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kapiláry schematicky zobrazen na obr. 1. Přednosti dávko-
vání z krátkého konce kapiláry byly demonstrovány při CE 
separaci jednoduchých modelových směsí911 a v literatuře 
je také popsána jeho aplikace při stanovení biomarkeru 
kreatininu v moči a krevní plasmě12,13.  

V tomto příspěvku jsou srovnávány analytické para-
metry standardního způsobu dávkování z dlouhého konce 
kapiláry a dávkování z krátkého konce kapiláry při elek-
troforetickém stanovení močové kyseliny v alantoické 
tekutině. Močová kyselina je u člověka sledovaným klinic-
kým markerem, který je spojován s celou řadou nemocí 
jako je hypertenze, cévní onemocnění, tvorba ledvinových 
kamenů, dna, Lesh-Nyhamův syndrom a další14,15. 
V klinických laboratořích se stanovení močové kyseliny 
rutinně provádí enzymatickými metodami16 a metodami 
kapalinové chromatografie17. Těchto metodických postupů 
ovšem nelze použít při stanovení močové kyseliny ve 
vzorcích alantoické tekutiny a krve odebraných z časných 
kuřecích embryí z důvodu velmi malých objemů těchto 
vzorků. Z tohoto důvodu byla pro stanovení močové kyse-
liny v tělních tekutinách kuřecích zárodků vypracována 
metoda CE (cit.18), která poskytuje reprodukovatelné hod-
noty s analyzovanými objemy biologického materiálu 
o velikosti pouhého 1 l.  
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Úvod 

 
Kvalitní klinické studie je nutné provádět na skupi-

nách čítajících nejméně několik desítek a lépe několik 
stovek jedinců. Je to způsobeno vysokou variabilitou 
v koncentracích sledovaných biologicky aktivních látek 
uvnitř navenek stejnorodých skupin pacientů. Pro klinic-
kou analýzu z toho vyplývá požadavek na vývoj velmi 
rychlých metod, které nevyžadují časově náročnou úpravu 
vzorku. Pro stanovení specifických metabolitů 
v biologických matricích lze s výhodou použít kapilární 
elektroforézu (CE)15, která je na rozdíl od kapalinové 
chromatografie nenáročná na úpravu vzorku před vlastní 
separací a v mnohých aplikacích plně postačuje ředění 
vzorku, popřípadě jednoduchá filtrace.   

Dobu samotné elektroforetické separace lze význam-
ně zkrátit snížením délky separační dráhy. U komerčních 
přístrojů CE lze snížit délku separační kapiláry maximálně 
na 30 cm (u přístroje HP3DCE firmy Agilent 6 je minimální 
délka separační kapiláry 33 cm). Separační dráhy o délce 
několika centimetrů jsou používány v elektroforéze na 
čipu a doba separace na mikročipech nebývá větší než 
1 min (cit.7,8). Instrumentace pro čipovou elektroforézu 
není dosud široce rozšířena, ale několikacentimetrových 
separačních drah je možné dosáhnout i na běžných přístro-
jích pro CE. I když se minimální délka separační kapiláry 
pohybuje kolem 30 cm, umožňuje většina přístrojů pro CE 
dávkovat vzorek z detekčního konce kapiláry, který je též 
označován jako krátký konec kapiláry911. Při dávkování 
z krátkého konce kapiláry je pro vlastní separaci využita 
pouze dráha mezi detekčním koncem kapiláry a detekto-
rem, která je u přístroje HP3DCE firmy Agilent 8 cm dlou-
há. Pro názornost je standardní způsob dávkování 
z dlouhého konce kapiláry a dávkování z krátkého konce 

Obr. 1. Schematické znázornění standardního typu dávkování 
v CE z dlouhého konce kapiláry (A) a dávkování z krátkého 
konce kapiláry (B); 1 – separační kapilára s černě zvýrazněným 
úsekem využitým k separaci; 2 – pozice detektoru; 3 – vstupní 
nádobka se separačním elektrolytem; 4 – výstupní nádobka se 
separačním elektrolytem; 5 – nádobka se vzorkem 

