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HITZAURREA
Ikasmaterial honen bidez, elektroforesi kapilarrari buruz euskaraz argitaratzen
den lehen gidaliburua aurkeztu nahi dugu autoreok. Espero dugu lagungarria
izatea kimika analitikoa edo antzeko irakasgaiak dituzten ikasleentzat, eta gai
hori irakasten duten irakasleentzat ere baliagarria izatea nahiko genuke.
Ikasmaterialaren lehen zatian, elektroforesiaren historia azaldu dugu, eta
saiatu gara aztertzen zergatik iritsi den teknika gaur egun duen garrantzia
izatera. Bigarren zatian, elektroforesiaren eta elektroosmosiaren deskribapen
sakon bat egin dugu; bereziki, fluxu elektroosmotikoaren deskribapen osoa
aurkeztu nahi izan dugu, horixe izaten baita teknika ulertzeko punturik zailena.
Fenomeno horien oinarri teorikoak hirugarren eta laugarren kapituluetan aztertu
ditugu, zehatz-mehatz. Teknika kimika analitikoan nola erabiltzen den jakin nahi
duenak, berriz, bosgarren kapitulutik aurrera aurkituko ditu azalpen
interesgarrienak. Testua osatzeko erabili ditugun irudi gehienak wikimedia
commons datu-basetik lortuak dira, eta domeinu publikoan daude; hala ez den
kasuetan, irudian dago adierazita iturria.
Azkenik, guretzat erronka aberasgarria izan da, dudarik gabe,
elektromigrazioa zertan den era ordenatu eta ulergarri batean azaltzen saiatzea.
Helburua bete dugulakoan gaude, baina, jakina, irakurleek izango dute azken
hitza.

Josu Lopez-Gazpio eta Esmeralda Millán

Esker onak Euskararen Arloko Errektoreordetzari, ikasmaterialak sustatzeko egiten duen lanagatik.
Josu Lopezek eskerrak ematen dizkio Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta
Kultura Sailari, doktoretza aurreko bekarekin emandako laguntzagatik.
UPV/EHUk antolaturiko Euskarazko ikasmaterialgintza sustatzeko 2012ko deialdian parte hartu du
lan honek.
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I. ZATIA
Elektromigraziotekniken bilakaera
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Elektroforesiaren historia

1. Hasiera
Elektroforesi kapilarraren funtsa ulertzeko kimikako testuliburuetara jotzen
badugu, fluxu elektroosmotikoa zer den edo elektroforesi-ekipoak nolakoak diren
aurkituko dugu, gehienetan, lehen paragrafoetan. Ikasmaterial honen autoreok,
berriz, zeharkakoa izan daitekeen bide batekin hasiko gara teknika zer den
azaltzen, baina balio izango digu, nolanahi ere, elektroforesia azken bi mendeetan
nola garatu den argitzeko. Aztertuko dugu nola garatu zuten kimikaren historian
zehar zientzialari garrantzitsu askok, hondar alez hondar ale, gaur egun garrantzi
izugarria duen tresna analitikoa. Bide batez, Internet aurreko zientziari errepaso
bat emango diogu; izan ere, zientzia zaharra guztiz ahaztua geratzen ari da
hautsez beteriko liburuen barruan. Zientziaren historia albo batera uzten badugu,
belaunaldi bakoitzak gurpila asmatu beharko du behin eta berriz. Ikas dezagun
gure aurretik egon direnetatik: iraganetik ikasiz, etorkizun oparoa eraiki ahal
izango dugu. Ariketa benetan zoragarria da aurkikuntza zientifiko baten edo
teknika analitiko baten sorrera bilatzeko asmoz liburuz liburu eta artikuluz
artikulu denboran atzera egitea. Detektibeak bagina bezala, bibliografia arakatuz,
lehen aipamena nork egin zuen eta noiz egin zuen ezagutzeko asmotan.
Elektroforesiari dagokionez, XIX. mendearen hasieraraino egin behar da
atzera ideiaren lehen pausoarekin topo egiteko (Righetti, 2009). 1807an, Ferdinand
Friedrich Reuss (1778-1852) Moskuko Unibertsitateko irakasleak deskribatu zuen
eremu elektriko baten eraginez kuartzozko partikulekin kontaktuan dagoen
uraren garraioa. Esperimentua gauzatzeko, U formako hodi bat erabili zuen
Reussek (6,35 mm-ko diametroa eta 20 cm-ko luzera zuen), eta, hondoan,
platinozko bi harizpi elektrodo moduan kokatu zituen (1.1. irudia). Korronte
elektrikoa lortzeko, 1800. urtean Alessandro Volta-k diseinatutako pilaren antzeko
bat erabili zuen (Volta, 1800), zilarrezko 92 diskoz eta zinkezko beste hainbestez
osatuta zegoena (1.2. irudia).
Aipatutako U formako hodiaren hondoan xehatutako kuartzoa ipini eta
hodia urez bete zuen. Platinozko harizpietan pila voltaikoaren korrontea
aplikatzean, Reussen hitzetan, hau gertatzen zen: “Poloak konektatu eta segundo
gutxi batzuetara, [...] urak polo negatiboaren aldean jarritako kapilarrean gora
egiten du, eta, 15–20 minutu pasatu ondoren, hasierako maila baino 2 cm inguru
gorago igotzen da. Aldi berean, polo positiboan dagoen uraren maila neurri berean
beheratzen da; eta, korrontea kendu orduko, uraren maila hasierako egoerara
itzultzen da”. Deskribatutako uraren fluxu hori elektroforesi kapilarrean hain
garrantzitsua den elektroosmosi fenomenoa da; hain zuzen ere. 3. kapituluan
aztertuko dugu sakonago elektroosmosia, esperimentu horri buruz azalpen
zorrotzagoa eman ahal izateko.
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1.1. irudia. Reussen esperimentuaren eskema, elektroosmosi fenomenoa azaltzen duena. Hasieran,
ura maila berera iristen da hodiaren bi muturretan (a); baina, korrontea aplikatzen denean, ur-maila
aldatzen dela ikusten da (b). Irudia: J. Lopez-Gazpio.

1.2. irudia. Reussen esperimentuan, korronte elektrikoaren jatorria zilar- eta zink-diskoz osatutako
pila voltaikoa izan zen. Irudia: jabego publikoan.

Bigarren esperimentuan, korronte elektrikoak buztin partikula eseki
batzuetan zer-nolako eragina zuen behatu zuen Reussek. Kasu horretan, bi hodi
buztin zati batean sartu zituen, eta hondar-geruza fin bat jarri zuen hodiaren
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barruan, buztinarekin kontaktuan (1.3. irudia). Anekdota moduan, Reuss
Errusiako tsarraren armadako ofiziala zen, eta, zurrumurruak dioenez,
elektroforesi-esperimentuak egiteko behar zuen ibaiko hondarra hartzen
harrapatu zuten, Napoleonen kontra borrokatzen egon behar bazuen ere (Righetti
et al., 2001). Harira itzuliz, hodia maila jakin bateraino urez bete ondoren, Reussek
korronte elektrikoa aplikatu zuen, eta hodi bakoitza elektrodo batekin konektatu.
30 minutu inguru igaro ondoren, negatiboki kargatutako buztin partikula batzuek
hondar-geruza zeharkatu zuten elektrodo positiboaren aldean, eta, pixkanaka,
hoditik gora igotzen hasi ziren, korrontearen eraginez. Esperimentu harekin,
Reuss elektroforesi fenomenoa ikusten ari zen, hots, partikula kargadunen
mugimendua, korronte elektrikoaren ondorioz gertatua. Reussek bi urte geroago
plazaratu zituen bere ikerketen ondorioak (Reuss, 1809); elektroosmosiari eta
elektroforesiari buruzko lehen artikulutzat har dezakegun lan batean, hain zuzen
ere (Horwitz, 1939; Righetti, 2009).

1.3. irudia. Reussen esperimentuaren eskema, elektroforesi fenomenoa azaltzen duena. Korrontea
aplikatzen denean, buztin partikulek hondar-geruza zeharkatzen dute elektrodo positiboaren aldean,
mugikortasun elektroforetikoari esker. Irudia: J. Lopez-Gazpio.

XIX. mendean, beste zenbait aurrerapen garrantzitsu gertatu ziren,
elektrizitatea ulertzeari dagokionez. Batzuk aipatzearren, besteak beste, 1827an,
Ohm-ek korrontearen eta eremu elektrikoaren arteko erlazioa azaldu zuen (Ohm,
1827), eta, 1834an, Faraday-k elektrizitatearen eta haren ondorioz gertatzen diren
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aldaketa kimikoen arauak aurkitu eta deskribatu zituen (Faraday, 1834)
elektrodo hitza azken artikulu horretan agertu zen lehen aldiz. Kimikaren eta
fisikaren oinarrizko legeak eta printzipioak ulertuz zihoazen heinean, eremu
elektrikoen eraginez disolbatutako partikulek jasaten zuten migrazioa sakonago
aztertu ahal izan zuten. 1853an, J. W. Hittorf fisikari alemaniarrak azido, base eta
gatz ez-organikoen osagaien transferentzia korronte elektrikoaren eraginpean nola
gauzatzen zen aztertu zuen (Hittorf, 1853). 1879an, Hermann von Helmholtz
mediku eta fisikari alemaniarrak Reussen elektroosmosiaren esperimentua 1.1.
irudian ikusi duguna, alegia azaldu zuen, geruza elektriko bikoitzaren eredu
matematikoa proposatuz hurrengo kapituluan aztertuko dugu, bide batez.

1.4. irudia. Helmholtzek azalpen hau eman zuen Reussek behatutako elektroosmosi fenomenoari
buruz: beiraren gainazalaren eta hodi barruan dagoen fluidoaren artean, kontrako kargak dituzten bi
geruza osatzen dira, eta, ondorioz, eremu elektrikoa aplikatzen denean, fluidoa elektrodo
negatiborantz mugitzen da. Irudia: J. Lopez-Gazpio.

Fenomenoaren tratamendu matematiko horretan (Helmholtz, 1879),
beirazko hodiaren paretek karga negatiboa dutela eta likidoak karga positiboa
duela onartzen da. Kontrako karga horiek geruza elektriko fin bat osatzen dute
geruza elektriko bikoitza, hain zuzen ere, mugiezina dena. Geruzaren lehen
zati tinko horren ondoren, geruza lausoa ageri da; geruza horixe mugitzen da
elektrodo negatiboaren aldera eremu elektrikoaren eraginpean (1.4. irudia), eta
hodian dagoen fluidoa eramaten du. Esan bezala, elektroosmosia matematikoki
aztertzen dugunean itzuliko gara Helmholtzen teoriara, eta zehaztasun osoz
azalduko dugu geruza bikoitza.
Bestalde, interesgarria da galdetzea zergatik kargatzen diren beiraren
paretak negatiboki . Silizez edo silikatoz egindako beirak silanol (–SiOH) taldeak
ditu paretan, eta talde horiek ionizatu egiten dira ur-disoluzioan dauden
konposatu ionikoekin kontaktuan daudenean. Ondorioz, paretaren gainazalak
karga negatiboa hartzen du, silanol taldeak anioi moduan daudelako (Behrens eta
Grier, 2001; Borkovec et al., 2001).
Urte batzuk geroago, 1886an, O. Lodge-k antzeko fenomeno baten
deskribapena egin zuen. Fronte mugikorren metodoa erabiliz (Moving Boundary
Method edo Moving Boundary Electrophoresis; aurrerantzean, MBE), hidrogeno
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ioien (H+) migrazioa aztertu eta neurtu zuen fenolftaleinadun gel batean, lehen
aldiz (Lodge, 1886). 1897an, Kohlrausch-ek gatz-disoluzioan zeuden ioien
migrazioa aztertu zuen (Kohlrausch, 1897). Aipatutakoaren ildotik, 1899an,
elektrizitateari buruzko arauen bilduma zehatza argitaratu zen (Goodwin, 1899).
Garai hartan, kataforesi hitza erabiltzen zen mizela koloidalen migrazio
elektrikoa definitzeko, baina, 1909an, Michaelis-ek izena aldatzea proposatu zuen,
eta elektroforesi hitza sortu zuen. Grekotik datorren hitza da, elektron (anbarra,
elektrizitatearekin lotutako hitza) eta phore (garraiolaria, mezularia) terminoak
elkartuz sortua (Michaelis, 1909a; Michaelis 1909b). Bestalde, Michaelisek hainbat
entzimaren puntu isoelektrikoa determinatu zuen, elektroforesi-teknika erabiliz
kaseinarena, albuminarena eta globulinarena, besteak beste. Horretaz
gainera, Michaelis aski ezaguna da biologoen artean, entzimen zinetika azaltzen
duen Michaelis-Menten ekuazioa garatu baitzuen, L. Menten-ekin batera
(Michaelis eta Menten, 1913).

2. Tiselius
XIX. mendean gertatutako aurkikuntza gehienak bitxikeria zientifikoen mailan
zeuden, eta ikerketa fisiko-kimiko sakona eskatzen zuten. 1930eko hamarkadan,
Arne Tiselius biokimikari suediarrak eman zuen elektroforesia teknika analitiko
eraginkor bilakatzeko bidearen lehen pausoa. Hainbat testutan, Tiseliusen
aurkikuntza da elektroforesiaren jatorria azaltzeko abiapuntua, gu Reussen
garaitik hasi bagara ere. Tiseliusek lehenago aipatu dugun fronte mugikorren
metodoa (MBE) erabili zuen. Nobel saria jasotzean egindako hitzaldian esan zuen
bezala,
1925ean
hasi
zituen
lehen
ikerketak
proteinen
banaketa
elektroforetikoaren inguruan (Nobel Foundation, 2013a). Haren aurrekariek eta
Tiseliusek berak doktoretza-tesian erabilitako elektroforesi-ekipoaren (Tiselius,
1930) akatsen iturriak 1936-1937 urteetan konpondu zituen, zenbait ikerketa
teoriko eta esperimentalen ondoren. Azken urte horretan argitaratutako artikulu
batean eman zuen tresna hobetuaren berri (Tiselius, 1937). Tiseliusek Kimikako
Nobel saria jaso zuen 1948an, elektroforesiaren garapenean egindako
ikerketengatik eta serumean dauden proteina konplexuak aztertzeagatik (Nobel
Foundation, 2013b).
Azter dezagun Tiseliusen elektroforesi-ekipoaren oinarria. Bide batez,
zehaztasun guztiak nahi dituenari R. A. Alberty-ren 1948ko artikulua (Alberty,
1948) eta P. G. Righetti-ren berrikuspen sakona gomendatzen dizkiogu (Righetti,
2005). Azken horretan aurkituko ditu 1937tik 1964ra bitartean gehien erabili
diren elektroforesi-sistemen azalpenak, irudiz hornituak. Ikasmaterial honen
helburuetarako, nahikoa izango dugu oinarriaren azaleko azalpenarekin.
Tiseliusen elektroforesi-ekipoan, banaketa U formako hodi batean gertatzen
da. Hodi horren barruan, disoluzio indargetzaile bat (buffer) eta banatu nahi den
lagina jartzen dira. Eremu elektrikoa aplikatzen denean, laginean dauden
proteinak aurkako karga duen elektrodora mugitzen dira, fronte moduan hortik
dator, hain zuzen ere, teknikaren izena. Proteina baten frontetik hurrengo
proteinaren frontera igarotzean errefrakzio-indizearen bat-bateko aldaketa
gertatzen denez Schieleren efektua deritzona, alegia, fronte horiek seinale
moduan jaso daitezke. Ondorioz, Tiseliusen tresnak proteinen mugikortasun
absolutua era zehatz batean neurtzea ahalbidetu zuen lehen aldiz. Hala ere, lagin
bolumen handiak erabili behar zirenez, fronte nahiko zabalak lortzen ziren, eta
proteinak ez ziren guztiz banatzen.

Elektroforesi kapilarraren oinarriak

1.5. irudia. Tiseliusen tresnaren eta MBE teknikaren deskribapena: hasieran, lagina ekipoak duen
U formako hodian sartzen da, eta disoluzio indargetzaile batek betetzen du sistema (ezkerreko
irudia). Hodiaren mutur bakoitza elektrodo bati konektatuta dago, eta, haiei esker eremu elektrikoa
aplikatzen denean, nahastean dauden proteinak banatu egiten dira, eta hainbat fronte osatzen
dituzte (eskuineko irudia). Irudia: J. Lopez-Gazpio.

Kasu zehatzago bat aztertzearren, demagun A, B eta C proteinez osatutako
nahaste homogeneo bat dugula. Hiru proteina horiek karga bera dute positiboa,
esaterako, baina proteina horien tamainaren eta kargaren magnitudea
desberdinak dira. Eman dezagun ezaugarri horien ondorioz proteina horien
mugikortasuna A > B > C erakoa dela. Kasu horretan, litekeena da U hodian
hainbat eskualde edo zona agertzea: A proteina bakarrik duena, A/B nahastea
duena, A/B/C nahastea duena, B/C nahastea duena eta C bakarrik duena (1.5.
irudia).
Tiseliusen elektroforesi-ekipoak hainbat desabantaila bazituen ere,
aurrerapauso izugarria ekarri zuen teknika analitiko berri horren garapenean.
Bestalde, medikuntzan ere erabili zen, odol-serumeko proteinak banatu eta
hainbat gaixotasun diagnostikatzeko. Adibidez, bada hipertentsioari buruzko
artikulu bat, garai hartan elektroforesi bidez lortutako serum-patroiak nola
aztertzen ziren ulertzen laguntzen duena (Lewis eta Page, 1947). 1.6. irudian,
MBE erabiliz lortutako banaketa ikus daiteke; odolean dauden bost proteina
nagusiei dagokiona, hain zuzen ere.

1.6. irudia. Odol-serumaren banaketa MBE bidez. Albumina eta 4 globulina garrantzitsuenak
bereizten dira. Fronte mugikorrak agertzen direnez, konposatuak ez dira guztiz banatzen. Irudia: J.
Lopez-Gazpio.
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Bestalde, Tiseliusek elektroforesi-teknikan 1948ra bitarte egindako
hobekuntzen eta hainbat aplikazioren deskribapena ezagutzeko, Tiseliusen
hitzaldia irakurtzea gomendatzen dugu (Nobel Foundation, 2013a). Jakina, esan
beharra dago 1.5. irudian azaltzen dena eskema bat besterik ez dela, hau da,
Tiseliusek garatutako tresnak beste hainbat atal ere baditu. Gainera,
denborarekin, hobekuntza gehiago egin zituen, eta, hortaz, ekipo bat baino gehiago
jarri zituen martxan. Adibidez, konpentsazio-sistema baten bidez banaketak
hobetzea lortu zuen hau da, proteinen nahasteari dagokion frontearen zatia
txikiagoa izatea, eta, tenperatura baxuagoetan lan eginez uraren dentsitate
maximoan, 4 ºC-an, distortsioak minimizatu zituen, besteak beste. Gaur egun,
Uppsalako Unibertsitatean daude ikusgai Tiseliusek erabilitako zenbait
elektroforesi-ekipo.

3. Fronte mugikorren elektroforesia eta zonako
elektroforesia
Zonako elektroforesia (ZE, zone electrophoresis) 1939an deskribatu zen lehen aldiz
(Klobusitzky eta König, 1939). Garai hartan, biomolekulak banatzeko
esperimentuak ingurune likidoetan egiten ziren MBE aplikatuz, baina
aipatutako autoreek euskarri solido baten gainean banatu zituzten proteinak.
Euskarri solido hori papera zen; papera erabiliz, suge baten pozoian dauden
pigmentu horiak banatzea lortu zuten.
ZEren kasuan, konposatu bakoitza eskualde edo zona batean banatzen da,
eta, beraz, proteina edo biomolekula bakoitza guztiz banatzen da. Gogoratu Fronte
Mugikorren Elektroforesian beti geratzen zirela zenbait fronte banatu gabe. MBE
eta aipatzen ari garen paperetan egindako ZEren arteko desberdintasuna 1.7.
irudian ikusten da argi.
Paperetan egindako elektroforesiak arrakasta handia izan zuen 1940ko eta
1950eko hamarkadetan, biomolekula asko eta asko banatzeko aukera ekarri
baitzuen: nukleotidoak, entzimak eta aminoazidoak, besteak beste (Righetti, 2005).
1950. urtea bereziki oparoa izan zen elektroforesiaren garapenean: odol-serumean
dauden proteinak guztiz banatzea lortu zuten zenbait ikerketa argitaratu ziren.
Garai hartako hainbat ikerketaren ondoren, argi geratu zen metodo
elektroforetikoek
konposatu
makromolekularrak
banatzeko
garrantzia
ordezkaezina zutela (Biserte 1950; Cremer eta Tiselius 1950; Durrum, 1950; Turba
eta Enenkel 1950).

1.7. irudia. Bi proteinaz osatutako nahaste baten banaketa, MBE erabiliz (ezkerrean) eta ZE erabiliz
(eskuinean). MBE U formako hodietan egin ohi zen, ingurune likidoan. ZE, berriz, euskarri solido
batean egiten zen; esate baterako, paper-elektroforesia. Irudia: J. Lopez-Gazpio.
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4. Elektroforesia geletan
Esan dugun bezala, papera izan zen zonako elektroforesia erabiltzeko lehen
euskarria. Hala ere, beste material mota asko ere erabili ziren euskarri moduan:
kotoia, beirazko perlak, silizezko gelak, eta abar. 1950ean, Gordonek eta haren
lankideek (Gordon et al., 1950), lehen aldiz, agarrezko gel batean egin zuten
banaketa elektroforetikoa; biogelen erabileraren lehen urratsa izan zen hura.
Denborarekin, gel mota gehiago aztertu ziren, eta teknika hobeak erabiltzen hasi
ziren. Geletan egindako elektroforesia izan zen, paperetan egindakoarekin batera,
garaiko elektroforesi-teknika erabiliena. Pixkanaka, bigarrenaren erabilera
murriztuz joan zen, eta gelek irabazi zuten borroka.
Gaur egun ere, asko erabiltzen da geletan egindako elektroforesia, batez ere
biologian eta biokimikan (1.8. irudia). Dena den, kimika analitikoaren
ikuspuntutik, geletan egindako elektroforesiak erabilera mugatua du, eta, beraz,
ikasmaterial honen helburuetatik kanpo geratzen da haren oinarri teorikoak
xehetasunez azaltzea. Hala ere, teknika horren mugak izan ziren elektroforesi
kapilarra garatu behar izateko arrrazoietako bat, eta, alde horretatik, zenbait
kontzeptu ulertzea interesgarria da.
1950az geroztik, aurrerapauso garrantzitsuak eman zituzten gel berriak
garatzeari dagokionez. 1955ean, Oliver Smithies-ek 2007ko Medikuntza eta
Fisiologiako Nobel sariduna almidoia erabiltzea proposatu zuen (Smithies, 1955).
Aurrerago, zelulosa azetatoa (Kohn, 1957a; Kohn, 1957b), silizezko gelak
(Honneger, 1961) eta poliakrilamidazko gelak (Raymond, 1964) agertu ziren,
besteak beste. Gaur egun gehien erabiltzen den euskarria azken hori da, eta
teknikari PAGE deritzo (Polyacrilamide Gel Electrophoresis). PAGEren aldaera
erabilienetako bat sodio dodezil sulfatoa (SDS) gehitzean oinarritzen da (SDSPAGE). SDS molekulek euskarri porotsu bat osatzen dute poliakrilamidazko
gelean; eta aplikazio ugari ditu, hala nola proteinak kuantifikatu ahal izatea,
proteinen tamaina eta purutasuna determinatzea, eta azpiunitate peptidikoak
analizatzea.

