
Elektroforéza 

 

Elektroforéza predstavuje separačnú analytickú metódu, ktorá je založená na migrácii 

iónogénnych látok v roztoku pôsobením jednosmerného elektrického poľa. Z hľadiska 

priestorového usporiadanie experimentu rozlišujeme elektroforézu v plošnom 

a v kapilárnom prevedení. Z hľadiska experimentálneho prevedenia rozoznávame 

nasledovné elektroforetické techniky: 

a) Zónová elektroforéza 

b) Izotachoforéza 

c) Izoelektrická fokusácia 

d) Elektroforéza s pohyblivým rozhraním 

Najfrekventovanejšou a v praxi najčastejšie používanou technikou je zónová elektroforéza. 

Všetky z vyššie uvedených techník vychádzajú z jednotného princípu, a tým je schopnosť 

pohybu nabitej častice/častíc v roztoku po vložení jednosmerného elektrického poľa. 

Hybnou silou tohto pohybu je intenzita elektrického poľa, pričom pre rýchlosť pohybu 

(migrácie) nabitej častice platí: 

v=E.μe 

kde E je intenzita elektrického poľa a μe je efektívna pohyblivosť nabitej častice 

(analyzovanej látky/iónu). Proti pohybu nabitej častice pôsobí sila frikčná, ktorá spôsobuje 

brzdenie tohto pohybu. Pre jednotlivé sily pôsobiace na nabitú časticu platí: 

Fe=Ft 

Q.E = -6.π.η.r.v 

μe=Q/6.π.η.r 

Elektroforetickú pohyblivosť je možné určiť experimentálne na základe údajov získaných 

z analýzy látky a zo špecifikácií prevedenia experimentu – údaj, ktorý  vieme získať 

o analyzovanej látke, a ktorý je potrebný na určenie (výpočet) pohyblivosti danej látky je 

migračný čas. Zo špecifikácií experimentálneho prevedenia je potrebné vedieť údaje 

o efektívnej dĺžke separačnej kapiláry (l), celkovej dĺžke separačnej kapiláry (L) a veľkosti 

vkladaného napätia. Na základe týchto údajov vieme vypočítať pohyblivosť analyzovanej 

látky (iónu) pomocou vzorca: 

μe=l.L/tm.V 

 



Charakteristickou vlastnosťou iónogénnej látky je jej elektroforetická pohyblivosť. V praxi 

sa rozlišujú tri druhy pohyblivostí: 

1. Pohyblivosť absolútna – stredná rýchlosť pohybu nabitých častíc v jednotkovom 

elektrickom poli v určitom rozpúšťadle za medzného zriedenia 

2. Pohyblivosť aktuálna – rýchlosť pohybu nabitých častíc v jednotkovom 

elektrickom poli za definovaných pracovných podmienok 

3. Efektívna pohyblivosť – typická pre látky schopné existovať vo viacerých iónových 

formách, ktoré sú charakterizované vlastnými aktuálnymi pohyblivosťami 

a rýchlym ustaľovaním sa  rovnováhy medzi nimi (typickým príkladom je kyselina 

fosforečná) 

 

Validácia metódy 

Validácia reprezentuje súbor procesov, ktoré slúžia k overovaniu toho, či daná metóda je 

vhodná k účelu, na ktorý bola vyvinutá a či ju je možné reprodukovať v rôznych 

laboratóriách. Podstatou validácie je zistenie validačných parametrov, na základe ktorých 

je možné porovnávať dosiahnuté výsledky v rámci jedného alebo medzi rôznymi 

laboratóriami. V skúšobných laboratóriách s rozličným zameraním sú najčastejšie 

zisťovanými nasledovné validačné parametre: 

1.  Selektivita 

2. Kalibrácia 

3. Lineárny rozsah 

4. Zhodnosť, resp. precíznosť vyjadrená ako opakovateľnosť a reprodukovateľnosť 

5. Medza dôkazu (LOD) 

6. Medza stanovenia (LOQ) 

7. Robustnosť 

8. Správnosť, resp. presnosť 

Selektivita – reprezentuje schopnosť analytickej metódy rozlíšiť testovaný analyt od 

ostatných zložiek prítomných vo vzorke, vrátane zložiek matrice 

Kalibrácia – vyjadruje sa prostredníctvom kalibračnej krivky (čiary), ktorá reprezentuje 

vzťah medzi koncentráciou analytu vo vzorke a odozvou prístroja, pre lineárnu regresiu by 

mala byť uvedená rovnica kalibračnej čiary a korelačný koeficient 

Lineárny rozsah – reprezentuje oblasť koncentrácií sledovaného analytu, ktorá poskytuje 

lineárnu analytickú odozvu, býva vyjadrený ako rozmedzie ohraničené najnižším 

a najvyšším bodom kalibračnej krivky 



Zhodnosť, resp. precíznosť – býva vyjadrená ako opakovateľnosť a reprodukovateľnosť. 

Opakovateľnosť predstavuje získavanie výsledkov analýzami tej istej vzorky, na tom istom 

prístroji, tým istým pracovníkom , a to v krátkom časovom intervale. Reprodukovateľnosť 

zahŕňa získavanie výsledkov analýzou tej istej vzorky na inom prístroji, iným 

pracovníkom, v inom laboratóriu v určitom časovom úseku. Opakovateľnosť 

a reprodukovateľnosť sa vyjadruje pomocou relatívnej smerodajnej odchýlky pomocou 

vzorca: 

RSD (%) = (s/x).100 

kde s je smerodajná odchýlka, x je aritmetický priemer výsledkov merania. 