a 

b 
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Experimentální část 
 
Experimentální podmínky pro CE 

 
Elektroforetická měření byla provedena na přístroji 

kapilární elektroforézy HP3DCE (Agilent Technologies, 
Německo) s vestaveným detektorem s diodovým polem 
(diod-array detector) a kontrolovaným ChemStation soft-
warem. Elektroferogramy byly zaznamenávány a vyhod-
nocovány při vlnové délce 292 nm, při které močová kyse-
lina silně absorbuje. Pro stanovení močové kyseliny byla 
použita křemenná kapilára (Composite Metal Services, 
Velká Británie) o celkové délce 80 cm, vnitřním průměru 
75 m a vnějším průměru 363 m. Vzdálenost detektoru 
od dlouhého konce kapiláry je 71,8 cm a od krátkého kon-
ce kapiláry 8,2 cm. Před prvním použitím byla nová kapi-
lára aktivována promytím 0,1 M-NaOH, který byl 
v kapiláře ponechán po dobu 2 h, poté byla kapilára pro-
mývána deionizovanou vodou po dobu 15 min a nakonec 
separačním elektrolytem po 20 min. Před každou separací 
modelového vzorku i biologického materiálu byla kapilára 
promyta v sekvenci: 1 min 0,1 M-NaOH, 1 min deionizo-
vaná voda a 2 min separační elektrolyt. Nadávkované 
množství vzorku bylo z dlouhého i krátkého konce kapilá-
ry stejné, tlakem 20 mbar po dobu 10 s. Všechny separace 
probíhaly při napětí 20 kV a konstantní teplotě 25 °C. Pro 
statistické výpočty byl použit program Origin 7.0 
(OriginLab Corporation, USA). 

 
Chemikálie 

 
Veškeré použité chemikálie dosahovaly analytického 

stupně čistoty. Močová kyselina, tris(hydroxymethyl)
aminomethan (Tris), hexadimethrin bromid (polybren) 
a NaOH byly dodány firmou Fluka; 2-(N-morfolin)
ethansulfonová kyselina (MES) a p-aminosalicylová kyse-
lina byly od firmy Sigma. Pro přípravu všech roztoků byla 
použita deionizovaná voda (Millipore, USA). Zásobní 
roztok močové kyseliny (1 mg l1) a p-aminosalicylové 
kyseliny (1 mg l1) byly získány rozpuštěním pevných 
látek v deionizované vodě s přídavkem 1 M-NaOH do 
úplného rozpuštění. Separační pufr o složení 60 mM-MES 
+ 30 mM-Tris + 0,001% polybren (pH 6,1) byl připravo-
ván denně čerstvý. pH separačního elektrolytu bylo měře-
no laboratorním pH metrem (pMX 3000,  Wissenschaft-
lichen-Technischen-Werkstätten, Německo).  

 
Odběr a úprava biologického materiálu 

  
Alantoická tekutina byla odebírána z 8 až 14 dní sta-

rých kuřecích zárodků podle metodiky vypracované a pro-
váděné na pracovišti Fyziologického ústavu AV ČR 
(cit.19). Vzorky alantoické tekutiny byly dlouhodobě ucho-
vávány v 0,5 ml nádobkách Eppendorf při teplotě 80 °C. 
Před elektroforetickým stanovením byly vzorky alantoické 
tekutiny rozmraženy a zpracovány podle následujícího 
postupu: 50 l alantoické tekutiny bylo smícháno s 20 l 
1 mg l1 roztoku p-aminosalicylové kyseliny, 100 l 
0,1 M-NaOH a 830 l deionizované vody. Alantoická 

tekutina je tímto postupem 20 ředěna, výsledná kon-
centrace p-aminosalicylové kyseliny ve zpracovaném 
vzorku je 20 mg l1 a koncentrace NaOH je 0,01 mol l1. 
p-Aminosalicylová kyselina je použita jako vnitřní stan-
dard pro zvýšení přesnosti elektroforetického stanovení 
a NaOH je přidáván z důvodu malé rozpustnosti močové 
kyseliny ve vodě.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
CE stanovení močové kyseliny v alantoické tekutině 

bylo provedeno v separačním pufru s výsledným složením: 
60 mM-MES + 30 mM-Tris + 0,001% polybren, pH 6,1. 
Nízká iontová vodivost kyselé složky MES i zásadité Tris 
umožňuje použití vysoké koncentrace pufru, která je vý-
hodná pro separaci biologických vzorků s vysokým obsa-
hem solí. V koncentrovaných pufrech dochází k zaostření 
zón analyzovaných látek, které se od sebe snadněji oddělí 
a zároveň se také zvýší citlivost jejich stanovení. Přídavek 
povrchově aktivní látky polybrenu obrací elektroosmotic-
ký tok, který má stejný směr jako je migrace aniontů kyse-
liny močové, což zkrátí dobu jejího stanovení. Při pH 6,1 
je močová kyselina dostatečně ionizována (hodnota pKA pro 
první disociační stupeň je 5,4) a poměrně rychle migruje 
s hodnotou pozorované pohyblivosti 54,9×105 cm2 s1 V1 
určenou pro dávkování z dlouhého konce kapiláry. Pro 
zvýšení přesnosti CE stanovení močové kyseliny 
v biologickém materiálu byl do alantoické tekutiny přidá-
ván interní standard p-aminosalicylová kyselina, který je 
chemicky stabilní a dobře absorbuje při stejné vlnové dél-
ce jako močová  kyselina (292 nm). 