1.8. irudia. Banaketa-elektroforetikoaren aurretik, nahastea gelean kargatzen da, mikropipeta
erabiliz. Irudian, tamaina desberdina duten DNA zatiak banatu nahi dira. Irudia: Maggie Bartlett,
NHGRI, jabego publikoan.
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Adibidez, 1.9. irudian ikus daitezke banaketa elektroforetikoaren ondoren
geletan agertzen diren zonak. Kasu askotan, erreferentziako nahaste bat jartzen
da gelaren kanal batean; adibidez, proteina-tamaina ezaguneko zonak ematen
dituena. Hala, proteina ezezagun baten tamaina determina daiteke erreferentziako
lerroekin konparatuz (1.10. irudia).

1.9. irudia. Elektroforesia geletan: gel honetan, 5 kanal agertzen dira, banaketa elektroforetikoaren
ondoren agertu diren zonekin. Zona horietako bakoitza konposatu bati dagokio, eta ezkerretik
eskuinerako migrazioa gertatu da eremu elektrikoa aplikatu denean. Irudia: jabego publikoan.

1.10. irudia. SDS-PAGE teknikaren bidez banatutako arbendol-irinaren proteinak. Erreferentziako
kanala ikusten da (Lane 1), proteinen tamaina identifikatzeko balio duena. Beste kanaletan, zenbait
erauzketa-teknika erabiliz lortutako estraktuak analizatu dira. Banaketa-elektroforetikoaren
ondoren, estraktu horietan dauden proteinei dagozkien zonak agertu dira. Erreferentziako nahastean
dauden proteinen tamaina (kDa-etan) ezaguna denez, proteina ezezagunen tamaina zenbatets
daiteke. Irudian, 44, 42, 37 eta 28 kDa-eko proteinak identifikatu dira. Irudia: Walter J. Wolf,
American Association of Cereal Chemists Inc., jabego publikoan (Wolf, 1995).

Gaur egun teknikak zenbait aplikazio-esparru badituen arren, zenbait
desabantaila garrantzitsu ere baditu. Arazo nagusietakoa da Joule efektuz 6.
kapituluan ikusiko dugu efektu hori sortzen den beroa xahutzeko gaitasunik ez
izatea. Bero horrek tenperatura-gradienteak sortzen ditu sisteman, eta, ondorioz,
biskositate- eta konbekzio-gradienteak agertzen dira. Gradiente horiek agertzen
direnez, zona elektroforetikoak zabaldu egiten dira, eta banaketa okerragoak
lortzen dira.
Esperimentuen erreproduzigarritasuna ere kaltetu egiten da gradiente
horien kausaz. Bestalde, aurrerago ikusiko dugun bezala, banaketa hobeak
lortzeko, eremu elektriko handiagoak aplikatu behar dira, baina, Joule efektua
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dela eta, geletan egindako elektroforesian zaila izaten da 10 kV baino potentzialdiferentzia handiagoak erabiltzea. Potentzial-diferentzia txikiek esperimentuen
iraupena luzatzen dute zenbait ordutakoak izatera irits daitezke, eta, gainera,
oso kasu gutxitan egin daitezke esperimentu kuantitatiboak. Joule efektuari
konponbidea emateko, proposamen garrantzitsu bat ekarri zuen Stellan Hjertén-ek
elektroforesi kapilarraren aitak, 1967an aurkeztu zuen doktoretza-tesian.
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1. Hodiak: Hjertén
Joule efektuaren ondorioz sortutako beroa errazago xahutzeko, sistema
elektroforetikoaren azalera/bolumena erlazioa handitu behar da. Egitura zilindriko
luzeen kasuan hodiak izan edo kapilarrak izan, eta, bi muturren azalerak
arbuiagarritzat joz, azalera totala A = 2πRL adierazpenak ematen du, non R
zilindroaren diametroa den, eta L, zilindroaren luzera. Bolumena, berriz, V = πR2L
adierazpenaren bidez lortzen da. Hortaz, A/V erlazioa = (2πRL)/(πR2L) = 2/R da.
Alegia, R zenbat eta txikiagoa izan, A/V erlazioa orduan eta handiagoa da, eta
Joule efektuz sortutako beroa xahutzeko gaitasuna ere handiagoa izango da.
Jakina, horrek konpromiso batera iristea eskatzen du; izan ere, zilindroaren
erradioa txikiegia bada ez da egongo sentikortasun nahikoa duen detektagailurik.
1967an, Stellan Hjertének 3 mm inguruko barne-diametroko hodi zuzen bat
erabili zuen eremu elektriko handiagoak aplikatu ahal izateko (Hjertén, 1967).
Nekez esan daiteke 3 mm-ko diametroa duen hodi bat benetan kapilarra denik,
baina 1967ko ultramore-detektagailuek ezin izango zuten seinale sentikorrik eman
diametro txikiagoko kapilar batean. Ikerketa horretan, zonako elektroforesiaren
oinarri teorikoak finkatu zituen, eta elektroforesi kapilarra teknika alternatibo
interesgarri bihurtuko zela aurresan zuen. Analisi teorikoez gainera, Hjertének
egindako ekarpenen artean aipatzekoak dira, esaterako: konturatzea zein
garrantzitsua zen
potentzial-diferentzia konstantea mantentze, emaitza
erreproduzigarriak
lortzeko;
zeharkako-detekzioa
erabiltzea;
seinale
elektroforetikoen asimetria aztertzea; proteinen fokatze isoelektrikoa deskribatzea;
eta ioi ez-organikoak, organikoak, proteinak, azido nukleikoak, birusak eta zelula
osoak elektroforesi bidez banatzea.
Bestalde, aipatzekoa da Hjertén Tiseliusen ikasle izan zela Uppsalako
Unibertsitatean, 1954tik, eta Tiselius izan zela, hain zuzen ere, beraren
doktoretza-tesiaren zuzendaria. Hori dela eta, Tiseliusen heriotzaren ondoren,
Hjertének artikulu bat idatzi zuen haren omenez (Hjertén, 1973).
Urte batzuk geroago, 1974an, Virtanen-ek frogatu zuen hodi are finagoak
kapilarrak, alegia erabiltzeak abantaila gehiago ekartzen zituela (Virtanen,
1974). Azken horrek litio, sodio eta potasio katioiak banatu zituen, detektatzeko
teknika moduan potentziometria erabiliz. Virtanenek erabilitako elektroforesitresnak egungo elektroforesi kapilarren ekipoen antz handia zuen, nahiz eta
kapilarrak U forma izan. Pyrex-beirazko kapilar bat borosilikato-beira mota
bat erabili zuen, 50-100 cm-ko luzera eta 250-500 µm-ko barne-diametroa zuena.
Hjertén eta Virtanen elektroforesi kapilarraren aitzindaritzat har ditzakegu, hain
zuzen ere, egindako ekarpen horiengatik.
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1979an, Mikkers-ek eta haren lankideek (Mikkers et al., 1979), aipatutako
aitzindari horien lanetan oinarrituz, 200 µm-ko diametroko tefloizko hodietan anioi
organikoen eta ez-organikoen banaketa elektroforetikoak egitea lortu zuten,
bereizmen handiko zonako elektroforesia izenpean (HPZE, high-performance zone
electrophoresis).
Elektroforesiaren inguruko lehen ikerketa horiek ez ziren gai izan banaketa
elektroforetikoen eraginkortasun aparta frogatzeko; izan ere, garaiko
detektagailuen sentikortasun eskasa zela eta, lagin bolumen handiak injektatu
behar ziren. Lagin kantitate handi horien ondorioz, hodiaren gainkarga gertatzen
zen, eta konposatu guztiak ez ziren behar bezala banatzen. Dena den, elektroforesi
kapilarraren inguruko ikerketa aitzindari horiek elektroforesi kapilarra teknika
analitiko bideragarria zela frogatu zuten, eta, horren ildotik, laster iritsi zen
benetako iraultza.

2. Kapilarrak: Jorgenson eta Lukacs
Zonako elektroforesi kapilarra (CZE, capillary zone electrophoresis) garatu
izanaren merezimendua Jorgensoni eta Lukacsi aitortu behar zaie. 1981ean,
banaketa elektroforetiko arrakastatsua lortu zuten, lehen aldiz, 100 µm baino
meheagoak ziren kapilarretan 75 µm-koak, zehazki (Jorgenson eta Lukacs,
1981a; Jorgenson eta Lukacs, 1981b). 80-100 cm luze ziren pyrex-beirazko
kapilarrak erabiliz, hainbat aminoazido banatzea lortu zuten. Banaketaren
aurretik, aminoazidoak deribatizatu egin zituzten, konposatu fluoreszente
batzuekin erreakzionaraziz (2.1. irudia), horrela fluoreszentzia-detektagailua
erabili ahal izateko. Aminoazidoez gainera, dipeptidoak
bi aminoazidoz
osatutako molekulak, aminak hexilamina, butilamina eta propilamina,
besteak beste eta giza gernuan dauden konposatuak banatu zituzten, CZE
erabiliz.

2.1. irudia. Aminoazidoak deribatizatzeko erabiltzen diren konposatu fluoreszenteak: dansil
kloruroa (ezkerrean) eta fluoreskamina (eskuinean). Irudia: jabego publikoan.

Artikulu horietan Jorgensonek eta Lukacsek aurresan zuten bezala,
garapen teknikoak sentikortasun handiagoko detektagailuak erabiltzeko aukera
ematen zuenean, diametro txikiagoko kapilarrak erabili ahal izango ziren, eta,
ondorioz, potentzial-diferentzia handiagoak aplikatzea posible izango zen.
Bestalde, azaldu zuten CZE teknika konposatu gehiagoren banaketan aplikatu
ahal izateko detekzio-teknika alternatiboen garapena gertatu beharko zela, hala
nola absortzio ultramorea, konduktimetria eta errefraktometria.
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Garai hartako teknologiak jartzen zituen mugez konturatu ziren arren,
Jorgensonek eta Lukacsek Ipar Karolinako Unibersitatean lortutako banaketa
elektroforetikoak benetan harrigarriak izan ziren. 75 µm-ko kapilarrari esker, 30
kV-eko potentzial-diferentzia aplikatu ahal izan zuten, eta artean ezezaguna zen
halako eraginkortasuna.
Aipatutako bi artikuluak eskuragarri dituenari biziki gomendatzen diogu
bertan agertzen diren elektroferogramak ikustea eta azalpenak irakurtzea. Izan
ere, aurrerapauso esperimentalaz gainera, elektroosmosiaren garrantziaz
konturatu ziren, eta elektroforesi kapilarra ulertzeko ezinbestekoak diren
ekuazioak ezagutarazi zituzten. Kapilarraren barne-diametroaren bilakaera argiro
ikusten da 2.2. irudian egindako konparazioan.

2.2. irudia. Elektroforesian erabilitako kapilarren barne-diametroaren bilakaera (eskalan
irudikatuak): Hjerténen kapilarra (3 mm, ezkerrean), Virtanenen kapilarra (500 µm, erdian), eta
Jorgensonen eta Lukacsen kapilarra (75 µm, eskuinean). Irudia: J. Lopez-Gazpio.

Jorgensonen eta Lukacsen bi artikulu horiek eta urte gutxi batzuk geroago
argitaratutako beste biek (Jorgenson eta Lukacs, 1983; Jorgenson, 1984) eragin
handia izan zuen kromatografian interesa zuen zientzia-komunitatean. Gainera,
1987rako, guztiz frogatuta zegoen diametro txikiko kapilarrak erabiliz
eraginkortasun handiko banaketa-elektroforetikoak lortuko zirela (Cohen eta
Karger, 1987). Izan ere, CZEren bidez lortutako bereizmena 400.000 plater teoriko
ingurukoa zen, 80 cm-ko kapilarrean balio benetan altua, likidokromatografiarekin alderatuz gero. Ideia orokor bat ematearren, luzera bereko
HPLC zutabe bat imajinatuko bagenu, 25.000–50.000 plater teoriko izango lituzke,
gutxi gorabehera. Dena den, 8. kapituluan ikusiko dugun bezala, CZE ez da
teknika
kromatografiko
bat,
konposatuen
banaketa
mugikortasun
elektroforetikoaren araberakoa baita karga/masa erlazioaren araberakoa, azken
finean, eta ez molekulek fase geldikor batekin duten interakzioaren araberakoa.
Bestalde, Hjertének elektroforesiaren garapenerako garrantzitsuak izan
ziren beste hainbat artikulu eta ekarpen ere egin zituen; esate baterako, SDSPAGE teknika elektroforesi kapilarrera egokitu zuen, eta proteinek kapilarreko
paretetan zuten adsortzioaren arazoa minimizatzen ahalegindu zen (Hjertén,
1983; Hjertén, 1985). Uppsalako Unibertsitateak elektroforesiaren garapenean
izan zuen garrantziaz ere mintzatu zen; izan ere, ez dugu ahaztu behar
elektroforesiaren aitak Tiseliusek eta elektroforesi kapilarraren aitak
Hjertének han izan zutela alma materra (Hjertén, 1988).
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3. Mizelak: Terabe
CZEren kasuan, molekulak karga/masa erlazioaren arabera banatzen direnez,
teknika hori ezin da erabili konposatu neutroak banatzeko, haien karga nulua
baita. Baina, zorionez, arazo horri laster eman zitzaion konponbide arrakastatsua.
Jorgensonen eta Lukacsen 1981eko artikulua argitaratu baino hilabete batzuk
lehenago, T. Nakagawa-k Japoniako Kimika Elkarteari bidalitako artikulu batean
proposatu zuen posible izango zela elektroforesian mizelak erabiliz konposatu
neutroak banatzea (Nakagawa, 1981). Bi artikulu horietan agertzen ziren ideiak
elkartuz eta osatuz, Shigeru Terabe-k elektroforesi kapilarraren historiako
aurrerapausorik erabakigarrienetako bat eman zuen; hain zuzen ere, 1984ean eta
1985ean argitaratutako bi ikerlanetan, elektroforesi kapilarra erabiliz konposatu
neutroak banatzea lortu zuen (Terabe et al., 1984; Terabe et al., 1985).
1985eko artikuluan, konposatu hauek banatu zituzten, migrazio-denbora
hazkorraren arabera ordenatuta: 1) metanola, 2) resorzinola, 3) fenola, 4) pnitroanilina, 5) nitrobentzenoa, 6) toluenoa, 7) 2-naftola, eta 8) sudan III
koloratzailea. Azken konposatu hori 8. kapituluan ikusiko dugu berriz; izan ere,
mizelekin duen interakzio sendoa dela eta, haien abiadura berean migratzen du,
eta mizelen abiadura determinatzeko erabiltzen da (2.3. irudia)
Metodo berri hori hain da garrantzitsua, izen berezia baitu: kromatografia
elektrozinetiko mizelarra (MEKC, micellar electrokinetic chromatography).
Teraberen ekarpenaren garrantziaz konturatzeko zenbait datu emango ditugu:
MEKC ezagutarazi zuten bi artikulu horiek 2.500 aipamen baino gehiago dituzte;
eta, guztira, Terabek argitaratu dituen 250 artikuluek 15.000 aipamen dituzte
munduko 200 kimikari aipatuenetako bat da Terabe (Otsuka, 2010).

2.3. irudia. Sudan III koloratzaile diazoikoaren egitura molekularra; Terabek SDS mizelen abiadura
ezagutzeko erabili zuen. Irudia: jabego publikoan.

1984ean, Terabek silize fundituzko kapilarrak erabili zituen aipatutako
konposatu neutro horien banaketa lortzeko. Kapilarrek 65 edo 90 cm-ko luzera eta
50 µm-ko barne-diametroa zuten, eta, potentzial-diferentzia altuak lortzeko, + 3
eta + 30 kV arteko tentsioa ematen zuen gailuaz baliatu zen. Bitxikeria moduan,
eta, Terabek berak aitortu zuenez (Terabe, 2001), urte bat baino gehiago behar
izan zuen lehen MEKC esperimentuak aurrera eramateko, ez baitzuen goitentsioko tresna erosteko diru nahikorik.
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2.4. irudia. Terabek erabilitako surfaktante mizelarra. Dodezilsulsulfato anioiaren 3D egitura,
SDSren formula kimikoa eta erditik ebakita ikusten den mizela baten egitura. SDSren kasuan, 64
molekulak osatzen dute mizela bakoitza. Irudia: jabego publikoan.

Sodio dodezilsulfatoa (SDS) erabili zuen mizelak sortzeko surfaktante gisa;
gaur egun ere MEKCean gehien erabiltzen den konposatua, hain zuzen ere (2.4.
irudia). Dena den, oraingoz ez dugu sakonduko MEKC teknikaren oinarrietan, ezta
mizelek konposatu neutroen banaketan duten eraginean ere, 8. kapituluan
azalduko baitugu. Argi izan behar duguna zera da: kromatografia elektrozinetiko
mizelarrak aurrerapauso izugarria ekarri zuela elektroforesi kapilarraren
erabileran, analizatu nahi ziren molekula asko neutroak baitziren. CZErekin
bakarrik, elektroforesia aplikazio zehatz batzuetara mugatuta egongo litzateke
(Terabe, 2001; Terabe 2010).

4. Azken pausoak eta etorkizuneko erronkak
1990eko hamarkadaren hasieran, elektroforesi kapilarra izugarri zabaldu zen;
bereziki, lehen ekipo komertzialak izandako arrakastaren ondoren. Lehen ekipoa
1988an komertzializatu zen; Microphoretic Systems-en Microphoretic 1000, hain
zuzen ere. Hurrengo urtean, Applied Biosystems-ek, Beckman Instruments-ek
gaur egun, Beckman Coulter eta Bio-Rad-ek ere beren ekipoak komertzializatu
zituzten. Bereziki garrantzitsua izan zen Beckmanek garatutako P/ACETM 2000
ekipoa, elektroforesi kapilarreko lehen ekipo guztiz automatizatua izan baitzen
(Weinberger, 1993; Sekhon, 2011). Orduz gero, kromatografoak egiten dituzten
fabrikatzaile ia guztiek badituzte elektroforesi kapilar ekipoak katalogoan
eskuragarri.
Azken bi hamarkada hauetan gertatu diren aurrerapenak izugarriak izan
dira, eta ikasmaterial honen dimentsioetatik kanpo dago guztiak deskribatzea.
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Garrantzitsuena da esatea aurrez aurkeztu ditugun bi elektroforesi kapilar mota
horiek CZE eta MEKC aplikazio ugari izan dituztela ikerkuntzan . Gainera, 8.
kapituluan azalduko ditugun beste zenbait elektroforesi mota ere garatu ziren:
besteak beste, elektrokromatografia kapilarra (capillary electrochromatography,
CEC), fokatze isoelektriko kapilarra (capillary isoelectric focusing, CIEF),
elektroforesi kapilarra geletan (capillary gel electrophoresis, CGE), eta
isotakoforesi kapilarra (capillary isotachophoresis, CITP). Bakoitzak bere funtzioa
eta aplikazio-esparrua izan ditu, eta, esan bezala, hala dagokionean aztertuko
ditugu teknika bakoitzaren nondik norakoak.

2.5. irudia. Capillary Array Electrophoresis teknikaren eskema. 96 kapilar berdin eta fluoreszentziadetektagailu bat (LIF) erabiliz, laginaren analisi paraleloak egin daitezke DNA sekuentziatzeko.
Irudia: jabego publikoan.

