentrační řada HCl v akceptoru 
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(0, 5, 10, 25 mM). Donor, který obsahoval 10 µg/ml bazických léčiv v matrici s 10mM 
NaOH, se v případě optimalizace akceptoru neměnil. Do extrakční jednotky bylo pipetováno 
20 µl akceptoru i donoru. 

Se zvyšující se koncentrací kyseliny v akceptoru vzrůstala i procentuální výtěžnost 
mikroextrakce. Při zvolené maximální koncentraci 25mM HCl, došlo k rozmývání píků 
analytů v důsledku vysoké elektrické vodivosti zóny vzorku ve fosfátovém pufru. 
Maximálních extrakčních výtěžků za optimálních podmínek, kdy ještě nedocházelo 
k rozmývání zón, bylo dosaženo v případě 10mM HCl v akceptoru a 10mM NaOH v donoru. 
Extrakční výtěžnosti bazických léči z lidské moči jsou uvedeny na obr. 33. Pro lidskou 
plazmu se procentuální výtěžnosti snížily, což korelovalo s předchozími dosaženými výsledky 
(kapitola 4.4.4). Výsledky měření pro lidskou plazmu jsou zobrazeny na obr. 34. Na základě 
těchto výsledků byla jako akceptor zvolena 10mM HCl. 

 
Obr. 33: Vliv koncentrace HCl v akceptoru na přenos analytů z lidské moči přes 25µm PP membránu 
v 18. minutě mikroextrakce. Podmínky mikroextrakce: a – akceptor DI H2O; b – akceptor 5mM HCl; 
c – akceptor 10mM HCl; d – akceptor 25mM HCl; donor ve všech uvedených případech obsahoval 
10 µg/ml bazických léčiv v lidské moči s 10mM NaOH. 
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Obr. 34: Vliv koncentrace HCl v akceptoru na přenos analytů z lidské plazmy přes 25µm PP 
membránu v 18. minutě mikroextrakce. Podmínky mikroextrakce: a – akceptor DI H2O; b – akceptor 
5mM HCl; c –  akceptor 10mM HCl; d – akceptor 25mM HCl, donor ve všech uvedených případech 
obsahoval 10 µg/ml bazických léčiv v lidské plazmě s 10mM NaOH. 

Následně byla provedena optimalizace donorového roztoku. Donor, který obsahoval 
10 µg/ml bazických léčiv v biologické matrici, byl v jednotlivých případech mikroextrakce 
zalkalizován stoupající řadou NaOH (0, 5, 10, 25 mM). Koncentrace 10mM HCl v akceptoru 
byla zvolena na základě předchozí optimalizace akceptorového roztoku. Při optimalizaci 
donoru se složení akceptoru neměnilo. Akceptoru i donoru bylo do extrakční jednotky 
pipetováno 20 µl. 

Při zvolené maximální koncentraci 25 mM NaOH, došlo k mírnému poklesu ve 
výtěžnostech. Nejvyšších výtěžností pro moč i plazmu bylo dosaženo v případě 10mM NaOH 
v donoru a 10mM HCl v akceptoru a tyto podmínky byly následně použity pro validaci 
a stanovení analytických parametrů vyvinuté metody. Výsledky mikroextrakce pro lidskou 
moč jsou na obr. 35. Pro extrakci léčiv z lidské plazmy jsou procentuální výtěžky nižší než 
z lidské moči, což opět odpovídá předchozím experimentům. Výsledky měření pro lidskou 
plazmu jsou zobrazeny na obr. 36. 
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Obr. 35: Vliv koncentrace NaOH v donoru na přenos analytů z lidské moči přes 25µm 
polypropylenovou membránu v 18. minutě mikroextrakce. Podmínky mikroextrakce: a – donor 
10 µg/ml bazických léčiv v lidské moči; b – donor 10 µg/ml bazických léčiv v lidské moči s 5mM 
NaOH; c – donor 10 µg/ml bazických léčiv v lidské moči s 10mM NaOH; d – donor 10 µg/ml 
bazických léčiv v lidské moči s 25mM NaOH, akceptor ve všech uvedených případech obsahoval 
10mM HCl. 

 
Obr. 36: Vliv koncentrace NaOH v donoru na přenos analytů z lidské plazmy přes 25µm PP 
membránu v 18. minutě mikroextrakce. Podmínky mikroextrakce: a – donor 10 µg/ml bazických léčiv 
v lidské plazmě; b – donor 10 µg/ml bazických léčiv v lidské plazmě s 5mM NaOH; c – donor 10 µg/ml 
bazických léčiv v lidské plazmě s 10mM NaOH; d – donor 10 µg/ml bazických léčiv v lidské plazmě 
s 25mM NaOH, akceptor ve všech uvedených případech obsahoval 10mM HCl. 

