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Kapilární elektroforéza:  

Stanovení anorganických kationtů v moči 

Teorie 

Lidská moč obsahuje tři hlavní anorganické kationty: amonný, draselný a sodný. 

Koncentrace i poměry koncentrací těchto iontů v moči závisí na mnoha faktorech (příjem 

potravy, hydratace těla, dynamika krevního oběhu atd.). Jejich sledování pro diagnostické 

účely tedy není přímočaré ani příliš rozšířené, v některých případech však může poskytnout 

cenné informace. Pro sodné a draselné ionty byla stanovena referenční rozmezí 

fyziologických hodnot množství vylučovaných do moče za 24 hodin (60-260 mmol/24 hod 

Na
+
; 40-90 mmol/24 hod K

+
). Stanovení K

+ 
a Na

+
 může pomoci při diagnóze hyponatremie a 

hypokalemie a odhalení jejich příčin. Poměr koncentrací  Na
+ 

: K
+
 je nepřímým indikátorem 

aktivity mineralokortikoidů. Za normálního stavu je tento poměr přibližně 2 : 1.  Obrácený 

poměr (až 1 : 40) ukazuje na hromadění sodíku v těle následkem hyperaldosteronismu. 

V případě hypoaldosteronismu může být tento poměr až 10 : 1 [1]. 

Kapilární zónová elektroforéza (capillary zone electrophoresis, CZE) je analytická 

separační metoda, založená na rozdílné rychlosti migrace nabitých analytů v elektrickém poli. 

Analyzovaný vzorek se nadávkuje na vstupní konec kapiláry, která je naplněna vhodným 

základním elektrolytem (background elektrolyte, BGE). Ten je zpravidla pufrován, aby 

výsledky nebyly ovlivněny změnou pH, ke které by docházelo v důsledku elektrolýzy. Po 

aplikaci napětí (typicky 10-30 kV) začnou ionty ze vzorku migrovat různými 

elektroforetickými rychlostmi v závislosti na poměru jejich náboje a hydratovaného 

poloměru, čímž dojde k jejich separaci. Ionty daného druhu se pohybují v zóně, která je po 

separaci detekována detektorem umístěným u opačného konce kapiláry. Elektroforetické 

přístroje se standardně dodávají s UV spektrometrickým detektorem. Výrazně vyšší citlivosti 

za cenu výrazně vyšších nákladů lze dosáhnout s LIF (laser-induced fluorescence) detektory 

nebo hmotnostními spektrometry. Třetí méně běžnou metodou je bezkontaktní vodivostní 

detekce založená na rozdílu ve vodivosti mezi BGE a zónou analytu.  

Žádný z kationtů stanovovaných v této úloze nevykazuje významnou absorpci záření 

v oblasti od 200 do 600 nm, což je pracovní rozsah detektoru kapilární elektroforézy 7100 od 

firmy Agilent Technologies, která bude použita v této úloze. V takovémto případě lze použít 

tzv. nepřímou UV detekci. Její princip spočívá v tom, že se do BGE přidá ion stejného náboje, 

jako jsou analyty, který ovšem na rozdíl od nich absorbuje UV záření. V našem případě jsou 

použity ionty imidazolia (C3H5N2
+
), které obsahují aromatický systém dvojných vazeb. Díky 

nutnosti zachování elektroneutrality potom stanovované kationty ze své zóny vytěsní kationty 

imidazolia. Lokální pokles koncentrace imidazolia se projeví poklesem absorbance a tedy 

negativním píkem na výsledném elektroferogramu.  

Pro separaci anorganických kationtů lze použít např. metodu s BGE obsahujícím 

5 mM imidazol, jehož pH je upraveno octovou kyselinou na hodnotu 4,5, s přídavkem 
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4 mM 18-crown-6 etheru. Funkce jednotlivých složek BGE jsou následující: imidazol 

umožňuje nepřímou UV detekci. Octová kyselina vytváří s imidazolem pufr a upravuje pH 

roztoku, tím v tomto případě také potlačuje elektroosmotický tok. 18-crown-6 umožňuje 

separaci amonných a draselných iontů. Draselné ionty interagují s crown etherem výrazně 

silněji než amonné, čímž dojde ke snížení jejich výsledné elektroforetické pohyblivosti, která 

je normálně velmi blízká iontům amonným.  