Kapitulua amaitzeko, 1990etik hona argitaratu diren ikerketa
azpimarragarri batzuk ekarriko ditugu plazara. Jakina, aipatuko ditugunak
garrantzitsuak diren arren, ez daude guztiak 1992rako, HPCEren inguruan 750
artikulu argitaratu zirela uste da. 1990ean, lehen aldiz erabili zen
multzokatutako kapilarren bidezko banaketa elektroforetikoa (Capillary Array
Electrophoresis, CAE), DNA sekuentziatzeko helburuarekin (Zagursky eta
McCormick, 1990). Teknika horren bidez, hainbat kapilar 16, 25, 48 edo 96,
adibidez paraleloan konektatuta daude (2.5. irudia), banaketa elektroforetikoak
era sistematiko eta azkar batean egiteko. Interes berezia du CAE teknikak
informazio genomikoa lortzeko DNA sekuentziatu nahi denean, analizatu
beharreko informazio kopurua oso handia baita (Huang, 1992).
1992an, Beckman Coulter fabrikatzaileak elektroforesi kapilarren ekipo bat
komertzializatu zuen, fluoreszentzia-detektagailua bazuena (Laser-Induced
Fluorescence, LIF) , eta, hala, detektagailu ultramoreekiko sentikortasuna 1.000
aldiz hobetu zuen; eta elektroforesiari masa-detektagailuak egokitzeko lehen
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adaptagailua merkaturatu zuen. Bi urte geroago, gaur egun punta-puntako
teknologia den mikrotxip-elektroforesia garatzen hasi ziren, hau da, elektroforesia
miniaturizautako gainazaletan egin ahal izatea: txip batean integraturiko
banaketa elektroforetikoak, hain zuzen ere (Jacobson et al., 1994a; Jacobson et al.,
1994b). Mikrotxip-teknologia egunotan asko garatzen ari den teknologia bat da,
baina, ikasmaterial honetan landuko ez dugunez, interesa duen irakurleak
berrikuspen-artikuluetara (Felhofer et al., 2010; Giordano et al.; 2012), bibliografia
espezializatura (Landers, 2007) edo zientzia-aldizkarietara Electrophoresis,
esaterako jo beharko du.
Azken hamarkadan, elektroforesi kapilarra banaketa-teknika eraginkor
bilakatu da, luze eta zabal erabiltzen baita aplikazio askotan: ikerkuntzan eta
garapenean, farmakologian, elikagaien analisian, kutsatzaileen kuantifikazioan,
kalitate-kontrolean, proteomikan, metabolomikan, genomikan, hainbat aplikazio
analitikotan, eta abar (Dovichi eta Zhang, 2000; Ahuja, 2008; García-Campaña et
al., 2009; Leopold et al., 2010; Sekhon, 2011; Zhong et al., 2011). Elektroforesia
bereziki interesgarria dela ikusi da peptidoak (Simó et al., 2013), proteinak
(Haselberg et al., 2011), karbohidratoak (Breadmore, 2013), konposatu kiralak
(Caslavska eta Thormann, 2011), ioi ez-organikoak eta antzeko molekulak
banatzeko (Foret, 2009). Dena den, zientziaren arlo askotara zabaldu da
elektroforesi kapilarra, eta, azken aurrerapenen berri izateko, dagokion esparruko
berrikuspen-artikulu espezifikoetara jo beharko du interesa duen irakurle orok:
bidaia interesgarri baten hasieran besterik ez gaude.
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II. ZATIA
Elektroforesia eta
elektroosmosia
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3
Elektroforesi fenomenoa

1. Sarrera
Lehen bi kapituluetan esan dugun bezala, elektroforesi kapilarra
elektromigrazioan oinarritutako banaketa-metodo bat da. Oro har, eremu
elektrikoaren eraginez disoluzio edo nahaste jakin batean dauden molekulak
banatzeko erabiltzen da. Gaur egun, elektroforesi kapilar bidez banaketa
analitikoak lortzeko, 25-150 µm-ko diametroko kapilarrak eta 30 kV-rainoko
potentzial-diferentziak erabili ohi dira. Ekipo komertzialen deskribapena 6.
kapituluan ikusiko dugunez sakonago, elektroforesi kapilar ekipoa eskematikoki
ikusiko dugu oraingoz; alegia, mutur bakoitzean elektrodo bati konektatuta dagoen
hodi-kapilarra balitz bezala.
Bestalde, jada aipatu dugu elektroforesi kapilarrak badituela hainbat
aldaera, eta hainbat testuliburutan nahasgarria suertatzen da puntu hori.
IUPACek egindako gomendioen arabera (Riekkola et al., 2004), elektroforesi
kapilarra (CE, capillary electrophoresis) ez da erabili behar teknika guztien izen
orokor gisa. Izan ere, gomendio horien arabera, elektroforesi kapilarra eta zonako
elektroforesi kapilarra (CZE) sinonimotzat hartu behar dira, eta, gainera,
bigarrena da hobetsi beharreko forma. Bestalde, elektroforesi mota guztiei buruz
ari garenean, elektromigrazio kapilarra esan behar da; izan ere, zenbait
aldaeratan, elektroforesia ez da banaketa horietan gertatzen den fenomeno
bakarra.
Dena den, arrazoi historikoak direla eta, elektroforesi kapilar hitza luze eta
zabal erabili da teknika guztien izen kolektibo gisa. Guk IUPACen gomendioei
eutsiko diegu, irizpide gisa, ikasmaterial honetan, baina, zenbait kasutan, irizpide
klasikoa mantenduko dugu ikasmaterialaren izenburuan, urrutira joan gabe.
Hala komeni dela uste dugu; izan ere, irakurleak aurki dezakeen bibliografia
gehienak irizpide klasikoari eusten dio. Testuinguruari erreparatzea izango da beti
biderik errazena. Ikasmaterialaren II. zati honetan azalduko ditugun kontzeptuak
elektromigrazio-teknika guztietako fenomeno komunak dira.

2. Elektroforesia
Positiboki kargatutako partikula bat E (V m–1) eremu elektriko baten eraginpean
jartzen denean, polo negatiborantz zuzendutako indar elektriko bat (F e , N) sortzen
da:

Fe = q ⋅ E

(3.1)
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non q partikularen karga elektrikoa den (C). Gainera, partikula fluido batean
murgilduta badago, higiduraren aurkakoa dem marruskadura-indarra (F m , N)
jasango du. Bestalde, gauza jakina da marruskadura-indarra sortzen dela gorputz
solido bat fluido baten barnean higitzen denean higiduraren kontra. Fluidoen
barneko marruskadura-indar hori (3.2) adierazpenaren bidez lortzen da, non f t (kg
s–1) marruskadura translazionalari dagokion koefizientea den, eta v e (m s–1)
partikularen abiadura elektroforetikoa (Etxebarria, 2003).

Fm = ft ⋅ ve

(3.2)

Partikula esferikoen kasuan, f t koefizientea Stokes-en Legearen bidez lor daiteke
(3.3). Lege horrek f t parametroa partikularen erradioarekin (R, m) eta fluidoaren
biskositatearekin (η, kg m–1 s–1) erlazionatzen du (3.1. irudia).

ft = 6πηR

(3.3)

3.1. irudia. Fluido batean murgilduta eta eremu elektriko baten eraginpean dagoen partikula
positibo baten gaineko indarrak. Irudia: J. Lopez-Gazpio.

Ikuspuntu praktikotik, partikularen erradioaren ordez itxurazko erradio
hidrodinamikoa (R H , m) erabil daiteke, hots, esferikoak ez diren partikulen
kasuan, behatutako abiaduraren araberako erradio baliokidea. Bestalde,
elektromigrazio-teknikei dagokienez, garrantzitsua da konturatzea biskositatea
tenperaturaren menpe dagoela. Likido gehienen kasuan, tenperatura handitzen
denean, biskositatea txikitu egiten da.
(3.2) eta (3.3) adierazpenak elkartuz, marruskadura-indarraren adierazpen
osoa lortzen da (3.4).

Fm = 6πηRve

(3.4)

Fluidoen barneko marruskadura-indarra eta indar elektrikoa ikusi ondoren,
partikula horren higidura-ekuazioa azter dezakegu. Newtonen Bigarren Legea
aplikatuz gero, (3.5) adierazpena lortzen da.
 dv 
m ⋅   = Fe − Fm = qE − 6πηRve
 dt 

(3.5)

Hortaz, partikularen hasierako abiadura nulua izanik eta indar elektrikoa
konstantea dela joz, partikula azeleratu egingo da, eta higitzen hasiko da.
Abiadura handitu ahala, marruskadura-indarra ere handitu egingo da, harik eta
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egoera geldikorrera iristen den arte

(F

e

= Fm ) . Une horretan, azelerazioa nulua

da, eta abiadura, konstantea muga-abiadura deritzona, hain zuzen ere.
Praktikan, egoera geldikorra denbora-tarte arbuiagarrian lortzen denez, hasieratik
(3.6) erlazioa betetzen dela onar daiteke.

qE − 6πηRve = 0 ⇒ qE = 6πηRve

(3.6)

Adierazpen horretan abiadura-elektroforetikoa bakanduz, abiadurari dagokion
ekuazioa lortzen da:
 q 
qE
⋅E
= 
6πηR  6πηR 

ve =

(3.7)

Bestalde, mugikortasun elektroforetikoaren µ e (m2 V–1 s–1) definizioa kontuan
hartuko dugu; alegia, abiaduraren eta aplikatutako eremu elektrikoaren arteko
proportzionaltasuna (3.8).
(3.8)

ve = µ e ⋅ E

Hori horrela izanik, (3.7) adierazpenean parentesi
mugikortasun elektroforetikoa da.

µe =

q

artean

dagoen

atala

(3.9)

6πηR

Azken adierazpen hori oso garrantzitsua da elektroforesian oinarritzen diren
tekniketan. (3.9) ekuazioan ikusten denez, ioien mugikortasun elektroforetikoa q/R
erlazioaren araberakoa da, fluido berean daudenean. Horri esker, hain zuzen ere,
partikulak beren kargaren eta tamainaren arabera banatu daitezke, elektroforesi
fenomenoan oinarrituz.
Beste zenbait ondorio garrantzitsu ere aipatu behar dira: 1) molekula
neutroen mugikortasun elektroforetikoa nulua da karga nulua baitute, eta 2)
anioien ioi negatiboen mugikortasun elektroforetikoa negatiboa da. Azken hori
egia da; izan ere, partikula negatibo batentzat, kalkulu guztia berdina da, baina
indarren noranzko aurkakoa. Hortaz, anioiek polo positiborantz migratzeko joera
dute.

3. Tamainaren eragina
Stokes-en Legearen arabera, partikula solido esferiko eta zurrunen kasuan,
marruskadura-indarra f t koefizientearen araberakoa da, eta, ondorioz, erradioaren
araberakoa (3.3). Koefiziente hori molekularen masa molekularrarekin (M.M., u)
erlazionatzeko, esferaren bolumenaren (V, L) formula ekarriko dugu gogora.
V =

4πR 3
3

(3.10)
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Beraz, partikula esferikoen dentsitatea (ρ, g L–1) (3.11) adierazpenean dagoen
moduan jar daitek,e eta, ondoren, masa (m, g) bakandu (3.12).

ρ=

m
m
=
V 4πR 3
3

 4πR 3
m = ρ ⋅ 
 3

(3.11)





(3.12)

Hortaz, masa R3-rekiko proportzionala da, edo, gauza bera dena:
m ~ R 3 ⇒ R ~ m1 / 3 ⇒ ft ~ m1 / 3 ⇒ ft ~ ( M .M .)1 / 3

(3.13)

Hor dugu, bada, partikula esferikoen marruskadura-koefizientearen eta masa
molekularraren arteko proportzionaltasuna. Jakina, egoera idealizatua da
molekulak esfera solido zurruntzat hartzea, baina, hasierako hurbilketa moduan,
egokitzat har dezakegu. Hurrengo ataletan aztertuko ditugu kasu errealetan
gertatzen diren hainbat ñabardura. Beste zenbait formatako partikuletan ere
aztertu da proportzionaltasun hori, eta (3.14) adierazpenean azaltzen diren
erlazioak behatu dira, kasuak kasu (Cantor eta Schimmel, 1980).
(3.14)

ft ~ ( M .M .)1 / 3−1.0

4. Ingurunearen eragina
(3.9) adierazpena partikula esferiko zurrunetan bakarrik betetzen da, eta, gainera,
bermatu behar da partikula elektrolito-disoluzio diluituan dagoela; alegia,
partikularen ingurunearen indar ionikoa nulua dela. Praktikan, ioiak eta
molekulak kontzentrazio finituko elektrolito-disoluzioan daude, eta ingurunean
aurkako karga duten ioiek partikulak inguratzen dituzte. Aurkako kargako ioiek
osatzen duten laino lauso horren ondorioz, beste bi indar agertzen dira migratzen
ari den partikularen gain (Landers, 2007; Poole, 2003): atzerapen-indarra (F a , N)
eta erlaxazio-indarra (F er , N). Azter ditzagun bi indar horiek (3.2. irudia).

4.1. Atzerapen-indarra
Kargatutako partikula guztiak aurkako karga duten elektrolito-ioiez osatutako
laino lausoaz inguratuta daude. Eremu elektrikoa aplikatzen denean, laino edo
atmosfera horrek partikularen higiduraren aurkako noranzkoan migratuko du,
aurkako karga baitu. Lainoaren higidurak partikularen gain indar bat agertzea
egingo du: atzerapen-indarra (F a , Retardation force). Indar horrek partikularen
higiduraren aurkako noranzkoa du, noski.
Atmosfera ionikoaren efektua kuantitatiboki aztertzeko, partikularen eta
laino lausoaren artean sortzen den geruza elektriko bikoitza aztertu behar da.
Ikuspegi horretatik, partikularen kargaren ordez q, alegia karga eraginkorra
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q er (C) ordezkatu beharko genuke mugikortasun elektroforetikoaren adierazpenean
(3.9). Beste era batera esanda, atmosfera ionikoaren ondorioz partikulak jasango
duen indar-elektrikoa dagokion baino txikiagoa da, karga eraginkorra txikiagoa
baita (q er < q).

3.2. irudia. Kargatutako partikularen gain eragina duten indarrak. Partikula positiboki kargatuta
dagoenez, ingurunean dauden ioiek negatiboki kargatutako atmosfera bat osatzen dute.
Irudikatutako indarrak: indar elektrikoa (F e ), marruskadura-indarra (F m ), atzerapen-indarra (F a )
eta erlaxazio-indarra (F er ). Irudia: jabego publikoan.

Nolabait esateko, aurkako kargako atmosfera ionikoak partikularen karga
estali egiten du. Partikulak benetan duen karga eraginkor hori aztertu ahal
izateko, geruza elektriko bikoitzaren eredua ulertu behar da lehendabizi. Has
gaitezen κ konstantea definitzen (3.15):
 e2

κ = 
 εkBT


∑i z i2 ni,0 


1/ 2

(3.15)

non e elektroiaren karga den (C), z elektrolitoan dauden ioien balentzia, n bolumen
unitateko dagoen ioi kopurua (partikula m–3), ε disoluzioaren permitibitatea (C2 N–
1 m–2), k B Boltzmann-en konstantea (
1,38 ⋅ 10 −23 J K–1) eta T tenperatura (K).
Partikula kopurua eta kontzentrazioa Avogadro-ren zenbakiaren bidez (N A , mol–1)
erlaziona daitezke (3.16).

ni = 1.000 N ACi

(3.16)
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non C i elektrolitoaren kontzentrazioa den (mol L–1), eta 1.000 balioak litroen eta
m3-en arteko konbertsioa egiten duen (1.000 L m–3). Hortaz, κ berdefini dezakegu,
(3.17) adierazpenean dagoen moduan.

1/ 2

 1.000 N Ae 2

κ = 
zi2Ci 
∑
i
 εk BT


(3.17)

Adierazpen hori indar ionikoaren (I, mol L–1) (3.18) funtzioan jarriz, antzeko
definizioa lortzen da (3.19). Permitibitateari dagokionez, kontuan izan hainbatetan
ε-ren ordez ε 0 ε er ager daitekeela, non ε 0 hutsaren permitibitatea den ( 8,854 ⋅10 −12 C2
N–1 m–2), eta ε er ingurunearen permitibitate erlatiboa edo konstante dielektrikoa
uraren kasuan eta 25 ºC-an, 74,54 balio du azken horrek.
I=

1
∑ z i2Ci
2 i

(3.18)
1/ 2

 2.000 N Ae 2 I 

κ = 
εk BT



(3.19)

Azter ditzagun, une batez, κ-ren dimentsioak (3.20). Gogoratu J = kg m2 s–2 eta N =
kg m s–2 direla.
 L
1
mol 
⋅C2 ⋅

 3⋅
L 
[κ ] =  m mol
J
C2


 N ⋅ m 2 ⋅ K ⋅ K 

 N ⋅ s2 
= 3

 m ⋅ kg 

1/ 2

m
= 3
m 

1/ 2

1/ 2



C 2 m3
=
2
kg ⋅ m 2
 C
⋅
 N ⋅ m 2
s2

 1 
= 2
m 

1/ 2

= m −1







1/ 2



 C 2 m3 

= 2
 C ⋅ kg 
 N ⋅ s 2 

1/ 2

=

(3.20)

Beraz, κ-ren unitateak m–1 dira, eta, ondorioz, 1/κ erlazioak luzera
unitateak ditu (m). Debye luzera ere baderitzo azken horri, eta, zenbait
testuliburutan, λ D ere irakur daiteke. Hain zuzen ere, hori da laino lausoaren
luzerarekin erlazionatzen den unitatea (3.3. irudia). Bestalde, kontuan hartu
atmosfera ioniko horrek ez duela luzera finiturik. Debye luzera definitzeko
irizpidea honako hau da: partikularen gainazalean bertan (x = 0 m) geruza
bikoitzak sortzen duen potentzial elektrikoa ψ 0 bada (V), x = 1/κ distantziara
potentzial elektrikoa ψ 0 /2,72 da; alegia, partikularen gainazalean dagoenaren
herena, gutxi gorabehera. Hori horrela dela erraz frogatu daiteke, geruza
bikoitzaren potentzial-elektrikoa edozein posiziotan ψ(x) (3.21) adierazpenaren
bidez lortzen dela jakinda.

ψ (x ) = ψ 0 exp(− κx )

(3.21)
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3.3. irudia. Partikularen erradioa (R) eta kontrako kargako ioiez osatutako atmosfera ionikoaren
luzera (1/κ) adierazten dituen eskema. Irudia: jabego publikoan.

Adierazpen hori Debye-Hückel-en hurbilketa egiten denean bakarrik erabil
daiteke; alegia, ψ 0 -ren balioa txikia denean ioi monobalenteen kasuan, 25,7 mV
baino txikiagoa, hain zuzen ere. Hurbilketa hori egitean, energia termikoa
energia elektrostatikoa baino handiagoa dela jotzen dugu (3.22).
z ⋅ e ⋅ψ 0 < kB ⋅ T ⇒ ψ 0 <

kB ⋅ T
z ⋅e

(3.22)

Adierazpen horretan dauden aldagai guztiak definitu ditugu dagoeneko. Ekuazioan

ψ 0 bakanduz eta 25 ºC-an dagoen espezie monobalentea dugula joz, ψ 0 < 25,7 mV

bete behar da. Hurbilketa hori egin ezean, gainazaletik x distantzia batean dagoen
potentziala lortzeko erabili beharreko adierazpena (3.23) konplexuagoa da (Shaw,
1992).

ψ (x ) = ψ 0 ⋅

R
R
exp[− κ (r − R )] = ψ 0 ⋅
exp(− κx )
r
R+x

(3.23)

non R partikularen erradioa den (m), r partikularen zentrotik x puntura
neurtutako distantzia (m), eta x gainazaletik neurtutako distantzia (m).
Partikularen gainazaletik 1/κ distantziarako potentzial elektrikoa txikiagoa da, eta
atmosfera ioniko lausoaren mugatzat har daiteke (3.4. irudia).
Irudian, geruza bikoitzak dituen zonak ere bereizten dira, hala nola Stern
luzeraraino doan lehen geruza tinkoa Stern geruza deritzona eta ondoren
dagoen geruza lausoa, Debye luzeraraino iristen dena. Dena den, hurrengo
kapituluan ikusiko ditugu geruza elektriko bikoitzari buruzko azalpen gehiago,
elektroosmosia aztertzen dugunean. Oraingoz elektroforesi fenomenoa ulertzeko
ezinbestekoak diren kontzeptuak bakarrik ikusiko ditugu.
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3.4. irudia. Negatiboki kargatutako partikula baten inguruan elektrolito ioiek osatzen duten geruza
elektriko bikoitza. Katioiez osatutako lehen geruza tinkoa (Stern luzeraraino) eta ondoren dagoen
geruza lausoa (Debye luzeraraino) bereizten dira. Gainazalean bertan dagoen potentziala (ψ 0 ), Stern
potentziala eta Debye luzerako potentziala adierazi dira eskuineko grafikoan. Azken potentzial
elektriko hori Debye-Hückel hurbilketa egiten denean bakarrik izango da ψ 0 /2,72. Irudia: jabego
publikoan.

Harira itzuliz, κ definitu eta azaldu ondoren, argiago ulertuko dugu
partikula baten karga eraginkorra nola kalkula daitekeen. Geruza bikoitz lodien
kasuan hots, κR > 1 denean, karga eraginkorra (3.24) adierazpenaren bidez lor
daiteke. Ekuazioaren lorpena bibliografian aurki daiteke (Grossman eta Colburn,
1992).
 1 
q er = q 

1 + κ R 

(3.24)

Hortaz, κ zenbat eta handiagoa izan, orduan eta txikiagoa da karga eraginkorra.
Alegia, aurkako ioiez osatutako geruza hori zenbat eta meheagoa izan 1/κ
txikiagoa, κ handiagoa, orduan eta estaliagoa dago partikularen karga, eta karga
eraginkorra txikiagoa da. Bestalde, κ-ren definizioa kontuan hartzen badugu
(3.15), efektu hori noiz areagotuko den aurresan dezakegu: 1) disoluzioaren indar
ionikoa handitzen denean, 2) disoluzioaren permitibitatea txikitzen denean, eta 3)
tenperatura txikitzen denean.
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4.2. Erlaxazio-efektua
Itzul gaitezen, une batez, 3.2. irudira; izan ere, irudi horretan irudikatuta dagoen
indar bat ez dugu azaldu oraindik: erlaxazio-indarra. Aipatu dugun bezala,
disoluzio elektrolitikoan dauden partikulek aurkako kargako ioiez osatutako laino
lausoa dute inguruan (3.5. irudia).

3.5. irudia. Erlaxazio-efektuaren ondorioz, atmosfera ionikoak asimetrikoki inguratzen du partikula
kargatua, eta erlaxazio-indarra agertzen da partikularen gain. Irudia: jabego publikoan.