4.5.3 Validace parametrů optimálních podmínek mikroextrakcí 

Vybrané optimální podmínky mikroextrakcí z předchozího testování (kapitola 4.5.2) byly 
validovány. Donorem byl reálný biologický vzorek (moč nebo plazma) s přídavkem 
bazických léčiv v rozmezí od 0,5 do 30 µg/ml a 10 mM NaOH. Akceptorem byla 10mM HCl, 
která byla od donoru oddělena 25µm PP membránou naimpregnovanou 1 µl ENB. 
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Mikroextrakce byla prováděna po dobu 18 minut a extrahované analyty byly dávkovány do 
kapiláry komerčního CE přímo z povrchu SLM. 

Hodnoty extrakčních výtěžností (ER) spolu se směrodatnou odchylkou měření (RSD) pro 
jednotlivé reálné matrice byly vyhodnoceny z pěti následujících extrakčních měření 
v 18. minutě pro 10 µg/ml bazických léčiv. Extrakční výtěžnosti a odpovídající hodnoty 
korelačního koeficientu s mezí detekce (LOD) a s mezí stanovitelnosti (LOQ) jsou uvedeny 
v tab. 9 pro lidskou moč a v tab. 10 pro lidskou plazmu. Při dosažených hodnotách LOD, je 
metoda vhodná pro většinu klinických aplikací [38]. Kalibrační závislosti pro moč i plazmu 
u nortriptylinu, papaverinu, loperamidu i haloperidolu jsou uvedeny v příloze C. 

Tab. 9: Naměřené analytické parametry mikroextrakce bazických léčiv z lidské moči přes 25µm PP 
membránu pro komerční CE. Podmínky měření: donor 10 µg/ ml analytů v moči s 10mM NaOH, 
akceptor 10mM HCl; pro 18. minutu mikroextrakce; kalibrační rozsah 0,5–30 µg/ml, n= 5. 

 Nortriptylin Papaverin Haloperidol Loperamid 

ER [%], 10 µg/ml 145,8 52,3 212,8 76,8 
RSD [%] 10 µg/ml 7,3 2,7 1,1 3,6 
R2  0,999 0,998 0,997 0,998 
LOD [µg/ml] 0,04 0,13 0,02  0,08 
LOQ [µg/ml] 0,14 0,42 0,08 0,28 

Tab. 10: Naměřené analytické parametrty mikroextrakce bazických léčiv z lidské plazmy přes 25µm 
PP membránu pro komerční CE-UV. Podmínky měření: donor 10 µg/ ml analytů v plazmě s 10mM 
NaOH, akceptor 10mM HCl;pro 18. minutu mikroextrakce kalibrační rozsah 0,5–30 µg/ml, n= 5. 

 Nortriptylin Papaverin Haloperidol Loperamid 
ER [%], 10 µg/ml 105,2 45,1 210,5 65,7 
RSD [%], 10 µg/ml 4,0 6,9 6,8 9,9 
R2  0,997 0,997 0,998 0,999 
LOD [µg/ml] 0,05 0,15 0,03 0,09 
LOQ [µg/ml] 0,16 0,50 0,09 0,31 

Neředěné vzorky lidské moči a plazmy byly extrahovány jako slepý vzorek. V migračních 
časech analytů nebyly detekovány žádné analytické signály, které by prokazovaly ko-migraci 
dalších látek či přítomnost analytů v biologických vzorcích s vybranými analyty v lidské moči 
nebo plazmě, nebo byly pod hodnotou LOD. Následně byly stanovovány vzorky lidské moči 
a plazmy s přidanými vybranými bazickými léčivy v koncentračním rozmezí 0,5 až 30 µg/ml. 
Výsledné elektroforeogramy analytů bazických léčiv z moči jsou zobrazeny na obr. 37. 
Záznam demonstruje extrakci slepého vzorku a vzorků lidské moči po přidání 0,5 µg/ml 
a 10 µg/ml bazických léčiv. Elektroforeogram slepého vzorku lidské plazmy a vzorků lidské 
plazmy po přidání 0,5 µg/ml a 10 µg/ml vybraných analytů je uveden na obr. 38. 
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Obr. 37: Elektroforeogram mikroextrakce lidské moči; a – vzorek lidské moči bez přídavku analytů;       
b – donor 10mM NaOH v lidské moči s 0,5 µg/ml bazických léčiv; c – donor 10mM NaOH v lidské moči 
s 10 µg/ml bazických léčiv. Ve všech případech byl akceptor 10mM HCl, v 18. minutě extrakce.  Na 
pravé části obrázku jsou zobrazeny detaily a i b záznamů.  