Zpracování signálu se u nepřímé detekce často provádí tak, že se signál získaný při 

analytické vlnové délce (200 nm) odečítá od signálu tzv. referenční vlnové délky (360 nm), 

při které BGE neabsorbuje. Získá se tak klasický elektroferogram s pozitivními píky namísto 

negativních, jak je patrné z obrázku. 

V rámci této úlohy nejprve ověříte funkčnost systému prostřednictvím separace směsi 

standardů kationtů. Následně najdete vhodné naředění vzorku moči tak, aby se plochy píků 

analytů nacházely v rozmezí kalibračních závislostí a stanovíte koncentraci draselných, 

sodných a amonných iontů ve vzorku. Poté budete se stokrát naředěnou směsí standardů 

testovat různé způsoby dávkování vzorku.  
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Přístroje, pomůcky a chemikálie 

 kapilární elektroforéza model 7100,
 
Agilent Technologies (Waldbronn, Německo) 

 nepokrytá křemenná kapilára, délka 50,0/41,5 cm, vnitřní průměr 50 m 

 2 automatická pipeta, rozsah 100-1000 μl. 

 3 odměrné baňky o objemu 10 ml. 

 roztok BGE 5 mM imidazol (pH upraveno CH3COOH na 4,5) + 4 mM 18-crown-6 

 100 mM zásobní roztoky standardů NH4Cl, KCl a NaCl. 

 Kalibrační závislosti plochy píku na koncentraci. 

 

Pracovní postup 

 

I. Spuštění systému 

1. Otevřete horní kryt přístroje a vložte do něj kazetu s kapilárou.  

2. Spusťte počítač a elektroforézu pomocí hlavního vypínače vlevo dole na přední stěně 

přístroje. Přístroj začne po zapnutí provádět tzv. inicializaci – začne pohybovat 

karuselem, výtahy atd.  

3. Po ukončení inicializace vložte do karuselu čtyři vialky, dvě s BGE, jednu 

s deionizovanou vodou a jednu prázdnou na odpad (do vialek pipetujte 600 l 

příslušných kapalin). 

4. Spusťte ovládací software ChemStation dvojklikem na ikonu Instrument 1 Online na 

ploše. Při nabíhání softwaru se objeví dotaz, ve kterém vyberte první možnost 

Download to instrument.  

5. Po spuštění ChemStation se objeví diagram znázorňující elektroforetický systém. 

Kliknutím pravým tlačítkem myši na danou část systému vyvoláte nabídku příkazů, 

které lze pro danou část systému zadat. Kliknutím na symbol lampy zobrazte nabídku 

a dejte zapnout lampu příkazem Switch UV Lamp On.  

6. Nechte kapiláru promýt 10 minut vodou: Klikněte pravým tlačítkem myši na vstupní 

konec kapiláry „Inlet“. Vyberte Set Inlet Vial a zadejte číslo vialky s vodou. Na 

výstupní konec „Outlet“ nastavte stejným způsobem vialku s odpadem. Následně 

klikněte pravým tlačítkem na symbol redukčního ventilu, vyberte příkaz Flush  a 

nechte kapiláru 10 minut promývat. 
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II. Vytvoření metody 

1. Založte novou metodu pomocí příkazu Method/New Method na horní liště. 

2. Uložte metodu pod svým jménem pomocí příkazu Method/Save Method As.  

3. Klikněte pravým tlačítkem myši na symbol lampy a z nabídky vyberte Method.  

Nastavte vlnové délky, které se mají zaznamenávat: 

Signal A: Wavelength: 200 nm (Bandwidth: 4 nm), Reference Wavelength: off  

Signal B: Wavelength: 360 nm (Bandwidth: 100 nm), Reference Wavelength: 

200 nm, Bandwidth: 4 nm. 