Atmosfera ioniko horrek partikulari indarra egiten dio higiduraren aurkako
noranzkoan dagoeneko aztertu dugun atzerapen-indarra, baina, gainera,
partikula mugitu ahala laino hori berreskuratu egin behar da, eta denbora-tarte
finitua behar du horretarako erlaxazio-denbora. Beste era batera esanda,
lainoa ez da guztiz osatzen partikula higitzen ari bada, eta, hortaz, lainoa ez dago
guztiz simetrikoki kokatua partikularekiko. Aurkako kargako atmosfera ionikoak
partikularen inguruan berrosatzeko behar duen denbora dela eta, geruza
lausoaren zentroa eta partikularen zentroa ez datoz bat.
Laino asimetrikoaren eta partikularen kargak aurkakoak direnez,
partikulak higiduraren aurkako beste indar bat jasaten du, eta indar horri
erlaxazio-indarra (F er , N) deritzo. Bestalde, ioiaren edo partikularen abiadura
zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa da erlaxazio-indarra. Erlaxazioefektuaren ondorioz, ioiaren kargaren eta mugikortasun elektroforetikoaren arteko
proportzionaltasun lineala hautsi egiten da (Grossman eta Colburn, 1992).
Azkenik, kontuan izan behar da, atzerapen-indarra eta erlaxazio-indarra
partikularen higiduraren aurkakoak direnez, mugikortasun elektroforetiko erreala
lehenago ikusi dugun adierazpenaren (3.9) bidez lortutakoa baino txikiagoa izan
ohi dela.
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4.3. Indar ionikoaren eragina
Aurrez aipatu ditugun arrazoiak direla eta, ingurunearen indar ionikoak
funtsezko zeresana du partikulen mugikortasun elektroforetikoan. 4. atalean ikusi
ditugun arrazoien ondorioz, mugikortasun elektroforetikoa honela adieraz daiteke,
(3.9) eta (3.14) adierazpenak elkartzen baditugu:

µe = a

q

(3.25)

(M .M .)b

non a eta b konstanteak diren. Molekula txikien eta indar ioniko baxuen kasuan,
mugikortasuna 1/(M.M.)1/3-rekiko proportzionala da (Compton, 1991). Hori bat
dator 3. atalean azaldutakoarekin, ingurunearen eragina kontuan hartu ez
dugunean. Molekula handietan eta indar ioniko altuetan, berriz, 1/(M.M.)2/3-rekiko
proportzionala da (Offord, 1966), eta, tarteko kasuetan, 1/(M.M.)1/2-rekiko
proportzionaltasuna ikusi da. Jakina, bi balio horien artean dauden kasuak ere
egongo dira. Bide batez, Janinik eta haren lankideek frogatu zuten Offord-en
eredua Compton-ena baino zuzenagoa dela (Janini et al., 1999).
Mugikortasun elektroforetikoaren eta ingurunearen indar ionikoaren arteko
erlazioaren deskribapena Friedlek eta haren lankideek lortu zuten (Friedl et al.,
1995). Erlazioa enpirikoki lortua da (3.26), eta z-ren balioa 1-6 tartekoa denean eta
elektrolitoaren kontzentrazioa 1-100 mM denean erabil daiteke.

(

µ e = µ 0 exp − 0,77 zI

)

(3.26)

non µ 0 mugikortasun elektroforetiko absolutua den; alegia, I = 0 duen ingurune
batean diluzio infinitu batean partikulak izango lukeen mugikortasuna.
Jakina, balio hori ezin da esperimentalki lortu, baina datu esperimentalen
estrapolazioz zenbatets daiteke. Eredu teoriko orokorragoak ere aurkitu daitezke
bibliografian (Ibrahim et al., 2012a), hala nola Debye-Hückel-Onsager eredua;
baina ekuazio konplexuagoak dira horiek (3.27).

µ e = µ 0 − ( A1 + A2 µ 0 )

I
1 + B ⋅ Ri I

(3.27)

non A 1 , A 2 eta B Pitts-en parametro deritzen konstanteak diren, eta R i erradio
ionikoa (m). Eredu horiek edo beste batzuk erabilita, mugikortasun elektrikoa
partikulen molekulen, makromolekulen, ioien, eta abarren karga eraginkorra
lor daiteke. Ekar dezagun gogora mugikortasun elektroforetikoaren definizioaren
(3.9) adierazpen orokorrago hau (3.28):

µe =

q

6πηR

⇒ µe =

q
f

(3.28)

(3.9) ekuazioa aurreko adierazpenean ezkerrean dagoen erlazioa, alegia
sinplifikazio hutsa besterik ez da; izan ere, ez du kontuan hartzen indar ionikoaren
eta ingurunearen eragina. Adierazpen horren funtsa sakonago aztertzeko, lehenik,
mugikortasun elektroforetikoa berdefinituko dugu, karga eraginkorraren funtzioan
jarriz (Ibrahim et al., 2012b).
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q er
fe

µe =

(3.29)

non f e (kg s–1) marruskadura elektroforetikoaren koefizientea den; alegia, indar
elektrikoaren aurkako marruskadura. Bestalde, difusio molekularraren
koefizientea (D, m2 s–1) eta marruskadura translazionalaren koefizientea (f t )
erlazionatuko ditugu Stokes-Einstein ekuazioaren bidez (3.30) (Grossman eta
Colburn, 1992; Grass eta Holm, 2009). f t Stokesen Legea aplikatuz ordezka daiteke
(3.3).
D=

kB T
k T
= B
ft
6πηR

(3.30)

Diluzio infinituan, indar ionikoa nulua da, eta ft = fe beteko da. Izan ere, I = 0
bada, atzerapen-indarra eta erlaxazio efektua arbuiagarriak dira (Long et al.,
1996), eta (3.9) adierazpena zuzena izango da partikula esferikoen kasuan. Beraz,
karga nuklearra eta diluzio infinituko mugikortasun elektroforetikoa —
mugikortasun absolutua, hain zuzen ere— (µ 0 ) honela erlaziona daitezke:
q D
kBT q er
=
⇒ µ 0 = er
µ0
D
kB T

(3.31)

Adierazpen hori (3.32) ekuazioan dagoen moduan berridatz daiteke, karga
eraginkorraren ordez ioiaren balentzia eraginkorra erabiliz ( q er = z er ⋅ e ) eta difusio
koefizientea ordezkatuz.
z er =

q er 6πηRH µ 0
e
e

(3.32)

Ekuazio horretan, erradioari H azpiindizea jarri zaio, partikularen erradio
hidrodinamikoa dela azpimarratzeko ez dator bat partikularen erradioarekin.
Ekuazio horren funtsezko ezaugarria zera da: neur daitezkeen parametroen
funtzioan jartzen duela karga eraginkorra.
Erradio hidrodinamikoa esperimentalki lor daiteke (Bello et al., 1994; Cottet
et al., 2007), eta mugikortasun elektroforetiko absolutua esperimentalki lor ezin
daitekeen arren, mugikortasun elektroforetikoa indar ionikoarekin erlazionatzen
duten funtzioak estrapolatuz lor daiteke. Esaterako, aurrez ikusi ditugun (3.26)
edo (3.27) ekuazioen bidez determina daiteke, edo bibliografian deskribatu diren
beste hainbaten bitartez (Koval et al., 2005; Plasson eta Cottet, 2005; Jouyban eta
Kenndler, 2006).
Analisi teoriko horiek erabiliz, uler daiteke zer eragin duen indar ionikoak
mugikortasun elektroforetikoan, eta, ondorioz, elektromigrazioan oinarritutako
banaketak optimizatzeko bide errazagoa eta arrazionalagoa eskaintzen du.
Dena den, atal honetan azaldu den bezala, indar ionikoaren eta, oro har,
ingurunearen eragina oso konplexua denez, kasu gehienetan ezinezkoa da
azalpen teoriko sinpleetara mugatzea (Ibrahim 2012a, Ibrahim 2012b).
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4.4. pH-aren eta disoziazioaren eragina
Orain artekoa laburbilduz, aldagai askoren menpe dago aztertzen ari garen
efektuen ondorioz elektroforesi-ekipoko kapilarraren barruan dauden partikulek
benetan duten mugikortasun elektroforetikoa mugikortasun elektroforetiko
eraginkorra deritzona. Indar ionikoaren eraginaz gainera, beste efektu
garrantzitsu bat ere aztertzeke dago oraindik: pH-aren ondorioz azidoek eta baseek
duten disoziazioa. Efektu horren eragina erraz uler daiteke. Demagun badugula
HA konposatu azidoa, zeinaren disoziazio-konstante azidoa K a den. Azido horrek
pH-aren menpe dagoen oreka hau bete behar du:
HA + H 2O ↔ A − + H 3O + , non, K a =

[ H 3O + ] ⋅ [ A − ]
den.
[ HA ]

Argi dago HA eta A− espezieen mugikortasun elektroforetikoa desberdina
dela, karga desberdina baitute. HA-ren mugikortasun elektroforetikoa nulua da,
gainera, ez baitu kargarik. Ondorioz, funtsezkoa da jakitea oreka ezkerrera edo
eskuinera desplazatuta dagoen ala ez, mugikortasun elektroforetikoaren balioa
ezagutzeko. Horrelako kasuetarako, Friedl-ek eta haren lankideek (Friedl et al.,
1995) (3.33) adierazpena proposatu zuten, bai disoziazioaren eta baita beste
zuzenketen eragina ere kontuan hartzeko.
(3.33)

µ e = µ 0 Fα

non F idealtasun gabezia zuzentzeko faktorea den autoreek f hizkia erabiltzen
dute, baina, marruskadura-koefizienteekin ez nahasteko, letra larriz adieraziko
dugu faktore hori, eta α azidoaren edo basearen disoziazio maila den. Lehenik
eta behin, ohartu α = 1 denerako F faktorearen lorpen enpirikoa jada ikusi dugula
(3.26) edo (3.27) adierazpenetan, alegia:

(

F = exp − 0,77 zI

)

(3.34)

Dena den, ohartu F parametroa teorikoki definitzea praktikan ezinezkoa dela, eta
erlazio enpirikoetara jo behar dela. Bestalde, α-ri buruz posible da analisi
sakonagoa egitea. Haren bitartez, pH-ak banaketa elektroforetikoetan duen
eragina era arrazionalago batean ulertu ahal izango dugu.
Oro har, oreka-erreakzioak direla-eta konposatu batek zenbait espezie eman
ditzakeen arren, seinale elektroforetiko bakarra ikusiko dugu detektagailuan.
Horren arrazoia honako hau da: oreka-prozesuak azkarragoak izaten dira
banaketa gertatzeko behar den denborarekin konparatuta, eta konposatu bakarra
balitz bezala migratzen du. Oreka-erreakzio horiek mota askotakoak izan daitezke
(Allison et al., 2010), baina protoi-transferentziako erreakzioetara mugatuko gara.
Bestalde, orekan dauden konposatuen mugikortasun elektroforetiko eraginkorra
espezie bakoitzaren frakzio molarraren (x i ) eta espezie horietako bakoitzaren
mugikortasun elektroforetikoaren (µ e,i ) batura izango da (3.35).

µ er = ∑ x i µ e ,i
i

(3.35)
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Adibidez, azido monoprotikoen kasua aztertzen badugu, badaude bi espezie
aukeran: HA eta A−. HA-k duen kontribuzioa nulua da, karga nulua baitu. Hortaz:

µ er = x HA ⋅ µ e ,HA + x A ⋅ µ e , A = x A ⋅ µ e , A
−

−

−

(3.36)

−

Bestalde, disoziatutako A− espeziearen frakzioa azidoaren disoziazio mailarekin (α)
erlaziona daiteke.

αA =
−

[A− ]
[ HA ] + [ A − ]

(3.37)

Ekuazio hori disoziazio-konstante azidoaren edo pK a -ren funtzioan adieraz daiteke:

αA =
−

10 pH − pK a
[H + ]
⇒
α
− =
A
[H + ] + K a
1 + 10 pH − pK a

(3.38)

Adierazpen horietatik ondoriozta daitekeenez, pH-a nahiko altua bada, azido
monoprotikoa guztiz disoziatuta egongo da, eta mugikortasun maximoa izango du.
pH-a baxua bada, berriz, mugikortasuna txikiagoa izango da, eta nulua izatera
irits daiteke, oreka ezkerrera oso desplazatua badago. Gogoratu adierazpen horiek
azido monoprotikoetan bakarrik erabil daitezkeela. Beraz, mugikortasun
elektroforetiko eraginkorraren adierazpen berri hau lor daiteke:

µ er = α A ⋅ µ e , A =
−

−

10 pH − pK a
⋅ µ e,A −
1 + 10 pH − pK a

(Azido monoprotikoa)

(3.39)

Jakina, antzeko adierazpena lor daiteke base monoprotikoentzat (3.40), baina,
baseetan, azidoekin gertatzen denaren alderantzizko efektua gertatuko da: pH-a
handitu ahala, kargatutako espeziearen frakzioa txikiagoa da, eta, ondorioz,
mugikortasuna ere bai (3.6. irudia). Base monoprotikoetan, honako azido-base
oreka hau gertatuko da:
+
−
B + H 2O ↔ BH + + OH − , non, K b = [ BH ] ⋅ [OH ] den.

[B]

Kargatutako espezieak bakarrik izango
elektroforetiko eraginkorrean. Hortaz:

µ er = α BH ⋅ µ e ,BH =
+

+

1
⋅ µ e ,BH +
1 + 10 pH − pK a

du

kontribuzioa

(Base monoprotikoa)

mugikortasun
(3.40)

Azido diprotikoetan, (3.41) adierazpena izango dugu, non H 2 A ken daitekeen, bere
mugikortasuna nulua baita.

µ er = α H A ⋅ µ e ,H A + α HA ⋅ µ e ,HA + α A ⋅ µ e , A = α HA ⋅ µ e ,HA + α A ⋅ µ e , A
2

2

−

−

2−

2−

−

−

−

−

(3.41)
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3.6. irudia. Azido azetikoaren (pK a = 4,75), azido formikoaren (pK a = 3,75) eta amonioaren (pK a =
9,25) disoziazio-kurbak. Y ardatzean kargatutako espeziearen (azetatoaren, formiatoaren eta
amonioaren) frakzioa azaltzen da. Azidoetan, pH altuan kargatutako espezieak dira nagusiak, eta,
baseetan, berriz, pH baxuan. Mugikortasun elektroforetiko eraginkorrak antzeko joera izango du.
Irudia: J. Lopez-Gazpio.

Bibliografian deskribatuta dago azido eta base diprotiko, triprotiko edo
poliprotikoei, konposatu zwitterionikoei, eta abarrei dagozkien antzeko ekuazioen
lorpena (Gluck et al., 1996; Janoš, 1999; Poole, 2003). Esaterako, konposatu
poliprotikoetan, (3.42) adierazpen orokorraren bidez emana dator mugikortasun
elektroforetiko eraginkorra.
n

µ er =

∑[ H
i =0

n

]

+ n −i

∑[ H
i =0

i

µ e ,n −i ∏ K j
j =i

]

+ n −i

i

∏K
j =i

(3.42)

j

non n ionizazio posibleen kopurua gehi bat den (Gluck et al., 1996). Bestalde, ideia
horri buelta emanez, ikus daiteke elektroforesi kapilarra tresna egokia dela
konposatuen pK a determinatzeko. Izan ere, indar ioniko konstanteko baldintzetan
lan eginez, mugikortasun elektroforetikoa konposatuen disoziazio-konstantearekin
erlaziona daiteke, eta hortik K a lortu (Gluck et al., 1996; Jia et al., 2001; Kibbey et
al., 2001).
Azkenik, lehenago esan dugun bezala, mugikortasun elektroforetikoan,
beste hainbat orekak ere badute eragina: metal/ligando motako konplexuen
eraketa, ziklodextrinekin edo koroa eterrekin osa daitezkeen konplexuen eraketa,
molekula txikien eta biopolimeroen arteko konplexu ez-kobalenteen eraketa, eta
abar (Janoš, 1999; Poole, 2003; Allison et al., 2010). Guztiak dira interesgarriak,
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dudarik gabe, baina, ikasmaterial honen helburuetarako, nahikoa da azido-base
orekei buruz aztertu duguna, arruntenak eta gehienetan aurkituko ditugunak
baitira. Batez ere, (3.33) adierazpenaren garrantzia izan behar dugu gogoan,
hurrengo ataletan izango duen garrantzia dela eta.
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4
Elektroosmosia

1. Sarrera
Elektromigrazio-tekniketan erabiltzen diren silize urtuzko kapilarren barneparetetan badira silanol (-SiOH) taldeak. Ingurunearen pH-a basikoa baldin bada,
silanol horiek karga negatiboa izaten dute, protoi-transferentziako erreakzio baten
ondorioz ionizatu eta -SiO− eran geratzen direlako. Jotzen da 4-5 silanol talde
nanometro karratuko daudela normalean erabiltzen diren kapilarretan, (Horvath
eta Dolník, 2001), eta frogatu da silanol talde isolatuez gainera silanol talde
bezinalak ondoz ondoko atomoetara lotuak eta geminalak atomo berari
lotuak ere badaudela (4.1. irudia) (Dandenau eta Zerenner, 1990).

4.1. irudia. Kapilarraren gainazaleko silanol talde motak: (A) isolatuak, (B) geminalak eta (C)
bezinalak. Irudia: J. Lopez-Gazpio.

Kapilarraren barne-gainazalean dauden silanol talde ionizatuek karga
negatiboa ematen diote gainazalari, eta karga horrek kapilarraren barneko
elektrolito-disoluzioan dauden ioi positiboak erakartzen ditu. Kontrako kargek
geruza elektriko bikoitz mehe bat sortzen dute 1-10 nm-koa, gutxi gorabehera.
Eremu elektrikoa aplikatzen denean, paretaren inguruan pilatuta dauden
katioiek katodoranzko hau da, elektrodo negatiboranzko desplazamendua
izango dute. Haiekin batera, elektrolito-disoluzio guztia katodorantz mugiaraziko
dute. Fenomeno horri elektroosmosia deritzo, eta sortzen duen higidura-fronte
uniformea fluxu elektroosmotikoa da (Electroosmotic Flow, EOF). 1. kapituluan
esan dugun bezala, fluxu elektroosmotikoa Reuss-ek behatu zuen lehen aldiz
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(Reuss, 1809). Fluxu elektroosmotikoa, elektroforesi fenomenoarekin batera,
elektromigrazio-tekniketan funtsezkoa den efektu bat da. Gainera, fluxu
elektroosmotikoak kapilarrean dauden molekula guztien gain du eragina, hau da,
banatu nahi diren ioietan, molekuletan eta banaketa-disoluzioan dauden beste
konposatu guztietan.
Ideia orokor bat ematearren, fluxu elektroosmotikoak gutxi gorabehera 1
–1
mm s -ko abiadura izan ohi du, nahiz eta faktore askoren menpe dagoen abiadura
hori azkarragoa edo motelagoa izatea. Bestalde, silanol taldeak pH basikoan
ionizatzen direla esan dugu, baina silanolaren ionizazio konstantearen (K a )
araberakoa izango da, noski. Dena den, silanol taldeen ionizazio konstantea
determinatzea konplexua da, eta, gainera, silanol talde mota bat baino gehiago
dagoenez, pK a -ren balioa tarte bat da, eta ez balio finitua. Balio hori 2-9 artean
dago (Sandoval eta Chen, 1996), eta, ondorioz, fluxu elektroosmotikoak ere antzeko
joera du: pH < 2 denean, fluxua ia nulua da, eta, pH > 9 denean, silanol talde
guztiak ionizatuta daudela jo daiteke eta, hortaz, fluxu-abiadura maximoa izango
da. Tarteko pH-etan lan egiten bada, fluxu-abiadura balio maximoaren eta
minimoaren artean egongo da.
Kapitulu honetan, elektroosmosia zehatz-mehatz deskribatuko dugu, eta,
hurrengo kapituluan, fluxuan eragina duten faktore garrantzitsuenen azalpena
emango dugu.

2. Geruza elektriko bikoitza
Esan dugunez, negatiboki kargatutako silize-gainazala disoluzio-elektrolitikoan
dagoenez, ingurunean dauden katioiak gainazal horretara hurbilduko dira, eta
geruza elektriko bikoitz deritzona sortuko da. Geruza bikoitzaren azalpena hainbat
ereduri jarraituz eman daiteke; esaterako, Helmholtz Eredua, Stern Eredua, GouyChapman Eredua, eta abar. Eredu horiek ekuazio matematikoen bitartez
deskribatzen dute geruza bikoitza, egindako hurbilketen edo sinplifikazioen
arabera. Ondoren, geruza elektriko bikoitzaren deskribapena azalduko dugu, eta,
horretarako, Gouy-Chapman-Stern Eredua erabiliko dugu ikasmaterial honetan
(Hunter, 1989). Eredu horren bidez, sakonago azalduko ditugu aurreko kapituluan
azaletik aztertu ditugun zenbait kontzeptu. Dena den, azalpen matematikoa
errazteko, zenbait hurbilketa egingo ditugu, hala dagokion unean.

2.1. Geruza elektriko bikoitzaren deskribapena
Negatiboki kargatutako gainazalaren inguruan, hiru zona bereizten dira: 1) Stern
geruza, 2) geruza lausoa, eta 3) elektrolito askea. Azter ditzagun hiru zona horiek
eta beste zenbait ñabardura (Hunter, 1989; Kirby eta Hasselbrink, 2004).
Stern geruza gainazaletik gertuen dagoen geruza bat da. Geruza horretan,
katioi-kontzentrazioa altua izateaz gainera, katioiak gainazalari estuki lotuta
daude. Geruza hori higiezina dela jotzen da; alegia, katioiek geruza tinko bat
osatzen dute, eta  (m) ikurraren bidez adierazten da haren zabalera. 3. kapituluan
azaldu dugunez, gainazalean bertan dagoen potentziala ψ 0 (V) da. Nomenklatura
horri jarraituz, Stern geruza amaitzen den planoan dagoen potentzialari ψ  (Stern
potentziala) deritzo. Analisi sakonagoa egiten badugu, Stern geruza bitan bereiz
dezakegu: barruko Stern geruza eta kanpoko Stern geruza. Barruko Stern geruza

Elektroforesi kapilarraren oinarriak

gainazaletik barruko Helmholtz planoraino (Inner Helmholtz Plane, IHP)
zabaltzen da; kanpoko Stern geruza, berriz, IHPtik Stern geruzaren amaieraraino
doana da, eta Geruza horren amaierako planoari kanpoko Helmholtz planoa (Outer
Helmholtz Plane, OHP) deritzo. Bi azpigeruza horiek katioien atxikipenaren
arabera bereizten dira barrukoan, atxikipena maximoa da, eta, kanpokoan,
ahulagoa, baina, edonola ere, katioien lotura oso sendoa da Stern geruza guztian
(Lyklema eta Minor, 1998; Hunter 2003). 4.2. irudian ikus daitezke Stern geruza
eta geruza lausoa.

4.2. irudia. Stern geruzan eta geruza lausoan dauden katioien kontzentrazioaren eskema. Geruza
lausoan, zizailaplanoa ikus daiteke; fluidoaren higidura hasten den planoa, hain zuzen ere. Irudia:
jabego publikoan.