  
Obr. 38: Elektroforeogram mikroextrakce lidské plazmy; a – vzorek lidské plazmy bez přídavku analytů; 
b – donor 10mM NaOH v plazmě s 0,5 µg/ml bazických léčiv; c – donor 10mM NaOH v plazmě 
s 10 µg/ml bazických léčiv. Ve všech případech byl akceptor 10mM HCl, v 18. minutě extrakce. Na pravé 
části obrázku jsou zobrazeny detaily a i b záznamů. 
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5 ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřena na experimentální studium tří komerčně dostupných 
polypropylenových membrán o různé tloušťce sloužících jako nosič pro kapalnou organickou 
fázi (SLM), kterou jsou transportované analyty přečištěny od reálné matrice. Vliv tloušťky 
membrány dosud nebyl systematicky studován z pohledu mechanické stability, volby 
extrakčních podmínek a jejich výběru v závislosti na účinnost extrakce a schopnosti přečištění 
komplexních vzorků. 

Experimentálně byla zkoumána tloušťka PP membrán na účinnost SLM extrakcí in-line 
spojených s kapilární elektroforézou. Tato separační technika byla zvolena s ohledem na 
možnost analyzovat malé objemy, umístěné v levné jednorázové mikroextrakční jednotce 
uzpůsobené pro extrakční procesy, a na možnost přímého dávkování akceptorové fáze 
z povrchu SLM do separační kapiláry. 

Extrakce byly nejprve testovány na laboratorní CE-UV sestavě, kde byla extrahována 
bazická léčiva z fyziologického roztoku. Experimenty na laboratorní CE-UV sestavě měly své 
opodstatnění pro testování dávkování z povrchu membrány, které vyžadovaly citlivou 
manipulaci při dávkování. Následně byla vyvinutá metoda převedena z laboratorního 
na komerční CE přístroj a dále byly extrakční podmínky pro přenosy přes SLM aplikovány na 
komplexní biologické vzorky jako je neředěná lidská moč nebo lidská plazma.  

Pro zjištění nejvyšší extrakční výtěžnosti byly experimentálně otestovány různé pH 
podmínky akceptoru a donoru při extrakci z komplexních reálných matric (moč, plazma) přes 
25µm PP membránu impregnovanou 1 µl ENB. Z testovaných podmínek se pro 
mikroextrakční proces ukázalo jako nejvhodnější použít donor obsahující 10mM NaOH 
a akceptor obsahující 10mM HCl. 

Z výsledků práce plyne, že pro další studie je možné pracovat s 25µm polypropylenovou 
membránou, která zajišťuje vyšší extrakční výtěžnosti, nižší spotřebu organických 
rozpouštědel pro impregnaci, srovnatelné extrakční časy a stejnou mechanickou stabilitu jako 
silnější testované membrány (100 a 170 µm) v přímém spojení s elektroforetickým systémem. 

Velkou výhodou jednorázových levných extrakčních jednotek je možnost jejich snadné 
aplikace v klinických analýzách, protože spojení SLM extrakcí s komerční CE lze snadno 
automatizovat. Díky tomu lze analyzovat velký počet vzorků, a proto toto spojení má značný 
potenciál pro kvantitativní stanovení bazických léčiv z komplexních biologický vzorků.  
 Výhledově je možno toto uspořádání využít pro kvantitativní stanovení dalších analytů 
z reálných komplexních vzorků, jako například kyselých léčiv, metabolických a nádorových 
markerů. Pro některé z těchto aplikací nemusí být citlivost SLM-CE-UV metod dostatečná, 
nicméně v případě potřeby je možnost spojit CE s citlivější a selektivnější detekcí (CE-MS), 
respektive výsledný extrakt lze použít pro on-line zakoncentrování analytů v separační 
kapiláře. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

BGE základní elektrolyt 
CE kapilární elektroforéza 
CGE kapilární gelová elektroforéza 
CZE kapilární zónová elektroforéza 
DAD detektor s diodovým polem 
DI H2O deionizovaná voda 
EME elektromembránová extrakce 
ENB 1-ethyl-2-nitrobenzen 
ELM emulzní kapalná membrána 
EOF elektroosmotický tok 
ER extrakční výtěžnost 
FSSLM membrána na bázi plochých fólií 
HFSLM membrána na nosiči z dutého vlákna 
LLE extrakce kapalina-kapalina 
LOD mez detekce 
LOQ mez stanovitelnosti 
MEKC micelární elektrokinetická chromatografie 
MS hmotnostní spektrometrie 
PP  polypropylen 
PTFE polytetrafluorethylen 
RSD relativní směrodatná odchylka 
SLM kapalná fáze na membránovém nosiči 
SPE extrakce na pevné fázi 
UV ultrafialové záření 
VIS viditelné záření 
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