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Metodický list č.4:  

CITP-CZE-UV stanovenie vareniklínu v ľudskom moči 

 

CHARAKTERISTIKA: 

Dvojdimenzionálna kapilárna elektroforéza (2D-CE) realizovaná v hydrodynamicky 

uzatvorenom elektroforetickom prevedení reprezentuje vhodnú alternatívu ku konvenčným 

chromatografickým a elektromigračným analytickým metódam. Má veľmi dobré predpoklady 

pre cielenú analýzu iónogénnych látok prítomných na stopových úrovniach a/alebo látok 

prítomných v komplexných matriciach, ktorých majoritné zložky niekoľkonásobne 

koncentračne prevyšujú analyzované látky. Vareniklín ako liečivo s afinitou k nikotínovým 

acetylcholínovým receptorom zasahuje do dopaminergnej transmisie na úrovni mozgu a vo 

výraznej miere ovplyvňuje vyplavovanie dopamínu. Tento efekt sa využíva v terapii 

nikotínovej závislosti. Spojenie CITP-CZE-UV umožňuje relatívne rýchle, jednoduché 

a efektívne stanovenie vareniklínu v priamo analyzovanom ľudskom moči (bez potreby 

úpravy vzorky) s medzou dôkazu na úrovni 3 ng.ml
-1

.  

 

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

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

 

Príprava vzorky: Vzorka po odbere zriedená demineralizovanou vodou v pomere 1:10 

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 + 20 mM MES + 0,1% m-HEC (pH 5,56) 



  Zakončujúci elektrolyt: 10 mM EACA + 10 mM HAc (pH 4,55)  

Nosný elektrolyt: 25 mM EACA + 50 mM HAc + 10 mM HP-β-CD + 20% 

 izopropanol (pH 4,62) 

  Vodiaci prúd v CITP kroku: 300 µA 

  Separačný prúd v CZE kroku: 50 µA 

Detekčná vlnová dĺžka: λ = 237 nm 
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CZE step (detail) 30μL 10x diluted urine 18h after Champix administration

 

Obr.1: CITP-CZE-UV analýza reálnej vzorky moču odobratej 18 hodín po podaní 1 mg 

vareniklínu p.o. Vľavo: Izotachoforeogram zobrazujúci on-line CITP predúpravu vzorky. 

Vpravo: Elektroforeogram zobrazujúci CZE krok analytického separačného procesu. VAR – 

vareniklín, * - neidentifikované signály z matrice (potenciálne metabolity VAR, endogénne 

zložky matrice). Injektovaných 30 µl 10x zriedeného moču. 

 

Tab. 1: Operačné parametre CITP-CZE-UV metódy pre hodnotenie vareniklínu v moči. 

Parameter Moč 

tm (min) 29,97 

RSDtm (%), n=6 1,77 

RSDplocha piku (%), n=6 0,85 

r
2
  0,9994 

LOD (ng.ml
-1

) 3 

N 51 549 

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

stanovenia, N-účinnosť, LOD-medza detekcie  

 