Stern geruzaren ondoren, geruza lausoa dago, eta, han ere, katioien
kontzentrazioa anioiena baino handiagoa da. Geruza lausoaren zabalera 1/κ da,
hau da, aurreko kapituluan azaldu dugun Debye luzera. Geruza lausoari esker
agertzen da fluxu elektroosmotikoa; izan ere, eremu elektrikoaren eraginpean,
geruza lausoaren zati bat kontrako karga duen elektrodorantz higitzen hasten da.
Higitzen hasten den geruza lausoko planoari zizaila-planoa (Shear Plane, SP)
deritzo, eta plano horretan dagoen potentzial-elektrikoa zeta potentziala (ζ, V) da.
Beraz, zizaila-planotik kanpora dagoen disoluzio guztia higitzen ari da: hori da
fluxu elektroosmotikoa, hain zuzen ere. Zeta potentziala eta Stern potentziala ez
dira nahasi behar, zenbait kasutan horrela gertatzen den arren: lehena zizailaplanoko potentziala da, eta bigarrena, OHP planoko potentziala (Dukhin eta van
de Ven, 1994; Kralchevsky et al., 2003).
Geruza lausoaren amaieran, katioien eta anioien kontzentrazioa berdina da
(4.3. irudia), eta potentzial-elektrikoa nulua da (ψ = 0). Geruza horretan ez da
nabaritzen kargatutako silize-gainazalaren eragina, baina geruza lausoaren
mugimenduaren eraginez higitzen da. 4.4. irudian ikus daiteke geruza elektriko
bikoitzaren eskema osoa.
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4.3. irudia. Katioien eta anioien kontzentrazioa, silize-gainazaletik neurtutako distantziaren
arabera. Kanpoko Helmholtz planoa (1), hau da, katioien geruza tinkoa amaitzen den planoa, eta (2)
geruza lausoaren amaiera adierazi dira. Geruza lausoa amaitzen denean, anioien eta katioien
kontzentrazioa berdina da. Irudia: J. Lopez-Gazpio.

2.2. Deskribapen matematikoa
Geruza elektriko bikoitzaren deskribapen matematikoa Hiemenz-ek proposatutako
eran aztertuko dugu (Hiemenz, 1986; Grossman eta Colburn, 1992). Lehendabizi,
gainazalaren aurkako karga duten ioien karga-dentsitatea (ρ e , C m–3), gainazaletik
neurtutako distantziaren (x, m) araberakoa, definitu behar da (4.1):
(4.1)

ρ e ( x ) = ∑ z i eni ( x )
i

non e elektroiaren karga den (C), z elektrolitoan dauden ioien balentzia, eta n
bolumen unitateko gainazalaren inguruan dagoen ioi kopurua (partikula m–3).
Debyek eta Hückelek (4.5. irudia) egindako proposamenaren arabera, ioien
dentsitatea eragin elektrostatikoen eta mugimendu browndarren arteko lehiaren
ondorioa da (4.2).
 − z eψ ( x) 
ni ( x )

= exp i
ni , 0

 k BT

(4.2)

non k B Boltzmann-en konstantea (1,38 ⋅ 10 −23 J K–1) eta T tenperatura (K) diren. nren 0 azpiindizeak potentziala nulua den bolumen unitatea adierazten du
elektrolito askean, alegia. Aurreko bi adierazpenak elkartuz,
 − z i eψ ( x ) 

 kB T 

ρ e ( x ) = ∑ z i eni ,0 exp
i

(4.3)
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ekuazioa lortzen da. Une honetan, Debye-Hückel-en hurbilketa egin behar da,
kalkuluak sinplifikatzeko aurreko kapituluan aipatu dugu. Gogoratu
hurbilketa hori egitean (4.4) energia termikoa energia elektrostatikoa baino
handiagoa dela jotzen ari garela; alegia,
(4.4)

zeψ ( x ) < kBT

baldintza betetzen dela.

4.4. irudia. Geruza elektriko bikoitzaren irudikapen eskematikoa. Hiru zona nagusiak ikus daitezke:
Stern geruza, geruza lausoa eta elektrolito askea. Geruza lausoaren eta elektrolito askearen arteko
muga ez da plano baten bidez adierazi, muga hori lausoa baita. Kontuan izan potentzialelektrikoaren balio absolutua agertzen dela grafikoan; izan ere, gainazalaren karga negatiboa denez,
potentzial-elektrikoa ere negatiboa da. Irudia: jabego publikoan.

Hori horrela izanik, (4.3) adierazpenean agertzen den osagai esponentziala
lehen mailako osagaien bidez hurbildu daiteke. Hortaz,


ρ e ( x ) = ∑  z i eni ,0 −
i



z i2 e 2 ni ,0ψ ( x ) 


kB T


(4.5)

adierazpena lor daiteke. Elektroneutraltasunaren baldintza bete dadin,
kenketaren lehen osagaiari dagokion batukariak nulua izan behar du, eta (4.5)
ekuazioa honela berridatz daiteke:
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ρe (x ) = ∑

z i2 e 2 ni ,0ψ ( x )

i

kB T

(4.6)

Ekuazioak garatzen jarraitu ahal izateko, potentzial-elektrikoa eta kargadentsitatea erlazionatu behar ditugu, Poisson-en ekuazioaren bidez (4.7).

4.5. irudia. Erich Hückel (ezkerrean) eta Peter Debye (eskuinean). Irudia: Jabego publikoan.

ρ (x )
d 2ψ
=− e
2
ε
dx

(4.7)

Gogoratu ε disoluzioaren permitibitatea dela (C2 N–1 m–2) eta horren ordez ε 0 ε er
ager daitekeela, non ε 0 hutsaren permitibitatea den ( 8,854 ⋅10 −12 C2 N–1 m–2) eta ε er
ingurunearen permitibitate erlatiboa. (4.6), (4.7) eta κ-ren definizioa (3.15)
ekuazioan ikusia elkartzen badira, honako adierazpen honetara irits gaitezke:
d 2ψ
= κ 2ψ ( x )
dx 2

(4.8)

Ekuazio diferentzial hori erraz aska daiteke honako muga-baldintza hauek
kontuan hartuz bi aldiz integratzen bada: 1) ψ = ψ 0 da x = 0 denean eta, 2) ψ = 0 da
x = ∞ denean. Horra hor (3.21/4.9) ekuazioaren lorpen matematikoa.

ψ (x ) = ψ 0 exp(− κx )

(4.9)

Adierazpen horren bidez, gainazaletik dagoen distantziaren arabera potentzialelektrikoak duen balioa lor daiteke. Azken ekuazio hori Debye-Hückel hurbilketa
egitearen ondorio denez, potentzial-elektriko baxuen kasuan bakarrik erabil
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daiteke.
Gouy-Chapman
eredua
azaltzeko,
potentzialaren
adierazpen
konplexuagoetara jo behar da, aurreko kapituluan aipatu den bezala (3.23/4.10)

ψ (x ) = ψ 0 ⋅

R
R
exp[− κ (r − R )] = ψ 0 ⋅
exp(− κx )
r
R+x

(4.10)

non R partikularen erradioa den (m), r partikularen zentrotik x puntura
neurtutako distantzia (m), eta x gainazaletik neurtutako distantzia (m).
Aipatutako potentzial-elektrikoaren bi eredu horiek dira gehien erabiltzen direnak
geruza elektriko bikoitza matematikoki azaltzeko (Kim eta Lawler, 2005). DebyeHückel hurbilketa potentzial-elektrikoa ≈ 25 mV edo txikiagoa den kasuetan aplika
daiteke, baina, 100 mV-ra arteko tartean aplikatzen bada, egindako errorea % 10,7
baino txikiagoa da (Kirby eta Hasselbrink, 2004). Bestalde, gogoratu geruza
lausoaren zabalera 1/κ, alegia 10 nm-koa izaten dela elektroforesi kapilarrean,
gutxi gorabehera (Ghosal, 2004).
Formulen garapenarekin jarraituz, (4.6) eta (4.9) ekuazioak elkartuz, kargadentsitatearen adierazpena lortzen da, kapilarraren gainazaletik dagoen
distantziaren funtzioan (4.11).

ρ e ( x ) = εκ 2ψ 0 exp(− κx )

(4.11)

Ekuazio hori gainazaleko karga-dentsitatearen (σ*, C m–2) hau da, azalera
unitateko dagoen kargaren arabera berridaztea komeni da kasu askotan.
∞

σ * = ε ∫ ρ ( x )dx
0

(4.12)

Gero, (4.7) adierazpena ordezkatzen da, honako ekuazio hau lortzeko:

σ* = ε∫

∞

0

d 2ψ
dx
dx 2

(4.13)

Ekuazio hori integratzeko, muga-baldintza hauek erabili behar dira: 1) dψ/dx = 0
da x = ∞ denean, eta 2) ψ = ψ 0 da x = 0 denean. Hortaz,

σ * = εκψ 0

(4.14)

adierazpena lortzen da, eta, azkenik, (4.11) ekuazioa honela berridatz daiteke
gainazaleko karga-dentsitatearen funtzioan:

ρ e ( x ) = κσ * exp(− κx )

(4.15)

3. Zeta potentziala eta mugikortasun elektroosmotikoa
Dagoeneko aipatua dugu zeta potentziala , baina sakonago aztertuko dugu atal
honetan, geruza elektriko bikoitzen ezaugarriak azaltzen dituzten ereduen
parametro
garrantzitsua
baita.
Fenomeno
elektrozinetiko
gehienetan
elektroosmosia, esate baterako, fluido bat gainazal solido batekiko higitzen da.
Horrelako fenomenoak gertatzen direnean, bi efektu garrantzitsu aztertu behar
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dira: fluidoaren higidura normalean, gainazalaren distantziaren menpe egoten
da eta interfaseko eremu elektrikoa. Eremu elektriko horren jatorria gainazaleko
karga-dentsitatearen eta fluidoaren izaeraren araberakoa da, eta, horretaz
gainera, kanpotik ezarritako eremu elektriko bat ere egon daiteke, elektroforesiesperimentuetan gertatzen den bezala.
Deskribapen matematikoak egiten direnean, era bateko edo besteko
hurbilketak proposatu ohi dira. Azalpen teorikoetan agertzen den kontzeptu
garrantzitsuenetakoa aurrez aipatu dugun zizaila-planoa da; alegia, fluidoaren
higidura gertatzen den planoa. Zizaila-planoan dagoen potentzial elektrikoa zeta
potentziala da, eta geruza elektriko bikoitza era kuantitatiboan aztertzeko
erabiltzen da. Zeta potentziala eta elektroosmosia estuki erlazionatuta daude,
ondoren ikusiko dugun bezala. Deskribapena egiteko, azalpen klasikoari jarraituko
diogu, baina bibliografia espezializatuan eredu konplexuagoak ere aurkitu ditzake
irakurleak (Hunter, 1981).
Fluxu elektroosmotikoa aztertzeko ohikoena den sinplifikazioa HelmholtzSmoluchowski eredua da. Eredu horren arabera, aurrez aipatu dugun zizailaplanoa gainazalarekiko paraleloa den planoa da, kargatutako gainazaletik
distantzia finko batera kokatzen dena. Gainazalarekiko paraleloa den norabidean
fluidoak duen abiadura v z (m s–1) izanik, abiadura hori nulua da zizaila-planoan;
fluidoaren barnean du balio maximoa, v EOF (m s–1) deritzona. vEOF fluxu
elektroosmotikoaren abiadura da, hain zuzen ere.
Fluido newtondarren fluxua deskribatzeko oinarrizko ekuazioa NavierStokes ekuazioa da (Dutta eta Beskok, 2001). Ekuazio hori honela adieraziko dugu:

η∇ 2 v − ∇p − ρ e ∇ψ = 0

(4.16)

non v fluxuaren abiadura den, eta p presioa. Elektroforesi-esperimentuetan kanpopresiorik aplikatzen ez denez, presio gradientea (∇p) nulua dela onartzen da.
Bestalde, (∇ψ) eremu elektriko lokalarekin ordezka daiteke (E z , V m–1), eta (4.17)
ekuazioa lortzen da (Hickey et al., 2011).

η

d 2v z ( x )
+ Ez ρe (x ) = 0
dx 2

(4.17)

Poisson-en ekuazioa (4.7) erabiliz, (4.17) adierazpena honela berridatz daiteke:

η

d 2vz ( x )
d 2ψ
−ε
Ez = 0
2
dx
dx 2

(4.18)

Honako muga-baldintza hauek erabiliz, (4.18) ekuazioa erraz integra daiteke bi
aldiz: 1) dv/dx = 0 eta dψ/dx = 0 dira x = ∞ denean hau da, kapilarraren
gainazaletik urrun eta 2) ψ = ζ da x = 0 denean zizaila-planoan. Hala,
abiadura elektroosmotikoaren ohiko adierazpena lortzen da (Hunter, 1981;
Grossman eta Colburn 1992; Ghosal 2004).
v z ( x ) ≈ v∞ = v EOF = −

εζ
Ez
η

(4.19)

Ekuazio horri Helmholtz-Smoluchowski ekuazioa deritzo, Hermann von
Helmholtz-ek (Helmholtz, 1879) eta Marian von Smoluchowski-k (Smoluchowski,
1903) egindako ikerketa aitzindarien omenez (4.6. irudia).
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Fluxu elektroosmotikoaren abiaduraren eta eremu elektrikoaren arteko
proportzionaltasuna mugikortasuna denez (4.20), hau da,

v EOF = µ EOF ⋅ E

(4.20)

mugikortasun elektroosmotikoa (4.21) adierazpenean agertzen den moduan defini
daiteke.

µ EOF = −

ε ε ζ
εζ
=− r 0
η
η

(4.21)

Kontuan izan behar da ekuazio hori geruza elektriko bikoitz estuetan bakarrik
betetzen dela; gainerako kasuetan, deskribapen konplexuagoak ageri dira
bibliografian (Hunter, 1981; Deshiikan eta Papadopoulos, 1998; Ghosal, 2004).
Dena den, elektroforesi kapilarrari dagokionez (4.21) adierazpena erabiltzea
zuzena da ohiko kasuetan, eta ekuazio hori onartzen da mugikortasun
elektroforetikoaren definiziotzat IUPACren gomendioetan (Riekkola et al., 2004).
Bestalde, ekuazioan azaltzen den zeinu negatiboak honako hau adierazten du:
gainazalaren zeta potentziala negatiboa denean, karga positiboak gerturatzen dira
gainazalera, eta, ondorioz, fluidoa elektrodo negatiborantz higitzen da
hitzarmenez, norantza positibotzat hartzen da hori.

4.6. irudia. Hermann von Helmholtz (ezkerrean) eta Marian von Smoluchowski (eskuinean). Irudia:
jabego publikoan.

Ohar garrantzitsu bat egin behar dugu mugikortasun elektroosmotikoaren
inguruan. Hainbat testuliburutan eta artikulutan bereziki, zaharrak
direnetan, mugikortasun elektroosmotikoa (4.22) ekuazioaren bidez definitzen
da.
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µ EOF = −

Dζ
4πη

(4.22)

non D (dimentsiogabea) ingurunearen konstante dielektrikoa den (4.23).
(4.23)

ε = ε0D

(4.22) adierazpenean agertzen den 4π faktoreak erabilitako unitate sistemarekin
du erlazioa. Horrelakorik agertzen denean, D-ren ordez 4πε 0 jarri behar da. Hortaz,

µ EOF = −

4πε 0 Dζ
εζ
Dζ
=−
=−
4πη
4πη
η

(4.24)

Eta, horrela, aurrez definitu dugun (4.21) ekuazio bera lortzen da. Unitate
aldaketa horri buruzko informazio osagarria Hunter-en liburuko 2. eranskinean
aurkitu daiteke (Hunter, 1981).

3.1. Mugikortasun elektroforetikoa: zenbait ohar
Aurreko atalean mugikortasun elektroforetikoa aztertzean ez dugu askorik
sakondu partikulen geruza elektriko bikoitzak duen eraginean, baina partikula
kargatuen kasuan ere geruza horiexek sortzen dira partikulen inguruan, eta zeta
potentzialaren ikuspegitik ere azter daiteke mugikortasuna. Historikoki,
Smoluchowskik mugikortasun elektroosmotiko gisa definitu zuen mugikortasun
elektroforetikoa (4.21), zeta potentziala partikularen zeta potentziala izanik (4.25).

µe =

εζ part
η

(4.25)

Smoluchowskiren ikerketa argitaratu ondoren, Hückelek elektroforesiaren
arazoaren berrikuspena egin zuen (Hückel, 1924), eta beste erlazio bat behatu
zuen mugikortasun elektroforetikoaren eta zeta potentzialaren artean (4.26).

µe =

2εζ part

(4.26)

3η

(4.25) eta (4.26) adierazpenek sortutako zalantzak Henry-k argitu zituen, 1931n
(Henry, 1931). Smoluchowskik eta Hückelek ateratako ondorioek geruza elektriko
bikoitz estuen eta zabalen muturreko kasuetarako bakarrik balio dute, hurrenez
hurren. Henryk behatu zuenez, muturreko bi kasu horien arteko egoerak ere gerta
daitezke, eta, ondorioz, kasu guztiak azaldu ahal izateko, ekuazio berri hau
definitu behar izan zuen (4.27):

µe =

2εζ part
3η

⋅ f1 (κa )

(4.27)

non f1 (κa ) Henryren funtzioa den. Gogoratu beste bi parametroak aurrez ikusi
ditugula 1/κ, Debye luzera eta a partikularen erradioa. Ohartu aurreko
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kapituluan R izena eman diogula partikularen erradioari, baina, bibliografiari
jarraituz, a aldagaia erabiliko dugu.
f1 (κa ) -ren balioa 1 da κa txikia denean Hückelen kasua, eta f1 (κa ) -ren
balioa 3/2 da κa handia denean Smoluchowskiren kasua. Kontua da Henryren
funtzioaren bidez f1 (κa ) -ri tarteko balioak eslei dakizkiokeela behaketa
esperimentaletan oinarrituta, geruza elektriko bikoitzaren zabaleraren eragina
barne dela (Deshiikan eta Papadopoulos, 1998). Aurreko kapituluan ikusi dugun
mugikortasun elektroforetikoaren definizioa eta zeta potentzialaren ikuspegia
elkartuz, honelako adierazpenak aurkitu ditzakegu bibliografian (Fillet et al.,
2003):

µe =

q

6πηR

=

2εζ part

(4.28)

3η

4. Fluxu elektroosmotikoaren abiadura-profila
(4.17) adierazpena integratzean Debye-Hückel soluzioa (3.21) kontuan hartzen
bada, (4.19) ekuazioaren antzekoa den honako adierazpen hau lortzen da:
vz ( x ) = −

εζ
E z (1 − e κx )
η

(4.29)

Ekuazio horrek aukera ematen du kapilarraren gainazaletik edozein
distantziatara dagoen fluidoaren abiadura kalkulatzeko. Bibliografian, honela
idatzita ere ager daiteke, mugikortasun elektroosmotikoaren funtzioan:

(

v z ( x ) = µ EOF E z 1 − e κx

)

(4.30)

(4.29) ekuazioan gainazaleko karga-dentsitateari dagokion ekuazioa (4.14)
ordezkatuz gero, eta, ψ 0 eta ζ berdinak direla onartuz, (4.31) adierazpena lortzen
da.
vz ( x ) = −

σ*
E z (1 − e κx )
κη

(4.31)

Elektroforesi kapilarrean erabiltzen diren kapilarren gainazaleko kargadentsitatea 0,01 C m–2 dela onartuz (Churaev et al., 1981) eta beste aldagaiei ohiko
balioak esleituz (Grossman eta Colburn, 1992), abiadura maximoaren % 99 lortzen
da kapilarraren gainazaletik 14 nm-ra. Ondorioz, 50 µm-ko diametroa duen
kapilarraren kasuan v z ( x ) = v∞ = v EOF da kapilarraren diametroaren % 99,95en.
Horregatik, elektroforesi kapilarraren kasuan, fluxua laua dela onartzen da,
kromatografia likidoan ez bezala (4.7. irudia). Beste era batera adieraziz, (4.31) eta
(4.29) adierazpenen osagai esponentzialak arbuiatuz, honako ekuazio hauek
lortzen dira:

µ EOF = −

εζ
σ*
=−
η
κη

(4.32)
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Fluxu elektroosmotikoa laua izateak azaltzen du elektromigrazioan oinarritutako
tekniketan oinarritutako banaketen sakabanatzea baxua izatea, eta elektroforesi
kapilarraren abantaila esanguratsuenetako bat da.

4.7. irudia. A: fluxu elektroosmotikoaren abiadura-profila (fluxu laua), eta B: higidura
hidrodinamikoari dagokion profila (fluxu parabolikoa). Irudia: J. Lopez-Gazpio.
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 5
Fluxu elektroosmotikoaren kontrola

1. Sarrera
Fluxu elektroosmotikoaren abiadura kontrolatzea garrantzitsua da elektroforesia
erabiliz banaketa analitikoak egin nahi direnean, kontrolik gabeko fluxu
elektroosmotikoak nabarmen eragiten baitu banatu nahi diren konposatuen
mugikortasunean. Argi dago, elektroosmosi-abiadura kontrolatzeko, (4.32)
adierazpenean azaltzen diren parametroak alda daitezkeela; alegia, geruza
elektriko bikoitzaren zabalera, kapilarraren gainazalaren karga-dentsitatea edo
fluidoaren biskositatea. Ondoren, elektroosmosia kontrolatzeko sistema
esanguratsuenak aztertuko ditugu, banan-banan.

