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Metodický list č.8:  

Simultánne stanovenie stopových množstiev serotonínu a tyramínu 

dvojdimenzionálnou kapilárnou elektroforézou s UV detekciou 

 

CHARAKTERISTIKA: 

Serotonín (5-hydroxytryptamín, 5-HT) je dôležitým neurotransmiterom v mozgu 

a periférnych tkanivách. Pôsobí taktiež ako lokálny hormón. Tyramín patrí medzi 

fenylalkylamíny. V ľudskom organizme pôsobí ako nepriame sympatomimetikum. Jeho 

účinky sa prejavujú pri inhibícii MAO, kedy sa tyramín nemetabolizuje a môže uvoľniť 

noradrenalín zo sympatikových zakončení. Uvedené biogénne amíny môžu tiež pôsobiť ako 

markery zápalových ochorení. Dvojdimenzionálna kapilárna elektroforéza s on-line 

izotachoforetickou prekoncentráciou vzorky a UV-VIS detekciou je efektívnym a relatívne 

jednoduchým nástrojom pre hodnotenie malých nabitých molekúl prítomných na nízkych 

koncentračných úrovniach v rozličných matriciach. Metódou CITP-CZE-UV je možné 

simultánne stanoviť tyramín a serotonín s medzou dôkazu na úrovni 5 ng.mL
-1

, resp. 1,5 

ng.mL
-1

.  

 

Zariadenie:  Elektroforetický analyzátor EA 102 (Villa Labeco, Spišská Nová Ves, 

Slovensko), UV-VIS detektor (ECOM, Praha, Česká republika) 

 

Príprava vzorky: Vzorka štandardov látok zriedená demineralizovanou vodou na 

požadovanú koncentračnú úroveň a priamo injektovaná do 

elektroforetického analyzátora cez kohút dávkovacieho bloku 

s vnútornou slučkou o objeme 30μL. 

 

Podmienky:   

Separačný systém: 

  CITP – polytetrafluóretylénová kapilára s vnútorným priemerom 800 µm 

a dĺžkou 90 mm 



CZE – polytetrafluóretylénová kapilára s vnútorným priemerom 300 µm 

a dĺžkou 160 mm 

Vodiaci elektrolyt: 10 mM NH4Ac + 30 mM HAc (pH 5,18) 

  Zakončujúci elektrolyt: 10 mM HFo (pH 2,7)  

Nosný elektrolyt: 50 mM HFo (pH 2,2) 

  Vodiaci prúd v CITP kroku: 300 µA 

  Separačný prúd v CZE kroku: 80 µA 

 

Detekčná vlnová dĺžka: λ = 276 nm 

 

 

Obr.1: CITP-CZE-UV analýza štandardov tyramínu (TYR) a serotonínu (SER). Vľavo – 

izotachoforeogram znázorňujúci oblasť migrácie prekoncentrovaných analytov a komparačnú 

úroveň. Vpravo – elektroforeogram získaný z CZE analytického kroku vlastnej separácie 

TYR a SER. Injektovaných 30 µl zmesi štandardov analytov s koncentráciou 50 ng.mL
-1

 

prítomných v demineralizovanej vode. 

 

Tab. 1: Operačné parametre CITP-CZE-UV metódy pre hodnotenie serotonínu a tyramínu 

v modelovej matrici. 

Parameter Tyramín Serotonín 

tm [min] 14,28 14,96 

RSDtm [%], n = 6 0,21 0,24 

RSDplocha [%], n = 6 5,36 1,53 

r
2
 0,9962 0,9956 

LOD [ng/ml] 5 1,5 

N  27 028 20 384 

R 1,79 

tm-migračný čas, RSD-relatívna smerodajná odchýlka, n-počet meraní, r
2
-koeficient 

stanovenia, N-účinnosť, LOD-medza detekcie, R-rozlíšenie 