Parametry kalibračních závislostí pro dávkování 
z dlouhého i z krátkého konce kapiláry jsou shrnuty 
v tabulce I. Citlivost stanovení určená z plochy píku je 
stejná pro oba způsoby dávkování, což dobře koresponduje 
se stejným absolutním nadávkovaným množstvím močové 
kyseliny do kapiláry. Zásadní rozdíl mezi oběma typy dáv-
kování je v citlivosti určené z výšky píku a s tím souvisejí-
cím limitem detekce (LOD) stanovení. Citlivost stanovení 
je pro dávkování z krátkého konce 3 vyšší a dosažený 
LOD 3 nižší v porovnání s normálním způsobem dávko-
vání. Výška píku odpovídá aktuální koncentraci analytu 
v zóně, která kontinuálně klesá v průběhu separace vlivem 
disperze zóny způsobené difuzí, elektroosmózou a adsorp-
cí analytu na stěnu kapiláry. Všechny tyto efekty, které 
zapříčiňují rozmývání zóny analytu, budou menší na krát-
ké separační dráze. Volba krátké separační dráhy je tak 
účinným nástrojem pro zvýšení citlivosti CE stanovení 
a umožňuje nenáročnou cestou dosáhnout submikromolár-
ních LOD.  

Z porovnání separačních parametrů pro oba typy dáv-
kování jednoznačně vyplývá výrazné zkrácení migračního 
času v krátké kapiláře (tabulka II). Pozorovaný migrační 
čas (tm) močové kyseliny je v krátké kapiláře 10 menší 
v porovnání s dávkováním z dlouhého konce kapiláry. 
Šířka píku  v polovině výšky (w1/2) je v krátké kapiláře 3 
menší, což přesně souvisí s 3 vyšší výškou píku. Dalším 
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kritickým parametrem je počet teoretických pater (N), 
který byl vypočten ze vztahu N = 5,54 (tm/w1/2)

2. 10 nižší 
hodnotu N pro dávkování z krátkého konce lze vysvětlit 
krátkou drahou, na které probíhá separace. Srovnatelněj-
ším parametrem charakterizujícím separační účinnost je 
počet teoretických pater přepočítaný na jeden metr kapilá-
ry, jehož hodnota je pro dávkování z obou konců kapiláry 
přibližně shodná. Také rozlišení píku kyseliny močové a p-
aminosalicylové je menší v krátké kapiláře, což opět sou-
visí s krátkou separační drahou. Na druhou stranu je hod-

nota rozlišení 3,9 pro krátkou kapiláru dostačující a výraz-
ně převyšuje kritickou hodnotu 1,5, jejíž dosažení je pova-
žováno za úplné rozdělení dvou píků20.  

Úplného oddělení kyseliny močové a p-amino-
salicylové bylo dosaženo nejen v modelové směsi těchto 
dvou látek, ale i v komplexním vzorku alantoické tekutiny 
(obr. 2). Přednosti dávkování vzorku z krátkého konce ve 
srovnání s normální typem dávkování jsou jasně patrny 
z elektroferogramů zobrazených ve stejném měřítku na  
obr. 2. Na krátké kapiláře trvá separace asi 1 min 

Tabulka I 
Kalibrační závislosti určené z plochy a výšky píku kyseliny močové pro dávkování z krátkého a dlouhého konce kapiláry 

Parametra Typ dávkování 

  krátký konec dlouhý konec 

  plocha píku 

Testovaný dynamický rozsah, mg l1 1 – 200 1 – 200 

Směrnice, mAU min l mg1 1,77 ± 0,01 1,73 ± 0,02 

Úsek, mAU min 2,74 ± 1,24 3,63 ± 1,41 

R 0,9998 0,9998 

  výška píku 

Lineární dynamický rozsah, mg l1 1 – 50 1 – 50 

Směrnice, mAU min l mg1 2,15 ± 0,03 0,72 ± 0,01 

Úsek, mAU min 0,91 ± 0,64 0,28 ± 0,28 

R 0,9998 0,9997 

LOD, mg l1 0,14 0,42 

LOD, M 0,8 2,5 

a Kalibrační závislosti byly experimentálně změřeny pro 5 různých koncentrací, každá koncentrace byla měřena 3. Hodno-
ty LOD byly určeny jako výška píku odpovídající trojnásobku průměrné hodnoty šumu 

a Všechny parametry byly určeny pro koncentraci močové 
kyseliny 10 mg l1. b Rozlišení píku močové kyseliny 
a vnitřního standardu p-aminosalicylové kyseliny  

