
Separácia 5 lokálnych anestetík (LA) 

 

Lokálne anestetiká (LA) sú látky, ktoré sa využívajú pre svoju schopnosť zabrániť vnímaniu 

bolesti v určitej oblasti. Účinkujú cez interakciu s napäťovo riadeným sodíkovým kanálom, zabraňujú 

šíreniu akčného potenciálu (vedeniu vzruchu). Nežiaduce účinky hlavne pri systémovom podaní na 

CNS (útlm CNS až zástava dýchania) a KVS (dysrytmie). 

LA vo svojej štruktúre obsahujú bázický dusík a lipofilné jadro. Ako nenabité látky dokážu 

prechádzať membránou. Intracelulárne interagujú so Na+ kanálmi v ionizovanej forme liečiva. pH 

prostredia hrá  dôležitú rolu, pretože ovplyvní ionizáciu LA (napr. pH pri zápale je kyslé). Pracovať 

budeme so skupinou piatich LA, ktoré budeme analyzovať metódou kapilárnej zónovej elektroforézy 

v programe Peak Master: 

 

• bupivakain (bupivacaine) 

• kokain (cocaine) 

• lidokain (lidocaine) 

• prokain (procaine) 

• tetrakain (tetracaine) 

 

Program Peak Master (Karlova Univerzita, Bohuslav Gaš) je softvér, vyvinutý na predikovanie 

parametrov BGE a analýzu píkov pri kapilárnej zónovej elektroforéze. Tento program je voľne 

dostupný na stiahnutie na stránke https://web.natur.cuni.cz/gas/peakmaster.html . Pri práci 

s programom sa vychádza zo základných nastavení, ktoré je možné obmieňať: 

 

Run Parameters 

Total capillary length (cm) 80 

Capillary length to detector (cm) 70 

Polarity (at injection site) Positive 

Driving voltage (V) 20000 

EOF No EOF 

 

 

https://web.natur.cuni.cz/gas/peakmaster.html


Úlohy: 

1. Napíšte chemické štruktúry vybraných liečiv a tiež ich ionizovaných foriem. 

V akom režime pri separácii pracujeme – kationickom/anionickom?  

Čo je to pKa? Aké pKa majú uvedené látky a ako táto hodnota vplýva na analýzu? 

Akého charakteru by mal byť BGE – kyseliny/zásady? Aké pH BGE by bolo vhodné použiť 

vzhľadom na uvedené hodnoty pKa? 

 

2. Vložte LA do tabuľky v Peak Master v časti Analytes pomocou Add, následne Pick from 

database. Je potrebné vybrať množstvo analytu, ktoré reprezentujú „veľkosti“– S, M, L, XL.  

 

3. V časti BGE constituents sa pomocou Add (Pick from database) pridáva základný elektrolyt.  

Sledujte migračný čas a rozlíšenie analytov v  nasledovných elektrolytových systémoch, ktoré 

sa líšia zložením a koncentráciou. Migračné časy analytov zaznamenajte do tabuľky. Ako sa 

mení pH systému vzhľadom ku zloženiu a koncentrácii BGE? Aký elektrolytový systém 

dosahuje najnižšie hodnoty pH? 

 

HFo – kyselina mravčia 

HAc – kyselina octová 

EACA – kyselina ε-aminokapronová 

 

HFo tm pH 

bupivakain kokain lidokain prokain tetrakain  

10 mM       

20 mM       

50 mM       

100 mM       

200 mM       

500 mM       

1000 mM       

 

HAc tm pH 

bupivakain kokain lidokain prokain tetrakain  

10 mM       

20 mM       

50 mM       

100 mM       

200 mM       

500 mM       

1000 mM       

 

 

EACA tm pH 

bupivakain kokain lidokain prokain tetrakain 

10 mM       

20 mM       

25 mM       



50 mM       

100 mM       

 

EACA + HAc tm pH 

bupivakain kokain lidokain prokain tetrakain  

10 mM + 5 mM       

10 mM + 10 mM       

10 mM + 20 mM       

25 mM + 10 mM       

25 mM + 25 mM       

25 mM + 50 mM       

 

 

4. Z elektrolytových systémov vyberte jeden (s konkrétnou koncentráciou), ktorý považujete za 

najvhodnejší. Testujte rôzne separačné napätia a sledujte zmeny v migračnom čase 

a rozlíšení. Migračné časy zapíšte do tabuľky. Zhodnoťte vplyv separačného napätia na 

migračné časy a rozlíšenie. 

 

BGE:  

separačné napätie (V) tm  

bupivakain kokain lidokain prokain tetrakain 

10 000      

15 000      

20 000      

25 000       

30 000      

 

 

5. V časti Run parameters je možné meniť celkovú dĺžku kapiláry a efektívnu dĺžku kapiláry. 

Meňte dĺžku kapiláry podľa tabuľky a sledujte a opíšte zmeny. Akú najkratšiu kapiláru môžete 

použiť aby bola separácia LA účinná? 

 

BGE: 

Dĺžka kapiláry (cm) tm  

celková efektívna 

  bupivakain kokain lidokain prokain tetrakain 

80 70      

70 60      

60 50      

50 40      

40 30      

30 20      

20 10      

 

 

 



 

6. Vlastná úloha – navrhnite vhodné separačné podmienky prideleného kationického liečiva / 

liečiv. Pozor! Existuje viacero správnych odpovedí. Odpoveď treba zdôvodniť.  

 

 

 

 

 