2. Geruza elektriko bikoitzaren kontrola
Badira geruza elektriko bikoitzaren zabalera kontrolatzeko bi era. Alde batetik,
banaketa-disoluzio elektrolitikoaren ioi-kontzentrazioa edo indar ionikoa
handitzen bada, geruza bikoitza finagoa izango da. Ioi-kontzentrazioa handitzeko,
elektrolito indargetzailearen kontzentrazioa handitu daiteke normalean, 10-50
mM kontzentrazioak erabiltzen dira, baina 100-500 mM-eraino handitu daiteke
edo beste gatz bat gehi dakioke disoluzioari; esaterako, sodio kloruroa edo beste
metalen gatzak (Fujiwara eta Honda, 1986; Brechtel et al., 1995; Elhamili et al.,
2009). Kontuan izan behar da ingurunearen indar ionikoa handitu ahala Joule
efektua nabarmenagoa izango dela eta horrek banaketaren kalitateari negatiboki
eragingo diola. Kontzentrazio altuko disoluzio horien kasuan potentzial-diferentzia
txikiak aplikatuz edo kapilar motzak erabiliz, korronte elektriko handirik ez
sortzea lor daiteke.
Beste alde batetik, fluidoaren permitibitatea txikituz, geruza bikoitz
estuagoak lor daitezke. Horretarako, normalean, disolbatzaile organikoak gehitzen
zaizkio banaketa-disoluzioari. Disolbatzaile organiko ugari aztertu izan dira, hala
nola metanola,
1- edo
2-propanola, azetonitriloa,
tetrahidrofuranoa,
dimetilsulfoxidoa, dimetilformamida, eta abar (Sarmini eta Kenndler, 1997; Liu et
al., 2001; Zhang et al., 2007; Ghosh eta Dey Dr., 2008). Gehigarri organiko horiek
gehienez % 20ko proportzioan erabili ohi dira. Konposatu organikoen proportzioa
handia bada edo banaketa-disoluzioa guztiz organikoa bada, elektroforesi kapilar
mota horrek izen berezia hartzen du: elektroforesi kapilar ez-akuosoa (NACE,
nonaqueous capillary electrophoresis).
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3. Gainazaleko karga-dentsitatearen kontrola
Kapilarraren gainazaleko karga-dentsitatea aldatzea fluxu elektroosmotikoa
kontrolatzeko sistemarik erabiliena da. Silanol taldeeei esker sortzen den gainazal
kargadunaren propietateak aldatzeko, gainazala dinamikoki eralda daiteke
elektrolito-disoluzioan dauden gehigarrien bidez, polimero-geruza bati esker
gainazala estal daiteke, edo aldaketa kimikoak sor daitezke, besteak beste. Silanol
taldeak estaliz, fluxu elektroosmotikoa murriztea, eliminatzea edo haren
noranzkoa aldatzea lor daiteke. Beste kasu batzuetan, aztertu nahi diren
konposatuen eta kapilarraren gainazalaren arteko interakzioa minimizatzeko
blokeatzen da gainazaleko karga. Beste zenbaitetan, ordea, fluxu elektroosmotikoa
areagotuko duten teknikak behar izango dira.

3.1. Gehigarriak eta estaldura dinamikoak: adsortzioa
Estaldura dinamikoak dynamic coating elektrolito-disoluzioan dauden
gehigarrien bidez lortzen dira (Poole, 2003). Gehigarri horiek bi multzotan sailka
daitezke, kapilarraren gainazalean dauden silanol taldeekin duten interakzioaren
arabera: A) trukaketa ionikoari esker silanol taldeek sortutako potentziala
aldatzen dutenak, eta B) silanol taldeak estaltzeko asmoz kapilarraren gainazala
estaltzen duten gehigarriak kasu horietan, fluxu elektroosmotikoaren noranzkoa
ere alda dezakete. Estaldura dinamikoak adsortzio fisikoan oinarritzen dira, eta,
zer gehigarri mota erabiltzen den, bost talde nagusi bereizten dira: 1) metal
kationikoak, 2) alkilaminak eta diaminak, 3) beste molekula eta surfaktante
kationikoak, 4) polimero neutroak eta ionikoak, eta 5) polielektrolitoak.
Katioi metalikoek Ca2+ edo Mg2+, esate baterako ioi-trukaketa egin
dezakete kapilarraren gainazaleko silanol taldeekin, eta gainazalaren karga
murriztu. Efektu hori nabarmenagoa izango da metal polibalenteen kasuan
monobalenteen kasuan baino, interakzio sendoagoa baitute negatiboki kargatutako
gainazalarekin (Brechtel et al., 1995; Datta et al., 2009)
Fluxu elektroosmotikoa moteltzeko, asko erabiltzen dira alkilaminak eta
diaminak (5.1. irudia) ere, hala nola trietilamina, trietanolamina, etilendiamina,
putreszina, espermina, 1,4-diaminobutanoa, 1,2-diaminoetanoa eta 1,7diaminoheptanoa (Corradini et al., 1995; Melanson et al., 2001; Eckhardt et al.,
2004). Amina kuaternarioak 1,6-bis(trimetilamonio)hexano dibromuroa,
esaterako eraginkorragoak izan ohi dira, interakzio maila altuagoa baitute
gainazalarekin. Amina polimerikoak polietilenimina, polibrenoa, eta abar ere
aztertu dira fluxu elektroosmotikoa kontrolatzeko (Eckhardt et al., 2004), baina
konposatu polimerikoen atalean sailkatzen dira.
Fluxua kontrolatzeko erabiltzen diren beste molekula kationikoen artean
daude surfaktanteak kationikoak eta zwitterionikoak eta bestelako molekula
txiki batzuk; esaterako, zetiltrimetilamonio bromuroa, tetradeziltrimetilamonio
bromuroa, S-benziltiouronio kloruroa, eta abar (Lucy eta Underhill, 1996; Yeung
eta Lucy, 1997; Melanson et al., 2001; Baryla eta Lucy, 2002; Feng et al., 2012).
Surfaktante kationikoen kontzentrazioa handituz, fluxu elektroosmotikoaren
noranzkoa aldatzea lor daiteke. Kasu horietan, gehiegizko surfaktante kationikoen
kontzentrazioaren ondorioz, kapilarraren gainazalak karga positiboa izaten du
silanolek duten karga negatibo guztia neutralizatu eta positiboa gailentzen
baita, eta fluxua alderantzizko noranzkoan higitzen hasten da. Alegia,
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surfaktante kationiko baten kontzentrazio jakin batekin, silanol taldeak
neutralizatzea lortzen da gainazalaren karga netoa nulua da, eta, hortaz, fluxu
elektroosmotikorik ez dago, baina, surfaktante gehiago jartzen bada, gainazalak
karga positibo netoa izango du, eta fluxu elektroosmotikoa elektrodo positiborantz
higituko da.

5.1. irudia. Fluxu elektroosmotikoa kontrolatzeko erabiltzen diren diaminak. A: etilendiamina, B:
putreszina eta C: espermina. Irudia: jabego publikoan.

Estaldura polimerikoei buruz luze eta zabal mintza gintezke, gaur egun pilpilean dagoen gaia baita. Dena den, ikasmaterial honen helburuetarako
oinarrizkoenak diren kontzeptuak jorratuko ditugu. Silizezko gainazalak polimerodisoluzio diluituekin kontaktuan jartzean, polimero-geruza dentsoak osatu ohi
dira, hidrogeno-loturei, indar monopolarrei, dipolarrei eta hidrofoboei esker.
Geruza horiek, normalean, fluxu elektroosmotikoa txikitzen dute, gainazaleko
karga estaltzen baitute. Beste zenbait kasutan polimeroek karga dutenean,
adibidez, karga negatiboa edo positiboa sor dezakete gainazalean. Polimero
kationikoak
erabiliz
hala
nola
poli(dimetildialilamonio
kloruroa),
polietilenimina, Poli-E323, PDADMAC eta jada aipatua dugun polibrenoa, fluxu
elektroosmotikoaren noranzkoa aldatzea lor daiteke. Polimero neutroen artean
erabilienak dira, besteak beste, alkilzelulosak, polibinil alkoholak, akrilamidaren
kopolimeroak, polibinilpirrolidona eta polietilen oxidoa (Chiari et al., 2000; Huhn et
al., 2010; Hickey et al., 2012; Sola eta Chiari, 2012). Zoritxarrez, geruza
polimerikoa egonkortzen ez bada, kate polimerikoak askatu egin daitezke, eta,
pixkanaka, estaldurak eraginkortasuna galtzen du. Arazo hori konpontzeko,
kobalenteki lotzen diren polimeroak garatu dira (hurrengo azpiatalean ikusiko
ditugu). Zenbaitetan, bibliografian estaldura dinamikoak eta adsortzio fisikoan
oinarritutako estaldurak bereizten dira (Erny eta Cifuentes, 2009). Kasu horietan,
azpimarratzen da kapilarrari banaketa analitikoa egin aurretik egin beharreko
pausoa dela estaldura dinamikoa . Adsortzio fisikoan oinarritutako estalduren
kasuan, berriz, gehigarriek elektrolito-disoluzioan egon behar dute elektroforesia
aplikatzen den bitartean, estaldura manten dadin. Normalean, nahikoa izaten da
banaketa kopuru jakin baten ondoren estaldura birsortzea, gehigarria kapilarretik
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pasaraziz. Estaldura polimerikoei buruzko berrikuspen sakon eta interesgarria
aurki daiteke bibliografian (Horvath eta Dolník, 2001; Huhn et al., 2010).
Azkenik, polielektrolitoak erabiliz sor daitezkeen estaldura geruzaaniztunak Polyelectrolyte Multilayer Coatings aipatuko ditugu. Negatiboki
kargatutako estaldura geruza-aniztun bat lortzeko, lehenik, polimero kationiko bat
adsorbatzen da kapilarraren gainazalean polibrenoa, esaterako, eta, ondoren,
polimero anioniko bat erabiliz polibinilsulfonatoa edo dextrano sulfatoa,
adibidez, aurreko geruzaren estaldura dinamikoa lortzen da (Poole, 2003).
Prozedura horren bidez geruza uniformeagoak lortzen direnez, fluxu
elektroosmotiko egonkorragoak lortzen dira, eta fluxuaren erreproduzigarritasuna
% 0,5 baino txikiagoa izatera irits daiteke (Swords et al., 2011).
Dena den, kapilarraren gainazala aldatzeaz gainera, solutuek ere estaldura
dinamikoaren ondorioak jasaten dituzte, eta hori da estaldura dinamikoen
desabantaila nagusia gehigarriek analitoekin interakziona dezaketela, hain
zuzen ere. Beste desabantaila garrantzitsu bat izan ohi da fluxu konstanteak
lortzeko behar den oreka-denbora luzea. Abantailen artean, honako hauek
azpimarratzekoak dira: prozedura merkea da; aplikatzen erraza; ohiko
kapilarretan egin daiteke, eta bateragarria da elektrolito-disoluzio askorekin.

3.2. Kimikoki lotutako estaldurak
Estaldura iraunkorrak lortzeko, estaldura horiek lotura kimikoa gehienetan
kobalentea izan behar dute kapilarraren gainazalarekin. Hidrolisi-erreakzioak
direla-eta lotura kobalenteak apur daitezkeen arren, oro har, kimikoki lotutako
estaldurek denbora gehiago irauten dute. Literaturan, metodo ugari deskribatu
dira estaldura iraunkorrak lortzeko, eta gehienek silanizazio-erreakzioak dituzte
oinarritzat.
Kapilarraren gainazaleko silanol taldeek organosilanoekin erreakziona
dezakete, eta Si-O-Si loturak osatu. Mota askotako organosilanoak erabil daitezke,
hala nola organotrialkoxisilanoak (Shao et al., 1999; Huhn et al., 2010) RSi(OR’) 3
formula orokorrekoak eta organosilano halogenatuak (Zhang et al., 2009)
dimetildiklorosilanoa eta trimetilklorosilanoa, esaterako (5.2. irudia), besteak
beste.

5.2. irudia. Trimetilklorosilanoa (ezkerrean) eta dimetildiklorosilanoa (eskuinean). Silanizazioerreakzioaren bidez kapilarraren gainazaleko silanol taldeak kobalenteki blokeatzeko erabiltzen
diren bi organosilano. Irudia: jabego publikoan.

Zenbait kasutan, silanizazio-erreakzioaren ondoren monomero egoki bat
erabiliz polimerizazio-erreakzioak egiten dira, kimikoki lotutako estaldura
polimerikoak lortzeko (Horvath eta Dolník, 2001). Hori egin nahi denean, silano
bifuntzionalak erabiltzen dira, funtzio talde batek gainazaleko silanolarekin
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erreakziona dezan eta beste funtzio taldea polimeroarekin lotu dadin. Silano
bifuntzional
ugari
deskribatu
dira
bibliografian;
adibidez,
γmetakriloxipropiltrimetoxisilanoa
(Hjertén,
1985)
eta
3glizidoxipropiltrimetoxisilanoa (Haginaka, 2013). Polimerizazio bidezko estaldurak
lortzeko, normalean, tratamendu luzeagoa eman behar zaio kapilarrari; alegia,
zenbait orduz mantendu behar da tenperatura altuetan, edo katalizatzaileak
erabili behar dira (Strelec et al., 2002; Poole, 2003; Xu et al., 2010).
Beraz, hiru pauso bereizten dira geruza polimeriko iraunkorrak lortzeko: 1)
kapilarraren aurretratamendua, 2) tarteko geruza osatzea aipatutako silano
bifuntzionalak erabiliz, adibidez, eta 3) geruza polimerikoa osatzea. Azken pauso
horretan sortzen den geruza iraunkorrak hiru talde nagusitan sailkatzen dira:
hidrofilo neutroak poliakrilamidak, epoxidoak, diolak, polietilenglikola, polibinil
alkohola, zelulosak, eta abar, hidrofilo kargatuak binilpirrolidona eta
binilimidazolaren
deribatuak,
polibinilamina,
sodio-2-akrilamido-2metilpropanosulfonatoa, eta abar eta hidrofoboak metilzelulosa, poliestirenodibinilbentzenoa, eta abar (Horvath eta Dolník, 2001).
Erabilitako estalduraren arabera, fluxu elektroosmotikoaren kontrola,
eliminazioa edo noranzko-aldaketa lor daiteke. Kimikoki lotutako estaldurek
zenbait desabantaila ere badituzte; esaterako, silanizazio-erreakzio bidez lortutako
geruzek egonkortasun eskasa dute ingurunearen pH-a alkalinoa denean. Gaur
egun, estalduren inguruan ikerkuntza asko egiten ari dira, hainbat hobekuntza
lortzeko, hala nola proteinen eta kapilarraren gainazalaren arteko interakzioa
minimizatzea, fluxu elektroosmotiko egonkor eta uniformeak lortzea, kapilarren
iraupena luzatzea, eta abar. Punta-puntako ikerketen adibide pare bat
ematearren, urre nanopartikulez osatutako estaldura geruza-aniztunak (Qu et al.,
2010) eta polimerizatutako fosfolipidoak erabiliz lortutako estaldura iraunkorrak
(Pei eta Lucy, 2012) aipa ditzakegu. Azken prozedura hori Elektroforesi Kapilar
Ez-Akuosoan aplikatzeko garatu da; izan ere, elektroforesi mota horrek adsortzioarazoak eragin ohi ditu gainazalaren eta analitoen artean, kapilarra era egokian
tratatzen ez bada.

4. Fluxuaren kontrolerako beste mekanismoak
Elektroosmosiaren kontrolerako beste zenbait prozedura ere aplika daitezke, eta
haien artean oso erabilia da biskositatearen bidezko kontrola. Banaketa-disoluzio
elektrolitikoari disolbatzaile organikoak gehituz lor daiteke hori; izan ere, kapitulu
honen 2. atalean aipatu dugun permitibitatearen aldaketaz gainera, disolbatzaile
organikoek nabarmenki aldatzen dute disoluzioaren biskositatea.
5.1. taula. Disolbatzaileen propietateak 25 ºC-an (Porras et al., 2003).

Disolbatzailea

Ura
Metanola
Etanola
1-Propanola
Azetonitriloa
Formamida
N-metilformamida
N,N-dimetilformamida

Permitibitate
erlatiboa
78,36
32,66
24,55
20,45
35,94
109,5
182,4
36,71

Momentu dipolarra
(Debye)
1,85
2,87
1,66
3,09
3,92
3,37
3,86
3,82

Biskositatea
(10–3 Pa s–1)
0,89
0,55
1,08
1,94
0,34
3,30
1,65
0,80
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Dena den, zaila da aurresatea zer aldaketa sortuko den disolbatzaile
organiko bat gehitzean, eta, normalean, esperimentalki aztertu behar izaten da.
5.1. taulan jaso dira elektroforesian gehien erabiltzen diren disolbatzaileen zenbait
propietate. Disolbatzaile organikoak erabiltzeaz gainera, beste gehigarrien bidez
glizerola (Pascali et al., 2009), adibidez ere alda daiteke ingurunearen
biskositatea. Azkenik, fluxu elektroosmotikoan eragin zuzena duten beste zenbait
aldagai aipatuko ditugu, baina, jakina, aldagai horiek efektu esanguratsua izango
dute analitoen elektroforesian ere, eta ez bakarrik elektroosmosian. Batzuk
dagoeneko aipatu ditugu ikasmaterialean zehar, eta beste batzuk bistakoak dira;
haien artean garrantzitsuak direnak aipatuko ditugu.
Dagoeneko azaldu dugu zeta potentzialak funtsezko zeregina duela fluxu
elektroosmotikoaren abiaduran eta ingurunearen pH-ak baduela eragina silanol
taldeen ionizazioan. pH-ak eta banaketa-disoluzioaren indar ionikoak eragin
zuzena izaten dute zeta potentzialean eta, ondorioz, fluxu elektroosmotikoan. pH-a
egoki finkatzearen garrantzia dela eta, disoluzio erregulatzaileak pH-a finko
mantentzeko gaitasuna dutenak erabil daitezke pH-a kontrolatzeko. 5.2. taulan
ageri dira banaketa-elektroforetikoetan ohikoak diren zenbait disoluzio
erregulatzaile. Bestalde, argi dago kapilarrean aplikatzen den eremu elektrikoak
eragin zuzena izango duela fluxu elektroosmotikoaren abiaduran. Aldaketa hori
proportzionala izaten da, baina kontuz ibili behar da eremu elektriko altuegiek sor
dezaketen Joule efektuarekin.
Tenperatura kontrolatzea ere garrantzitsua da; nagusiki, fluidoen
biskositatean duen eragina dela eta % 2-3 alda daiteke ºC bakoitzeko, baina
beste aldagai asko ere tenperaturaren menpekoak dira. Normalean, tenperatura
konstante mantentzen da elektroforesi-ekipoek horretarako dituzten sistemen
bidez. Kapilarra bera ere material batez baino gehiagoz egina izan daiteke
tefloia, pyrex beira, silize urtua, besteak beste, eta horrek fluxu
elektroosmotikoa alda dezake, kapilarraren gainazaleko karga-dentsitatea
desberdina izaten delako. Adibidez, pH-a bera izanik, pyrex beirazko kapilarrean
dagoen fluxua tefloizkoan dagoena halako lau izan daiteke.
5.2. taula. Elektroforesi-tekniketan erabiltzen diren disoluzio erregulatzaileak (Jimémez et al., 2005)

Disoluzio erregulatzailea
H 3 PO 4 /H 2 PO 4−
Azido azetikoa/azido formikoa
Azido zitrikoa/zitratoa
Ftalatoa/HCl
Glizina/HCl
Trimetilamina/azido formikoa

HCOOH/HCOO −

Azido zitrikoa/fosfato disodikoa

H 2 PO 4− / HPO 24−

TRIS
Boratoa/HCl
NH 3 /NH 4+
CHES
Azido borikoa/boraxa
Boraxa/NaOH
Karbonatoa/bikarbonatoa

pH tartea
1,5-3,0
1,9-2,2
2,0-6,0
2,2-3,8
2,3-3,6
3,0-6,0
4,0
5,0-7,0
6,9-8,0
7,0-9,0
8,0-9,1
8,0-10,0
8,5-10,5
8,7-9,2
9,2-11
10-10,7

TRIS: Tris(hidroximetil)aminometanoa; CHES: azido 3-(ziklohexilamino)etanosulfonikoa.
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Aipatutako horietaz gainera, badira banaketa-disoluzioei gehitzen zaizkien
beste hainbat gehigarri urea, ziklodextrinak, eta abar , eta guztien
konposizioak eragin handia du banaketa-elektroforetikoetan. Horregatik,
garrantzitsua da parametro guztiak ezagutzea eta kontrolatzea, teknika kasu
bakoitzak eskatzen dituen beharretara moldatu ahal izateko.
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III. ZATIA
Elektromigraziotekniken aplikazioa
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6
Instrumentazioa

1. Deskribapen orokorra
Kapitulu honetan, elektroforesi kapilarren ekipoen deskribapen labur bat egingo
dugu, eta ezaugarri instrumental garrantzitsuenak azalduko ditugu. Gaur egungo
elektroforesi-ekipoek automatizazio maila oso altua dute; ordenagailuz kontrola
daitezke, eta segurtasun-sistema fidagarriak izaten dituzte (Poole, 2003). Ekipo
baten eskema orokorra 6.1. irudian dago ikusgai.

6.1. irudia. Elektroforesi-ekipo baten eskema: 1) ekipoa kontrolatzen duen ordenagailua, 2)
kapilarrean injektatu den lagina, 3) detektagailua, 4) kapilarraren sarrera edo inleta, 5) kapilarraren
irteera edo outleta, 6) sarrerako elektrodoa eta elektrolito-disoluzioa (BGE) duen biala, 7) irteerako
elektrodoa eta BGE duen biala, eta 8) goi-tentsioko iturria. Irudia: jabego publikoan.

Elektromigrazio-teknikaren bat aplikatu nahi denean, egin beharreko
lehendabiziko gauza da ekipoan kapilarra jartzea. Horretarako, ekipoak duen
kasetean jartzen da zutabe kapilarra, biribilduta. Kasete horrek agerian uzten du
kapilarraren mutur bakoitza, eta, horrela, kasetea ekipoan sartzen denean,
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kapilarraren mutur bakoitza elektrodoetako batean sartuta geratzen da. Behin
kaseta jarrita, elektrodoaren muturretik kapilarraren zati txiki bat agerian
geratzen da, 1-2 mm ingurukoa. Elektrodo bati inlet deritzo, handik lagina
injektatzen baita, eta besteari, outlet. Fluxu elektroosmotikoaren noranzkoa
sarrerako elektrodotik irteerako elektrodorakoa izango da, normalean. Beste alde
batetik, gogoratu sarrerako elektrodoa positiboa dela polaritate normala erabiltzen
denean, eta irteerakoa, negatiboa. Alderantzizko polaritatea erabiltzen bada,
elektrodoen zeinua alderantzizkoa izango da, eta fluxu elektroosmotikoa ere
alderantzizkoa izatea eragingo du horrek. Komenigarria izan daiteke zenbait
aplikaziotan hori egitea, eta alderantzizko fluxu elektroosmotikoa lortzeko
teknikekin elkartu daiteke.
Elektrodo bakoitza bial batean dago murgilduta, eta, bial horretan,
elektrolito-disoluzioa edo disoluzio erregulatzailea jartzen da, zirkuitua itxi eta
potentzial-diferentzia aplikatzean korrontea sortzeko. Laginaren injekzioa ekipoak
egiten du, era automatikoan, eta, horretarako, sarrerako elektrodoan dagoen biala
lagina duen bialarekin ordezkatzen da. Lagina injektatu ondoren, potentzialdiferentzia aplikatzen da, eta, horrela, laginean dauden konposatu guztiak banatu
ahal izango dira mugikortasun elektroforetikoaren arabera.
Analito bakoitzak kapilarrean aurrera egingo du inlet-etik outlet-era, bere
abiadura totalaren arabera. Irteerako elektrodora iritsi aurretik, detektagailutik
pasatuko dira, eta, han, kontzentrazioarekiko proportzionala den seinale bat
emango dute. Seinale guztiak ekipoari konektatutako ordenagailura iristen dira,
eta seinale multzo hori elektroferograma bihurtuko da (6.2. irudia).
Elektroferograman dauden tontor elektroforetikoen azalera laginean dagoen
konposatuen kontzentrazioekin erlaziona daiteke. Ondoren, laburpen honetan
aipatu ditugun elementuen deskribapen zorrotzagoa egingo dugu, ekipoaren atal
guztien funtzioa argi gera dadin.