4. Dále v kolonce Peakwidth vyberte možnost > 0,013 min (0,25 s response time) 

(20 Hz). Tím nastavíte dobu odezvy detektoru (vzorkovací frekvenci).  

5. Nastavení detektoru potvrďte kliknutím na OK. 

6. Klikněte pravým tlačítkem myši na symbol kazety s kapilárou a z nabídky vyberte 

Method.  

V levé části takto otevřeného okna nastavte následující: 

Inlet Home: pozice první vialky s BGE. 

Outlet Home: pozice druhé vialky s BGE. 

Cassette Temperature: 25 °C. 

Stoptime: 2,5 min (doba trvání měření). 

 

V pravé části okna rozklikněte záložku Preconditioning. 

Nastavte promývání před analýzou (první řádek: Flush, 60 s, Inlet: InletHome, 

Outlet: pozice vialky s odpadem; druhý řádek: Flush, 60 s, Inlet: InletHome, 

Outlet: OutletHome). Kapilára se bude promývat BGE jednu minutu do odpadu a 

následně minutu do výstupní vialky s BGE. 

 

Dále rozklikněte záložku Injection a nastavte dávkování (apply pressure, 50 mbar, 

3 s, Inlet: InjectVial, Outlet: OutletHome) Dávkování tlakem 50 mbar po dobu 3 s. 

 

Poté rozklikněte záložku Time table a nastavte tzv. potenciálovou rampu na začátku 

měření (0,1 min, change voltage, 30 kV). V průběhu první 0,1 minuty měření se bude 

vložené napětí lineárně zvyšovat z 0 na 30 kV. 

7. Veškerá nastavení metody potvrďte tlačítkem OK.  

8. Příkazem Method/Save Method na horní liště uložte vytvořenou metodu. 
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III. Vlastní měření 

1. Do 10 ml odměrné baňky si ze zásobních roztoků připravte směs, která bude 

obsahovat NH4
+
, K

+
 a Na

+
 o koncentraci 1 mmol/l. 

2. Do druhé 10 ml odměrné baňky si připravte roztok vzorku moči naředěný 50× 

deionizovanou vodou. 

3. Oba vzorky napipetujte do vialek a umístěte do karuselu. 

4. Na horní liště vyberte RunControl/Sample Info. Do pole Subdirectory napište 

„praktikum“. Vyberete tak adresář, kam se mají ukládat výsledky měření.  

5. V kolonce Name pattern nastavte formát, ve kterém mají být pojmenovány soubory 

s výsledky: XY<Counter>, kde XY jsou vaše iniciály nebo jméno. Dále nastavte 

parametry počítadla: Counter: 001, Length: 3, Increment: 1. Pod kolonkou Name 

pattern se objeví ukázka pojmenování vašeho následujícího měření. Do kolonky 

Location zadejte číslo vialky s 1 mM roztokem standardů.  

6. Do kolonky Sample Name zadejte stručný popis vzorku. 

7. Potvrďte tlačítkem OK.  

8. Spusťte měření tlačítkem Single Sample se šipkou vlevo nahoře. Nebo přes 

RunControl/Run Method na horní liště. 

9. Zkontrolujte, zda systém funguje – zda jsou na naměřeném elektroferogramu všechny 

3 píky a zda jsou separovány (vyhodnocení výsledků viz níže).  

10. Pokud systém funguje, změřte stejným způsobem váš 50× naředěný vzorek moči. 

Ověřte, zda plochy píků amonných, draselných a sodných iontů spadají do rozmezí 

přiložené kalibrační závislosti. Pokud ne, upravte vhodným způsobem ředění vzorku.  

Měření proveďte celkem třikrát. 

