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Metodický list č.6:  

Stanovenie stopových množstiev serotonínu v ľudskom moči metódou 

CITP-CZE-UV 

 

CHARAKTERISTIKA: 

Serotonín je biogénny amín bežne sa vyskytujúci v ľudskom tele, ktorého biogenéza 

vychádza z aminokyseliny tryptofánu. Význam serotonínu v ľudskom organizme je 

predovšetkým na úrovni neuronálnej transmisie a gastrointestinálneho traktu. Výrazné 

rozdiely v hladinách serotonínu v ľudskom tele môžu indikovať rozličné ochorenia – najmä 

v oblasti gastrointestinálneho traktu – zápal, nádorové ochorenia. Elektromigračné separačné 

analytické metódy v dvojdimenzionálnom prevedení sú efektívnym nástrojom pre analýzu 

stopových množstiev malých iónogénnych molekúl v rozličných biologických matriciach. 

CITP-CZE-UV metóda umožňuje jednoduchým a dobre definovaným spôsobom analyt 

zakoncentrovať a súčasne i prečistiť od zložiek matrice, ktoré koncentračne mnohonásobne 

prevyšujú sledovaný analyt.  

 

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: 5 mM EACA + 10 mM HAc (pH 4,25)  

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 = 276 nm 

 

 

Obr.1: CITP-CZE-UV analýza reálnej vzorky moču odobratej zdravému dobrovoľníkovi. 

Vľavo: Izotachoforeogram demonštrujúci koncentračný a purifikačný efekt CITP. Vpravo: 

Elektroforeogram zobrazujúci CZE krok vlastného analytického separačného procesu. 

Injektovaných 30 µl 10x zriedeného moču. 

 

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

Parameter Moč 

tm (min) 28,73 

RSDtm (%), n=6 1,17 

RSDplocha piku (%), n=6 7,88 

r
2
  0,9957 

LOD (ng.ml
-1

) 2,32 

N 29898 

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

stanovenia, N-účinnosť, LOD-medza detekcie  

 