2. Goi-tentsioko iturria
Goi-tentsioko iturria ekipoaren oinarrizko elementuetako bat da. Goi-tentsioko
iturri arruntek 30 kV-ra arteko potentzial-diferentziak aplika ditzakete, eta 200300 µA-ko korronte elektrikoak lortu ohi dira, nahiz eta badauden potentzialdiferentzia handiagoak aplikatzeko gai diren sistema bereziak ere (Hutterer eta
Jorgenson, 1999; Qi et al., 2006). Potentzial-diferentziaren kontrola ±% 0,1 izan
daiteke gehienez, migrazio-denboren errepikakortasuna mantendu nahi bada.
Goi-tentsioko
iturria
bi
elektrodotara
konektatzen
da,
fluxu
elektroosmotikoa elektrodo batetik bestera joan dadin. Lehenago aipatu dugun
bezala, tentsio-iturriak gai izan behar du polaritatea aldatzeko, elektromigrazioa
alderantzizko eran egin nahi den kasuetarako.
Gaur egungo ekipo gehienek aukera ematen dute potentzial-diferentzia
konstantean, korronte elektriko konstantean edo potentzia konstantean lan
egiteko. Dena den, ohikoena potentzial-diferentzia konstanteko aukera erabiltzea
da. Korronte konstanteko aukera erabil daiteke tenperatura kontrolatzeko arazoak
daudenean, tenperatura-igoerak likidoaren biskositate-aldaketan duen eragina
minimizatzen baitu. Isotakoforesi-teknika aplikatu nahi denean ere erabiltzen da
korronte konstantea, 8. kapituluan ikusiko dugun bezala. Goi-tentsioko iturriak
eskaintzen duen beste aukera interesgarri bat da potentzial-diferentzia
gradienteak aplikatu ahal izatea. Gradienteak erabiltzen direnean, banaketa
elektroforetikoan zehar aplikatu nahi den eremu elektrikoa programatu daiteke
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(Felhofer et al., 2010). Adibidez, 400 segundoz potentzial-diferentzia 5 kV-tik 30
kV-ra handitzea programatu daiteke, edo eskailera moduko gradienteak aplika
daitezke.

6.2. irudia. Sorgoaren (Sorghum sp.) hartziduran azido laktikoaren ekoizpena kontrolatzeko
metodoan lortutako zenbait elektroferograma. Irudian, banan-banan injektatu diren hainbat azido
organikoren patroiak ikus daitezke. Metodo elektroforetiko bera erabiliz, hartzidura gertatzen ari den
likidoaren lagin bat analizatu dute (lehen elektroferograma), eta, patroien seinaleekin konparatuz,
hartzidura-prozesuan azido laktikoa eta fumarikoa (bigarren eta hirugarren elektroferogramak,
hurrenez hurren) ekoizten direla ondorioztatu dute. Erabilitako baldintza elektroforetikoak: 0,5 M
den fosfato-disoluzio erregulatzailea, (pH 6,25) eta 0,5 mM den sodio zetiltrimetilamonio bromuro
surfaktante mizelarra. Irudia: jabego publikoan (Schober et al., 2009).
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3. Kapilarrak
Elektroforesi kapilarreko zutabe kapilar arruntenak silize urtua erabiliz egiten
dira. Material horrek baditu banaketa analitikoetan erabili ahal izateko
ezaugarriak: kimikoki eta elektrikoki egonkorra da, nahiko gogorra, malgua, eta
merkea (Buszewski et al., 2013). Hala ere, elektromigrazio-tekniken erabileraesparru zabala dela eta, beste zenbait material ere erabiltzen dira, hala nola pyrex
beira eta tefloia. Silize urtuzko kapilarrei gogortasuna eta malgutasuna emateko,
15 µm inguruko poliimida-estaldura bat izaten dute.
Mota askotako kapilarrak aurkitu daitezke merkatuan, baina, normalean,
50-100 cm luze izaten dira. Barne-diametroari dagokionez, 25-100 µm-koa izaten
da. Barne-diametroari silize urtuari dagokion diametroa gehituta, 330 µm-ko
diametroa du kapilarrak, gutxi gorabehera. Gogoratu diametro horri 15 µm-ko
poliimida-geruza bat gehitu behar zaiola; ondorioz, kapilarren diametro totala 350
µm ingurukoa izaten da. Kapilarra erosterakoan, garrantzitsua da luzera totalari
eta barne-diametroari erreparatzea. Beste alde batetik, eta, 5. kapituluan
azaldutakoa errepasatuz, hainbat gainestaldura dituzten kapilarrak ere erabil
daitezke adsortzio-arazoak gutxitzeko. Kontuan izan zenbait disolbatzaile
organikok formamidak eta azetonitriloak, esaterako kapilarraren poliimidageruza kaltetu dezaketela eta, ondorioz, kapilarra hondatzeko edo hausteko
arriskua handiagoa dela (Poole, 2003).
Detektagailuaren posizioan, kapilarrek eliminatua dute poliimidazko
estaldura, kapilarra zeharkatzen ari diren konposatuak detektatu ahal izateko.
Detektagailuaren sentikortasuna handitzeko, kapilarrek burbuila bat izaten dute
bubble-cell detektagailuaren izpia pasatzen den tokian. Beste kapilar batzuek,
berriz, Z forma izaten dute z-cell puntu horretan, eta helburu bera (6.3.
irudia).
Kapilar berria elektroforesi-ekipoan jartzen denean, prestatu egin behar da,
silanol taldeak aktiba daitezen. Horretarako, 1,0 M eta 0,1 M diren sodio
hidroxidoko disoluzioak pasarazi behar dira, gutxienez 20 minutuz (Coufal et al.,
1994). Ondoren, banaketak egiteko erabiliko den elektrolito-disoluzioz bete behar
da kapilarra, eta 20-30 minutuz potentzial-diferentzia aplikatu, lehen lagina
analizatu aurretik. Migrazio-denbora ezaguna duen markadore bat erabiltzea ere
gomendatzen da, zenbait analisi egin ondoren markadorea berriz injektatu eta
emaitza errepikakorra lortzen dela ziurtatzeko.

6.3. irudia. Detekzio-zelda motak: A) burbuila erakoa, eta B) Z formakoa. Geziak detektagailutik
datorren izpia adierazten du. Ikus daitekeen bezala, izpiak luzera handiagoa zeharkatzen du
kapilarrak horrelako moldaketak dituenean. Irudia: jabego publikoan.
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4. Tenperatura kontrolatzeko sistemak
Joule efektuak ekoizten duen beroaren ondorioz, eta, tenperaturak beste
parametroetan duen efektua dela eta, behar-beharrezkoa da elektroforesiekipoaren tenperatura kontrolatu ahal izatea, emaitza errepikagarriak izateko.
Ekipo komertzialetan, hainbat sistema nagusitu dira tenperatura kontrolatzeko:
Peltier efektuan oinarritutakoak, airea edo likido termostatizatuak erabiliz
tenperatura kontrolatzen dutenak, eta abar. Beste aplikazio batzuetan, berriz,
tenperatura altuagoan lan egin behar da elektrokromatografian, esaterako,
tenperatura altuagoan banaketa hobeak lor daitezke, zenbait kasutan, eta
horretarako berotze-sistemak ere izaten dituzte. Termostatizazioa egokia izateko, ±
0,1 ºC-ko aldaketak kontrolatzeko gai izan behar du ekipoak (Mayer, 2001).
Tenperatura kontrolatzeko sistema likidoak erabiltzen dituzten ekipoak
eraginkorragoak izaten dira, baina sistema erabiltzea ez da hain erosoa.
Ohikoena 20-50 ºC arteko tenperaturak erabiltzea da, eta, gehienetan,
tenperatura konstanteko baldintzak ezartzen dira. Zenbait ekipotan, bialak
gordetzen dituen karrusela ere termostatizatuta egoten da, lagina lurrundu ez
dadin. Bialei dagokienez, garrantzitsua da bi elektrodoetan jartzen diren bialen
likido maila ondo orekatuta egotea potentzial-diferentzia aplikatzen den bitartean.

5. Injekzio-sistemak
Elektroforesi kapilarrean lagin kantitate oso txikiak injektatzen dira; normalean,
kapilarraren eduki totalaren % 1-2ra arteko bolumenak injektatzen dira.
Kapilarraren dimentsioak direla eta, bolumen horrek esan nahi du 1-50 nL
inguruko lagin kantitateak injektatzen direla. Hori abantaila handia da lagin
bolumen txikiak analizatu nahi direnean bial egokiekin, 5 µL-ko lagina nahikoa
izan daiteke, baina desabantaila izaten da sentikortasunarentzat. Injektatutako
konposatu kantitate horien ondorioz erabili behar dira burbuilak edo Z formako
detekzio-zeldak dituzten kapilarrak, detektagailuak seinale intentsoagoa eman
dezan.
Lagina kapilarrean kuantitatiboki sartzeko, badira hiru injekzio mota
(Mayer, 2001; Poole, 2003): 1) hidrodinamikoa, 2) elektrozinetikoa, eta 3)
hidrostatikoa. Injekzio hidrostatikoa ez dugu aztertuko, gaur egungo ekipo
komertzial gehienek ez dutelako aukera hori ematen. Injekzio horren kasuan,
denbora jakin batez sarrerako biala irteerakoa baino altuago kokatuz lortzen da
lagina kapilarrean sartzea.
Injekzioari dagokionez, gaur egun aurrerapauso handiak ematen ari dira
prekontzentrazio-tekniken aplikazioan. On-line prekontzentrazio-tekniken bidez,
lagin kantitate handiagoak injektatzen dira, baina, ondoren, lagina bolumen
txikiago batean prekontzentratzen da kapilarrean bertan. Horren ondorioz,
detekzio-limiteak hobetzen dira, eta hori izan ohi da, hain zuzen, elektromigraziotekniken mugetako bat. Analizatu nahi den konposatu motaren arabera, hainbat
eta hainbat teknika mota daude prekontzentrazioa egiteko. Dena den, ikasmaterial
honen helburuetatik kanpo dago teknika horiek azaltzea, eta interesa duen
irakurleak bibliografiara jo beharko du (Poole, 2003; Aranas et al., 2009; Giordano
et al., 2012). Bereziki gomendagarriak dira gaiaren inguruan M. Silva-k egindako
berrikuspen sakonak (Silva, 2009; Silva, 2011; Silva 2013).
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Ondoren, gaur egun gailendu diren injekzio-sistemak azalduko ditugu.
Bibliografian nahasgarria gerta daiteke puntu hori; izan ere, kasu askotan,
injekzio hidrostatikoa hidrodinamikoaren barruan sailkatzen da.

5.1. Injekzio hidrodinamikoa
Injekzio hidrodinamikoa injekzio motarik ohikoena da, eta presio-diferentziaren
ondorioz sartzen da lagina kapilarrean. Presio-diferentzia lortzeko, badira bi
sistema: 1) sarrerako muturrean presioa aplikatzea, edo 2) irteerako muturrean
hutsa egitea. Hidrodinamikoki injektatutako lagin bolumena ( Vinj , m3) (6.1)
ekuazioaren bidez lortzen da.
Vinj =

∆P ⋅ d 4 ⋅ π ⋅ tinj

(6.1)

128 ⋅ η ⋅ LT

non ∆P aplikatutako presio-diferentzia (Pa) den, d kapilarraren barne-diametroa
(m), tinj injekzio-denbora (s), η laginaren biskositatea (kg m–1 s–1), eta LT
kapilarraren luzera totala (m). Injektatutako bolumenak kapilarrean betetzen
duen luzera ( Linj , m) kalkulatzeko, (6.2) adierazpena erabili behar da, zilindroen
bolumenaren ekuaziotik datorrena.
Linj =

∆P ⋅ d 2 ⋅ π ⋅ tinj

(6.2)

32 ⋅ η ⋅ LT

Zehaztasun optimoa lortzeko, ez dira erabili behar injekzio-denbora motzak 1-2
segundokoak, adibidez, laburregiak izan ohi dira, eta barne-patroia erabiltzea
gomendatzen da erreproduzigarritasuna handitu nahi bada; bereziki, analisi
kuantitatiboan. Injekzioan erabiltzen diren presio-diferentzia arruntenak 25-100
mbar eta 5 segundora artekoak izaten dira (6.4. irudia), baina denbora luzeagoak
ere arruntak dira; are gehiago, prekontzentrazio-teknikak erabiltzen badira. Dena
den, normalean, kasu bakoitzean aztertu behar da zein den bereizmena galdu gabe
injekta daitekeen bolumenik handiena. Injekzioa era egokian egiten bada, % 1-2
arteko RSD relative standard deviation balioak lor daitezke.

5.2. Injekzio elektrozinetikoa
Injekzio elektrozinetikoaren kasuan, potentzial-diferentzia aplikatzen da, lagina
kapilarrean sar dadin. Banaketa-elektroforetikoan, beharrezkoa den baino
potentzial-diferentzia txikiagoa erabili ohi da 3-5 aldiz txikiagoa, eta 10-30
segundoz aplikatzen da. Laginean dauden konposatuak fluxu elektroosmotikoari
eta mugikortasun elektroforetikoari esker sartzen dira kapilarrean.
Konposatu ionikoak aztertzen direnean, arazo bat izan daiteke ezaugarri
hori; izan ere, mugikortasun elektroforetiko handiagoa duten analitoen kantitate
gehiago sartuko da kapilarrean, mugikortasun txikiagoa dutenena baino. Hori dela
eta, konposatu neutroentzat bakarrik erabili ohi da injekzio elektrozinetikoa
(Quirino, 2013). Beste abantaila nagusia disoluzio oso biskosoen kasua da.
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Banaketa disoluzioak gel biskosoak direnean, injekzio hidrodinamikoa aplikatzeak
kaltea egin diezaioke kapilarrari, eta, ondorioz, injekzio elektrozinetikoa aukera
hobea izaten da.
Kapilarrean zenbat analito injektatuko den (Q, mol) kalkulatzeko, (6.3)
ekuazioa erabiltzen da.

k
Q = µT ⋅  E ⋅ BGE
kLAG



 ⋅ tinj ⋅ π ⋅ r 2 ⋅ C


(6.3)

non kBGE eta kLAG elektrolito-disoluzioaren eta laginaren eroankortasunak (Ω–1 m–

1)

diren, eta C konposatuaren kontzentrazioa (mol L–1). Parentesi artean dagoen
atala eremu elektriko eraginkorra da.

6.4. irudia. Zonako elektroforesi kapilarrez banatutako hiru konposatu: 1) parazetamola, 2) azido
azetilsalizilikoa, eta 3) azido salizilikoa. Ezaugarri elektroforetikoak: borato-disoluzio erregulatzailea
(pH 9,0), potentzial-diferentzia (20 kV) eta detekziorako uhin-luzera (220 nm). 50 mbar-eko eta 12
segundoko injekzio hidrodinamikoa erabili da, eta injekzio-denbora luzeegia dela ikus daiteke;
bereziki, (2) eta (3) tontorrek itxura gaussiarra galdu dutelako. Irudia: J. Lopez-Gazpio.

Laginaren eroankortasunak injektatutako kantitatean duen eraginaren
kausaz, komeni da laginak ahalik eta eroankortasun txikieneko matrizean
prestatzea, lagin batetik bestera efektu horrek izan dezakeen eragina
minimizatzeko. Beste alde batetik, gogoratu eremu elektrikoa potentzialdiferentziaren eta kapilarraren luzera totalaren arteko zatidura dela, baina (6.3)
ekuazioan ordezkatu behar den eremu elektrikoa injekzioa egiten den bitartean
aplikatzen denari dagokiola.
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6. Detekzio-sistemak
Elektromigrazio-tekniketan erabiltzen diren kapilarren dimentsio txikiak direla
eta, erronka esanguratsua izan da analitoak detektatzeko gai diren sistema
egokiak garatzea. Atal honetan, ekipo komertzialetan ohikoenak diren teknikak
azalduko ditugu, era laburrean, detektagailu mota bakoitzaren ezaugarri
garrantzitsuenak aipatuz. Lehendabizi, detektagailuek bete behar dituzten
baldintza nagusiak aztertuko ditugu.
6.1. taula. Elektroforesi-tekniketan erabiltzen diren detekzio-sistemak eta haiei dagozkien detekziomugak (Swinney eta Bornhop, 2000; Fernández Gutiérrez et al., 2005).

Detekzio-sistema

Detekzio-muga (mol L–1)

UV-Vis espektrofotometria
Zuzena
Ez-zuzena

Laserrez induzitutako fluoreszentzia (LIF)
Zuzena
Ez-zuzena
Eroankortasuna
Potentziometria

Amperometria
Masa espektrometria

10–5 - 10–7
10–4 - 10–6
10–10 - 10–13
10–5 - 10–7
10–7 - 10–8
10–7 - 10–8
10–7 - 10–9
10–7 - 10–9

Detektagailuek ahalik eta detekzio-muga baxuenak izan behar dituzte, hau
da, sentikortasun sensitivity egokia izan behar dute. Sentikortasuna detekta
daitekeen analito kantitate minimoarekin erlazionatzen da, eta seinale/zarata
S/N erlazioaren bidez kalkulatzen da. Detektagailuaren selektibitateak
selectivity ere egokia izan behar du, eta detektagarriak diren analito motekin
erlazionatzen da. Adibidez, fluoreszentzia-detektagailua erabili ahal izateko,
detektatu nahi den molekulak talde funtzional fluoreszenteak izan behar ditu;
detektagailu ultramorea (UV) erabili ahal izateko, berriz, konposatuak izpi
ultramoreak xurgatzeko gaitasuna izan behar du, eta abar. Detektagailu bat
zenbat eta espezifikoagoa izan, orduan eta mugatuagoa izango da haren erabilera,
baina selektibitatea hobea izango da, eta interferentzia gutxiago egongo dira.
Azkenik, detektagailuaren tarte dinamikoa dynamic range zein den jakitea ere
garrantzitsua da. Tarte dinamikoak adierazten digu analitoarein zein
kontzentraziotarako erabil daitekeen detektagailua era kuantitatiboan.
Detektagailuaren erantzuna lineala bada, linealtasuna deritzo ezaugarri horri, eta,
jakina, linealtasuna galtzen den kontzentraziotik gora, detektagailuaren
eraginkortasuna eskasagoa da (Baker, 1995).
Hiru ezaugarri nagusi horietaz gainera, beste zenbait ere aipatzen dira
bibliografian (Fernández Gutiérrez et al., 2005); adibidez, detektagailuaren
erantzunak azkarra izan behar duela analito-kontzentrazioaren aldaketarekiko;
banaketa elektroforetikoaren bereizmena ez duela kaltetu behar; seinale
fidagarriak eman behar dituela, eta abar.
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Ondoren, detekzio-sistemak hiru taldetan banatuta azalduko ditugu:
sistema optikoak, sistema elektrokimikoak eta sistema espektrometrikoak
(Grossman eta Colburn, 1992; Poole, 2003). Detektagailu mota bakoitzarekin lor
daitekeen detekzio-limitea 6.1. taulan laburtu da. Ikasmaterialean azalduko ez
diren detektagailuei buruzko informazio osagarria lortzeko, K. Swinney-ren eta D.
J. Bornhop-en berrikuspen interesgarrira jo dezake irakurleak (Swinney eta
Bornhop, 2000). Beste alde batetik, Granadako Unibertsitateak elektroforesi
kapilarrari buruzko liburu bat argitaratu zuen 2005ean; liburu horretan, detekziotekniken analisi zorrotz eta sakona egiten da, eta kapitulu oso bat eskaintzen zaio
detekzio-sistema bakoitzari (Fernández Gutiérrez eta Segura Carretero, 2005).

6.1. Detekzio-sistema optikoak
Detektagailu-sistema optikoak dira ekipo komertzialetan ohikoenak, eta, haien
artean, ultramore-ikuskor (UV-Vis) detektagailua da ezagunena. Ultramoredetektagailua unibertsala da, eta konposatu organiko askoren kuantifikazioa
egiteko erabiltzen da, konposatu organiko gehienek ultramorea xurgatzen baitute
195-210 nm-ko uhin-luzeran. Kapilarrei buruzko azpiatalean aipatu dugun bezala,
silize urtuzko kapilarren kasuan nahikoa da poliimidazko estaldura kentzea
detektagailua erabili ahal izateko; izan ere, silizeak ez du ultramore-eremuan
argirik xurgatzen. Kapilarrari 3. atalean aipatu ditugun aldaketak egiten zaizkio
detekzio-zeldan, sentikortasuna hobetzeko asmoz. Ultramore-detektagailu mota
asko badiren arren, gaur egungo ekipo komertzial gehienek DAD diode-array
detector, hau da, lerrokatutako diodoen detektagailua sistema izaten dute.
DADaren bidez, xurgapen-espektro guztia aldi berean erregistratzen da, eta horrek
analitoen identifikazioa eta kuantifikazioa errazten du (6.5. irudia).