Parametra Typ dávkování 

  krátký konec dlouhý konec 

Migrační čas, s 52,4 ± 0,2 523,2 ± 2,1 

Šířka píku 
v polovině výšky 
w1/2, s 

0,7 ± 0,0 2,1 ± 0,0 

N 33 300 ± 900 338 800 ± 6100 

N, m1 391 800 ± 10 600 473 800 ± 8500 

Rozlišení RS 
b 3,9 ± 0,1 13,1 ± 0,2 

Obr. 2. Elektroferogram vzorku alantoické tekutiny 
s dávkováním z krátkého (A) a dlouhého (B) konce kapiláry; 
identifikace píků: 1 – p-aminosalicylová kyselina, 2 – močová 
kyselina 

a                                                b 

  

Tabulka II 
Migrační čas a charakteristiky separační účinnosti  
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v porovnání s 9 min při stanovení v dlouhé kapiláře. Také 
výšky píků při stanovení téhož vzorku jsou při dávkování 
z krátkého konce kapiláry mnohem vyšší. Navíc je 
v dlouhé kapiláře pozorováno chvostování píku p-amino-
salicylové kyseliny, které se nestačí projevit na krátké 
separační dráze.  

Použitelnost dávkování z krátkého konce kapiláry pro 
stanovení močové kyseliny v alantoické tekutině byla po-
rovnávána s normálním způsobem dávkování. Párový t-
test neprokázal statisticky významný rozdíl na hladině 
významnosti 0,05 mezi oběma způsoby dávkování při 
stanovení močové kyseliny v pěti vzorcích alantoické te-
kutiny (tabulka III). 

Z provedených experimentů jasně vyplývá, že na 
krátké separační dráze lze oddělit pouze velmi jednoduché 
směsi látek (počet teoretických pater i rozlišení je nižší 
v porovnání s dlouhou separační drahou). V tomto případě 
ale byla separační dráha o délce pouhých 8 cm s úspěchem 
použita pro stanovení močové kyseliny ve velmi složité 
biologické matrici, jakou je alantoická tekutina, která ob-
sahuje kromě močové kyseliny stovky dalších biologicky 
aktivních látek. To, že na elektroferogramu alantoické 
tekutiny jsou patrné pouze dva dominantní píky močové 
kyseliny a p-aminosalicylové, kyseliny je dáno volbou 
selektivního detektoru. Při vlnové délce 292 nm neabsor-
bují ostatní analyty přítomné v biologickém vzorku, které 
potom nemusí být úplně odděleny od sledovaného analytu 
a tyto interferenty nejsou detegovány.   

 
 

Závěr 
 
Zkracování délky kapiláry v CE na velikost několika 

centimetrů vede k dosažení velmi krátkých separačních 
časů nižších než 1 min. Pro dosažení takto rychlých elek-
troforetických separací není nutné vybavovat laboratoř 
málo rozšířenou čipovou elektroforézou, ale lze 
s úspěchem využít i standardní přístroj CE a zvolit dávko-
vání z krátkého konce separační kapiláry. I když se na 
krátké separační dráze oddělí pouze jednoduché směsi 

látek, lze volbou selektivního detektoru provádět stanovení 
biologicky aktivních látek i v tak komplexních matricích, 
jakými jsou biologické tekutiny, které obsahují stovky 
dalších komponent. Zároveň lze touto strategií snížit LOD 
CE na submikromolární úroveň. 

 
Tato práce byla podporována  Grantovou agenturou 

ČR (grant č. 203/07/0896) a MŠMT České republiky 
(výzkumný záměr č. MSM0021620814). 
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20. Opekar F., Jelínek I., Rychlovský P., Plzák Z.: Zá-
kladní analytická chemie. Karolinum, Praha 2002. 
 
 

P. Tůma and E. Samcová (Institute of Biochemistry, 
Molecular and Cell Biology, Third Faculty of Medicine, 
Charles University, Prague): Fast Electrophoretic Deter-
mination of Uric Acid in Allantoic Fluid with Injection 
from the Short End of the Capillary 

 
Using a short separation path makes it possible to 

achieve very fast electrophoretic separations. Such paths 
are available in capillary electrophoresis  instruments on 
the condition that a sample is introduced into the capillary 
from the short end side. This procedure was successfully 
used in the determination of uric acid in allantoic fluid of 
chicken embryos. The LOD of the optimized method is 
0.8 ml l1 and the separation time is shorter than 1 min. 