11. Následně budete sledovat vliv dávkování na velikost a tvar píků. 

12. Roztok standardů o koncentraci 1 mmol/l nařeďte do třetí odměrné baňky na 

0,002 mmol/l. Získaný roztok napipetujte do vialky a umístěte do karuselu.  

13. Proveďte vždy po jednom měření při použití dávkováním tlakem 50 mbar po dobu 3, 

10 a 20 s. Následně změňte dávkování na elektrokinetické a dávkujte napětím 5 kV po 

dobu 3, 10 a 20 s.  
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IV. Vyhodnocení výsledků 

1. Otevřete vyhodnocovací software dvojklikem na ikonu Instrument I offline na ploše. 

2. Na horní liště vyberte File/Load signal. 

3. Najděte adresář praktikum a v něm vaše výsledky. V okénku vpravo dole je seznam 

signálů zaznamenaných při analýze. Vyberte, že chcete otevřít pouze signál: DAD 1 B 

Sig=360,100 Ref=200,4.  

4. V režimu Integration zintegrujte naměřené píky. Zapište si jejich plochy. 

Protokol 

1. Není nutno psát teorii. 

2. Vypište parametry použité metody (kapilára, napětí, teplota, složení BGE apod.).  

3. Vypočítejte koncentrace NH4
+
, K

+
 a Na

+
 v původním neředěném vzorku moči 

v mmol/l a g/l.  

4. Spočítejte relativní směrodatnou odchylku RSD v % a 95% konfidenční interval CI95% 

z tří opakovaných měření vzorku. 

𝑠 = √∑ 𝑥𝑖
2−(∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 )

2
/𝑁𝑁

𝑖=1

𝑁−1
;  RSD =

𝑠

�̅�
; CI95% = �̅� ±

𝑡𝑠

√𝑁
 

s je směrodatná odchylka, N je počet opakovaných měření, 𝑥𝑖 je výsledek i-tého 

měření, �̅� je průměr výsledků všech měření a t je hodnota Studentova parametru t dle 

tabulky. Počet stupňů volnosti se rovná N – 1. 

Hodnoty t pro různé hladiny pravděpodobnosti [2] 

Počet stupňů 

volnosti 

80 % 90 % 95 % 99 % 99,9 % 

1 3,08 6,31 12,7 63,7 637 

2 1,89 2,92 4,30 9,92 31,6 

3 1,64 2,35 3,18 5,84 12,9 

4 1,53 2,13 2,78 4,60 8,61 

5 1,48 2,02 2,57 4,03 6,87 

6 1,44 1,94 2,45 3,71 5,96 

7 1,42 1,90 2,36 3,50 5,41 

10 1,37 1,81 2,23 3,17 4,59 

20 1,32 1,73 2,09 2,84 3,85 

∞ 1,28 1,64 1,96 2,58 3,29 
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5. Vypočítejte hodnoty pozorované mobility iontů K
+
 a Na

+
 ve směsi standardů o 

koncentraci 1 mmol/l. Vyhledejte hodnoty iontových poloměrů K
+
 a Na

+
. Vysvětlete 

vztah mezi iontovými poloměry a elektroforetickou mobilitou těchto iontů. 

6. Přiložte obrázek srovnávající elektroferogramy z měření vzorku o koncentraci 

standardů 2 µmol/l získané s použitím různých způsobů dávkování. V případě 

elektrokinetického dávkování by mělo dojít k výraznému zakoncentrování analytů a 

tím pádem k několikanásobnému zesílení odezvy detektoru. Tento jev se v odborné 

literatuře nazývá Field-Amplified Sample Injection (FASI). Aby k zesílení odezvy 

došlo, musí být vodivost vzorku výrazně menší než vodivost základního elektrolytu. 

Vysvětlete, proč tomu tak je.  

7. V elektroferogramu reálných vzorků moči se objevuje záporný pík látky, která migruje 

za anorganickými ionty. Jedná se o kreatinin. Co způsobuje, že migrace kreatininu je 

pomalejší než migrace anorganických kationtů? Proč má kreatinin záporný pík?  
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