Medza dôkazu (LOD) – je to najnižšia koncentrácia látky, ktorú je možné ešte detegovať 

pri danej hladine spoľahlivosti. Výpočet LOD je možné uskutočniť viacerými spôsobmi, 

jedným z nich je pomer signál:šum (S/N). Pre LOD v takomto prípade platí, že LOD = 

3.S/N. 

Medza stanovenia (LOQ) – je to najnižšia koncentrácia, ktorú je možné stanoviť 

s prijateľnou hodnotou presnosti. Pre LOQ platí: LOQ = 10.S/N. 

Robustnosť – vyjadruje mieru citlivosti a stability metódy voči zmenám v analytickom 

systéme. V prípade elektromigračných metód je zásah do analytického systému 

reprezentovaný zmenou pH elektrolytového systému, zmenou koncentrácie nosných iónov, 

resp. protiiónov v elektrolytovom systéme. 

Správnosť, resp. presnosť – je to tesnosť zhody medzi priemernou hodnotou a prijatou 

referenčnou hodnotou. Priemernou hodnotou môže byť výsledok opakovaných meraní 

(správnosť) alebo jednoduchý výsledok (presnosť). Vyjadruje sa často ako výťažnosť – 

k vzorke so známou koncentráciou analytu, resp. k slepej vzorke, sa pridá známe množstvo 

čistého analytu (fortifikácia). Fortifikovaná vzorka musí prejsť všetkými analytickými 

procedúrami ako reálna vzorka. Výťažnosť sa vypočíta:  

Výťažnosť (%) = [c (vzorka s prídavkom) – c (vzorka bez prídavku) / c (prídavok)]  . 100 

Súčasťou elektroforetických analýz je potrebné v prípade vypracovania metódy analýzy 

rozličných látok uvádzať i parameter vyjadrujúci účinnosť separačnej kolóny. Týmto 

parametrom je bezrozmerná veličina nazývaná počet teoretických priehradiek (N), pričom 

pre jej vyjadrenie platí vzťah:  

N=5,54x (migračný čas/polšírka piku)2 

Jednotlivé počítané validačné parametre sú hodnotené na úrovni LOQ. 

 

 



Úlohy z elektroforézy: 

1. V elektroforetickom systéme pre prevedenie zónovej elektroforézy chceme 

separovať dvojicu iónov – jeden z nich má náboj +1 a druhý má náboj +2 

(molekulová hmotnosť a ich polomer je takmer totožný). Uveďte v akom poradí 

budú jednotlivé ióny migrovať a vysvetlite prečo.  

2. Po prevedení kapilárnej zónovej elektroforézy zmesi látok sme získali nasledovný 

elektroforeogram:

 

Uveďte, ktoré parametre zodpovedajú kvalitatívnym a kvantitatívnym 

charakteristikám analyzovaných látok. Uveďte, čo musí platiť pre pohyblivosti 

jednotlivých analyzovaných látok na elektroforeograme. Vypočítajte pohyblivosti 

príslušných látok na elektroforeograme, ak viete, že ich migračné časy 

v príslušnom elektroforetickom systéme boli nasledovné: tm(tyramín) = 1469,88 s, 

tm (dopamín) = 1571,56 s, tm (serotonín) = 1620,20 s, tm (pyridoxín) = 2137,10 s, 

celková dĺžka separačnej kapiláry bola 120 cm, efektívna dĺžka separačnej kapiláry 

bola 100 cm a intenzita elektrického poľa bola 250 V.cm-1. 



3. Validácia analytickej metódy. Pri analýze série štandardov roztokov biogénneho 

amínu – serotonínu s odstupňovanou koncentráciou sme získali nasledovné 

výsledky: 

 

Koncentrácia Migračný čas (s) Plocha piku (mAU.s) Polšírka piku (s) 

250 ng/ml 618,50 50,773 9,95 

250 ng/ml 618,89 49,473 11,3 

250 ng/ml 619,49 50,516 7,45 

250 ng/ml 616,82 50,51 10,5 

250 ng/ml 614,32 46,413 10,45 

250 ng/ml 621,53 52,448 12,05 

500 ng/ml 618,4 104,519 12,2 

500 ng/ml 621,86 105,148 14,45 

500 ng/ml 624,12 103,337 11,5 

1000 ng/ml 618,02 178,117 12,3 

1000 ng/ml 616,8 177,883 12,15 

1000 ng/ml 616,59 179,352 12,2 

2500 ng/ml 613,65 381,195 12,4 

2500 ng/ml 614,65 389,308 12,75 

2500 ng/ml 618,95 404,632 12,75 

3500 ng/ml 613,15 471,358 12,85 

3500 ng/ml 614,85 470,082 13,15 

3500 ng/ml 618,25 468,78 12,85 

5000 ng/ml 613,3 619,852 12,9 

5000 ng/ml 616,7 616,157 12,85 

5000 ng/ml 618,1 611,292 13,4 

10 000 ng/ml 612,95 1165,71 14,35 

10 000 ng/ml 609,95 1128,961 14,15 

10 000 ng/ml 612,7 1166,357 14 

 

Na základe pomeru signál/šum bola predikovaná medza stanovenia, ktorej hodnota 

bola 250 ng/ml. Z uvedených výsledkov vypočítajte nasledovné validačné 

parametre – migračný čas, účinnosť separačnej kolóny, relatívna smerodajná 



odchýlka času, relatívna smerodajná odchýlka plochy, lineárny rozsah, korelačný 

koeficient, rovnica kalibračnej čiary, medza dôkazu. Určite aká je koncentrácia 

serotonínu v neznámej vzorke, ak veľkosť plochy piku získaná z elektroforeogramu 

po prevedení kapilárnej zónovej elektroforézy bola 124,58 mAU.s.  

 