6.5. irudia. DAD detektagailuak hiru dimentsioko elektroferogramak lortzeko aukera ematen du,
uhin-luzera guztiak erregistratzen baititu denbora guztian. Irudian, 10 konposaturen banaketa ikus
daiteke 3D elektroferograma batean. Irudia: J. Lopez-Gazpio.
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Zenbait kasutan, analizatu nahi diren konposatuek argi ultramorea
xurgatzen ez badute, detekzio ez-zuzena indirect detection erabil daiteke
(Hjertén et al.,1987). Ioi ez-organikoak, molekula organiko txikiak eta azukreak
kuantifikatzeko erabiltzen da, konposatu horiek 190 nm baino uhin-luzera
baxuagoetan bakarrik xurgatzen baitute ultramorea. Detekzio ez-zuzena lortzeko,
BGE disoluzioan ultramorea xurgatzen duen gehigarri bat jartzen da, eta,
ondorioz, analitoa detektagailutik pasatzen denean, ultramore-seinalea txikiagoa
da; alegia, analitoa dagoen zonak ultramore gutxiago xurgatzen du. Horrela lortzen
dira alderantzizko tontor elektroforetikoak, eta konposatuak kuantifika daitezke,
baina kontuan izan sentikortasuna metodo zuzenean lortzen dena baino eskasagoa
dela (Weinberger, 1993). Detekzio ez-zuzenerako erabiltzen diren gehigarrien
artean, kromato-, bentzoato-, ftalato- eta sorbato-ioien gatzak dira arruntenak.
Bigarren detekzio-sistema optikorik erabiliena fluoreszentzia da, eta,
bereziki, laserrez induzitutako fluoreszentzia LIF, Laser induced fluorescence.
Detektagailurik sentikorrena da hain da sentikorra, ezen molekula bakar baten
detekzioa lortu baita (Lee et al., 1994), baina badu desabantaila garrantzitsu bat:
konposatu gutxi dira fluoreszenteak. Zenbait kasutan, konposatuen deribatizazioerreakzioak eginez, talde fluoreszenteak sar daitezke molekulan, eta, ondoren, LIF
sistemaren bidez detektatu, baina, kasu askotan, konplexua izan daiteke pauso
hori (Tabara eta Kaneta, 2013). Fluoreszentziaren kasuan ere detekzio ez-zuzena
erabil daiteke, BGE disoluzioan gehigarri fluoreszente bat jarriz. Horri esker,
fluoreszenteak ez diren konposatuak detekta daitezke, eta tontor negatiboak
lortuko dira, baina sentikortasuna galduko da (Poole, 2003), ultramorean gertatzen
den bezala.
Azalduko ez ditugun beste detekzio-sistema optiko batzuk dira honako
hauek, besteak beste: fosforeszentzia, kimioluminiszentzia, infragorria,
erresonantzia magnetiko nuklearra, Raman dispertsioa eta errefrakzio-indizea
(Fernández Gutiérrez eta Segura Carretero 2005).

6.2. Detekzio-sistema elektrokimikoak
Detektagailu elektrokimikoen bidez, konposatu elektroaktiboak detektatzen dira.
Badira
hiru
mota nagusi:
eroankortasun-detektagailuak,
detektagailu
amperimetrikoak eta detektagailu potentziometrikoak. Haietatik lehena bakarrik
dago ekipo komertzialetan eskuragarri, beste bi sistemek arazo gehiago ematen
baitituzte; nagusiki, kapilarren barne-diametro txikiaren ondorioz (Baldwin, 2000;
Buszewski, 2013).
Eroankortasun-detektagailuak garatu ziren lehendabizi kapilarren ordez
hodi estuak erabiltzen zirenean, baina, elektroforesi kapilarra iristearekin,
detektore optikoak izan ziren nagusi. Dena den, gaur egun, eroankortasundetektagailuak dituzten ekipoak ere komertzialki eskuragarri daude, ioiak
detektatzeko teknika unibertsala baita. Ioien detekzioan, UV detekzio ez-zuzenak
baino detekzio-muga 10 aldiz hobeak lor daitezke eroankortasun-detektagailuekin,
eta, zenbait kasutan, 10–8 M kontzentrazioak kuantifika daitezke (Zemann, 2001).
Detektore horien funtsa da ioiak gai direla bi elektrodoren arteko korronte
elektrikoa eroateko, eta, korronte hori kuantifikatuz, ioien kontzentrazioa
determina daiteke. Dena den, aipatutako detekzio-muga horiek lortzeko,
ezabapenezko eroankortasun-detekzioa supression conductivity detection
erabili behar da. Teknika horren bidez, elektrolito-disoluzioak eroankortasunean
duen interferentzia minimizatzen da, elektrodialisiaren edo ioi-trukaketaren bidez
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(Matysik, 2008). Desabantaila nagusia selektibitate eza da: ioi guztiak gai dira
eroankortasuna aldatzeko.
Detektagailu amperometrikoak selektiboagoak dira. Izan ere, espezieen
oxidazio- eta erredukzio-prozesuetan oinarritzen dira; prozesu horiek elektrodoen
gainazalean gertatzen dira, hain zuzen (Wang, 2005). Konposatuek bete behar
duten baldintza da gai izan behar dutela erreduzitzeko, oxidatzeko edo bi
prozesuak jasateko. Sistema horren bidez, karbohidratoak, katekolaminak,
aminoazidoak eta abar kuantifika daitezke. Desabantaila nagusia karbonozko
elektrodoen gainazalean gertatzen den adsortzioa da, nahiz eta ahaleginak egin
diren arazo horri konponbidea emateko.
Azkenik, potentziometrian oinarritutako detektagailuen funtsa da zenbait
konposatuk mintzak zeharkatzeko duten gaitasuna. Prozesu horrek potentzialdiferentzia bat sortzen du, eta potentzial hori proportzionala da analitokontzentrazioarekiko. Desabantaila nagusiak hiru dira: 1) elektrodoak prestatzeko
eta erabiltzeko konplexutasuna, 2) sentsoreen iraupen eskasa (normalean, 2-3
egun), eta 3) elektrodoaren neurketak egokiak izateko, 12 orduz behin kalibratu
behar da, elektrodoaren erantzunean sortzen diren aldaketak direla eta (Swinney
eta Bornhop, 2000). Ondorioz, detekzio-sistema hori ez da asko erabiltzen, eta anioi
eta katioi ez-organikoen kuantifikaziora mugatzen da.

6.3. Masa-espektrometria
Masa-espektrometria MS, mass spectrometry detektagailuak interes handiko
sistema bihurtu dira azken urteotan. Izan ere, MS eta elektroforesi kapilarra
elkartuz, konposatuen banaketarako, detekziorako eta kuantifikaziorako gaitasun
handia duten teknikak konbinatzen dira. Gainera, MS detektagailua gai da
konposatu ezezagunak kuantifikatzeko, eta, hortaz, detektagailu hori akoplatuz
gero, elektroforesi kapilarra tresna oso eraginkorra bihurtzen da . MS
detektagailuak atalaren hasieran aipatu ditugun baldintzak betetzen ditu:
sentikortasun eta selektibitate oso handia du, eta detekzio-sistema unibertsala da.
Likido-kromatografiako ekipoak eta MS detektagailuetara akoplatu
zirenean, erronka handia izan zen hutsunepeko baldintzetan lan egiten duen
detektagailu batekin akoplatzea banaketa likido-fasean gertatzen den detektagailu
kromatografikoa; nagusiki, likido bolumen handiak erabiltzen direlako likidokromatografian. Elektroforesi kapilarraren kasuan, likido bolumenak askoz
txikiagoak dira, eta, alde horretatik, akoplamendua errazagoa da.
Masa-espektrometrian, espektrometrora iristen diren konposatuek era
ionizatuan egon behar dute, detektatuko badira. Eskuragarri dauden ionizazioiturrien artean elektroi-talkaren bidezkoa, ionizazio kimikoa, termospray-aren
bidezkoa, presio atmosferikoko ionizazioa, ICP (inductively coupled plasma),
MALDI (matrix assisted laser desorption ionization), eta azkartutako atomoen
bidezkoa, besteak beste presio atmosferikoko ionizazioa akoplatu zen
egokienelektroforesira, hasiera batean. Zehazki, presio atmosferikoko ionizazio
mota bat zen egokiena: elektrospray-ionizazioa ESI, electrospray ionization.
ESI teknika bereziki ona da konposatu polarrak eta substantzia kargatuak
determinatzeko. ESI ionizazioan oinarritutako masa-espektrometriaren eta
elektroforesi kapilarraren akoplamendurako arazoetako bat da bi teknikek eremu
elektrikoaren aplikazioa behar dutela. Elektroforesiko irteerako elektrodoak eta
ESIren sarrerako elektrodoak bera izan behar dutenez, teknika bakoitzak
erabiltzen duen potentzial-diferentzia elektroforesi kapilarrak 5-30 kV, eta ESIk,
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2-5 kV ondo doitzeko metodoak garatu behar izan ziren, ekipoak komertzializatu
ahal izateko (Ross, 2001).

6.6. irudia. ESI ionizazio-iturriaren eskema: 1) tentsio-iturria, 2) partikula ionizatuak
espektrometrora sartzeko bidea, 3) Taylor-en konoa, eta 4) nebulizazio-konoa. Azken eremu horretan,
tantak lehertu egiten dira, partikula ionizatuak lortzeko. Irudia: Gbdivers, wikimedia commons.

ESI ionizazioa presio eta tenperatura atmosferikoan gertatzen da. BGE
disoluzioaren eta hodien bidez, ionizazio-iturrira pasarazten da. Han, 2-5 kV
arteko potentzial-diferentzia aplikatzen zaio disoluzioari, tanta txikiz osaturiko
spray moduan irten dadin (6.6. irudia). Tanta kargatu horiek lehertu egiten dira,
gainazaleko gehiegizko kargaren ondorioz. Prozesu hori behin eta berriz
errepikatzen da, eta, ondorioz, tantak geroz eta txikiagoak egiten dira. Une batean,
partikula kargatuak bakarrik geratzen dira, eta, orduan, masa-espektrometroaren
sarreratik pasatzen dira, detektatuak izateko.
Aipatutako ESI ionizazio-iturriaz gainera, polaritate baxuko molekulak
ionizatzeko beste sistema batzuk ere akoplatu zaizkio elektroforesi kapilarrari,
hala nola presio atmosferikoko ionizazio kimikoa, presio atmosferikoko
fotoionizazioa, eta matrizeak lagundutako laser bidezko desortzio ionizazioa
MALDI, matrix assisted laser desorption ionization, besteak beste.
Elektroforesiaren eta masa-espektrometriaren arteko akoplamenduari buruzko
ñabardura guztiak bibliografian jasota aurkitu ditzake irakurleak (Álvarez Llamas
et al., 2005; Simó eta Cifuentes, 2005).
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Banaketen kalitatea

1. Zonen sakabanatzean eragina duten faktoreak
Elektromigrazioan oinarritzen diren banaketak konposatuen mugikortasun
moduei esker lortzen dira. Eremu elektrikoaren eraginpean, hasieran dagoen
konposatu-nahastea banatu egiten da, eta analito bakoitzari bere
mugikortasunaren araberakoa den zona bat banda ere esaten zaio dagokio
kapilarrean. Bi konposatu banatuko diren ala ez jakiteko, bakoitzari dagokion
zonaren zabalera eta migrazio-denbora ebaluatu behar dira. Zona bakoitzaren
zabalera hainbat prozesuren ondorioa da; Band Broadening Mechanisms deritze
prozesu horiei; alegia, banden hedapen edo sakabanatze-mekanismoak. Banden
sakabanatzearen iturriak asko dira; esaterako: 1) Joule efektuz sortutako
tenperatura gradienteak, 2) luzetarako difusioa, 3) laginaren injekzioa, 4)
konposatuen
eta
kapilarraren
gainazalaren
arteko
interakzioa,
5)
elektrodispertsioa, 6) detekzioa, eta abar (Culbertson et al., 2002; Liu et al., 2003;
2
Kanoatov et al., 2012). Oro har, banden hedapenari dagokion bariantza totala ( σ T )
efektu horiei guztiei dagozkien bariantzen batura gisa adierazten da, eta
konposatuari dagokion seinale elektroforetikoaren zabalerarekin erlazionatuta
dago.
2
2
2
2
2
2
σ T2 = σ JOULE
+ σ DIF
+ σ INJ
+ σ INT
+ σ ELEK
+ σ DET
+ ...

(7.1)

Ondoren, haietako bi faktore garrantzitsuenen ñabardurak azalduko ditugu: Joule
efektuz sortutako tenperatura gradienteak eta luzetarako difusioa. Gero, 1.3.
azpiatalean, ohikoak diren beste zenbait prozesu aipatuko ditugu.

1.1. Joule efektua
Ikasmaterialaren lehen bi kapituluetan aipatu dugu Joule efektua izan zela
teknika elektroforetiko tradizionalei muga jarri zien fenomenoa. Potentzialdiferentzia handiak aplikatzen direnean ekoizten den beroak tenperatura
gradienteak sortzen ditu; fluidoen biskositatea aldatzen du, eta, ondorioz, banden
zabalera gertatzen da (Cifuentes et al., 1995; Poole, 2003). Banaketa onak lortzeko,
ahalik eta eremu elektriko handienak aplikatu behar dira, baina Joule efektuak
muga jartzen dio erabil daitekeen eremu elektriko maximoari. Neurri handi
batean, elektromigrazio-teknikak kapilar oso meheetan aplikatuz gero, beroa era
eraginkorragoan xahutzen da, eta horrek aurrerapauso izugarria ekarri zuen
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elektroforesiaren esparruan, 2. kapituluaren hasieran azaldu dugun bezala. Azter
dezagun sakonago Joule efektua, haren ondorioak hobeto ulertzeko.
Korronte elektrikoa eroale batean zehar pasatzen denean sortzen den
beroari deritzo Joule beroa. Ohm-en legearen arabera (7.2), R (ohm, Ω)
erresistentzia duen ingurune batetik I (ampere, A) korronte elektrikoa igarotzeko
V (volt, V) potentzial-diferentzia aplikatu behar da.
V = I ⋅R

(7.2)

Korrontea ingurunetik pasatu ahala, beroa sortzen da, eta ekoizten den bero hori
proportzionala da potentzial-diferentziarekiko, korrontearekiko eta denborarekiko
(t, s), besteak beste. Bolumen eta denbora unitateko ingurunean sortutako beroa
(dQ/dt, J s–1 m–3) erlazio honen bidez lortzen da:
dQ
I ⋅V
=
dt LT ⋅ A

(7.3)

non LT kapilarraren luzera totala den (m), eta A kapilarraren sekzioaren azalera.
Bestalde, eroankortasun elektrikoaren (k, Ω–1 m–1) definizioa honako hau da:
R = k⋅

LT
A

(7.4)

(7.3) adierazpenean Ohm-en legea (7.2) eta eroankortasun elektrikoaren definizioa
(7.4) ordezkatuta, ekuazio hau lortzen da:
dQ V 2 ⋅ k
=
dt
L2T

(7.5)

Potentzial-diferentziaren (V, V) eta potentziala aplikatzen deneko distantziaren
(L T ) arteko zatidura eremu elektrikoa (E, V m–1) denez (7.6),
E=

V
LT

(7.6)

(7.5) ekuazioa honela berridazten da:
dQ
= E2 ⋅k
dt

(7.7)

Eroankortasun elektrikoaren ordez, eroankortasun molarra (Λ, m2 Ω–1 mol–1) eta
kontzentrazio molarra (c, mol m–3) ordezka daitezke (Schwer eta Kenndler, 1990).
dQ
= E2 ⋅ Λ ⋅c
dt

(7.8)

Ekuazio horietatik, hainbat ondorio atera daitezke: 1) eremu elektrikoak eta
kapilarraren luzerak efektu oso garrantzitsua dute Joule beroaren ekoizpenean, 2)
Joule efektua minimizatzeko, potentzial-diferentzia baxuak eta kapilar luzeak
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erabili behar dira, eta 3) eroankortasun elektriko baxua duten banaketadisoluzioak erabili behar dira bero gutxiago ekoizteko.
Horretaz gainera, kontuan izan behar da feedback-efektu arriskutsu hau:
elektrolitoen eroankortasuna proportzionala da tenperatura-igoerarekiko, eta,
hortaz, eroankortasuna handitzen bada, bero gehiago askatuko da aldi berean, eta
horrek gehiago handitzen du eroankortasuna. Feedback-efektu zikliko hori
elektroforesi-ekipoaren hozte-sistemari esker kontrolatzen da, eta horregatik dira
hain garrantzitsuak horrelako sistemak.
Hala ere, beroa sortu ahala, sistema elektroforetikoaren tenperatura
igotzen hasiko da. Hozte-sistemak kapilarraren gainazala bakarrik hoztu
dezakeenez, kapilarraren zentrotik gainazalera tenperatura-gradienteak sortuko
dira. Kapilarraren zentroan, tenperatura altuagoa da kanpoaldean baino, eta,
hortaz, korronte elektrikoa ez da uniformea izango. Gainera, tenperaturagradientearen ondorioz, biskositate- eta dentsitate-gradienteak sortuko dira, eta,
horren guztiaren ondorioz, konposatuen difusioa areagotu eta banden
sakabanatzea gertatuko da.
Tenperatura gehiegi igotzen bada, analitoen degradazioa, disolbatzaileen
lurrunketa eta pH-aren aldaketa ere gerta daitezke. Kontuan izan, esaterako,
uraren biskositatea 1,0 zentipoisetik 0,80-ra aldatzen dela, tenperatura 20 ºC-tik
30 ºC-ra igotzen bada.
Kapilarrararen zentroko eta gainazaleko tenperatura-aldaketa (∆T, K)
formula honen bidez lor daiteke (Schwer eta Kenndler, 1990):

∆T =

E 2 ⋅ Λ ⋅ c ⋅ dk2
16 K

(7.9)

non dk2 kapilarraren barne-diametroa den (m), eta K fluidoaren eroankortasun
termikoa (W m–1 K–1). Adierazpen honen bidez ere kalkula daiteke balio hori:

∆T =

E ⋅ I d ⋅ dk2
16 K

(7.10)

non I d korronte-dentsitatea (A m–2) den. Adierazpen horiek aztertuta, aipatutakoez
gainera beste aukera bat ere kontuan hartu behar da Joule beroa murriztu nahi
bada; hain zuzen ere, kapilarraren barne-diametroa txikiagoa egitea. 5-10 µm-ko
kapilarrak erabili izan dira, baina horrek arazoak ekartzen ditu konposatuak
detektatzeko, sentikortasun handiagoko detektagailuak behar baitira.
Sistema edo esperimentu elektroforetiko jakin batean Joule efektuz
ekoizten den beroa era eraginkorrean xahutzen den ala ez jakiteko metodo sinple
bat da Ohmen legea aplikatzea (7.2).
Izan ere, sistemaren erresistentzia konstantea bada, aplikatutako
potentzial-diferentziaren eta ekipoak neurtzen duen korronte elektrikoaren arteko
erlazioa lineala da. Kapilarraren tenperatura igotzen bada, erresistentzia txikitu
egiten da, eta, ondorioz, korronte elektrikoa handitzen da, potentzial-diferentzia
konstante mantentzen bada.
Hortaz, potentzial-diferentzia vs korrontea grafikoa irudikatzen bada, zuzen
bat lortu behar da. Datuak linealtasunetik urruntzen hasten diren unean jakingo
dugu lortu dela aplika daitekeen potentzial-diferentzia maximoa.
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1.2. Luzetarako difusioa
Kapilarrean zehar gertatzen den solutuen hedapena detektagailuak jasotzen
dituen seinaleetan ikus daiteke. Seinale multzo horrek elektroferograma delakoa
osatzen du kromatografian lortzen diren kromatogramen parekoak.
Elektroferograman, analito bakoitzari dagokion tontorra agertuko da; konposatu
guztiak ondo banatu badira, behinik behin (7.1. irudia).
Konposatu baten hedapena bere tontor elektroforetikoaren zabalerarekin
erlaziona daiteke. Zabalera hori tontorraren puntu batean baino gehiagotan neur
daiteke, eta, oinarrian neurtutako zabalera dela adierazteko, Wb erabiltzen da
baseline width. Tontor gaussiarren kasuan, honako erlazio hau betetzen da:

Wb = 4σ

(7.11)

non σ tontorraren desbiderapen estandarra den. Kontuan izan desbiderapen
horrek luzera, denbora edo bolumen unitateak izan ditzakeela. Baldintza idealetan
hau da, beste hedapen-prozesurik ez dagoela kontuan hartuz, onar daiteke
analitoen luzetarako difusioa dela zonak sakabanatzeko arrazoi bakarra. Izan ere,
difusio erradiala ez da garrantzitsua, fluxu elektroosmotikoaren higidura-profil
lauari esker, eta konbekzio-hedapena ere arbuiagarria da, kapilarraren
propietateak direla eta. Hortaz, tontorraren bariantza ( σ 2 ) difusio molekularraren
koefizientearekin (D, m2 s–1) erlaziona daiteke.

7.1. irudia. Kromatografia elektrozinetiko mizelarra (MEKC) erabiliz lortutako elektroferograma.
Analgesiko baten analisiari dagokio, eta argi ikus daitezke laginean aurkitu diren konposatuak: 1)
parazetamola, 2) kafeina, 3) azido azetilsalizilikoa, eta 4) azido salizilikoa. Fluxu elektroosmotikoaren
iritsiera ere ikusten da. Irudia: J. Lopez-Gazpio.
2
= 2Dtm =
σ DIF

2DL D LT 2DL D
=
µT V
µT E

(7.12)
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non µT analitoaren mugikortasun totala (m2 V–1 s–1) den 4. atalean azalduko
dugu. LD detektagailurainoko distantzia da (m), eta t bertara iristeko analitoak
behar duen denbora edo migrazio-denbora (s). Analitoaren migrazio-denbora ere
garrantzitsua da, noski; izan ere, konposatu batek zenbat eta denbora gehiago
pasatu kapilarrean, orduan eta handiagoa izango da haren tontorraren
sakabanatzea.
Luzetarako difusioa konposatu bakoitzaren propietateen menpekoa da;
aipatu dugun difusio molekularraren koefizientean barneratuta daude propietate
horiek. Adibidez, molekula handiek difusio motelagoak izaten dituzte, eta, hortaz,
luzetarako difusioari dagokion zona-hedapen txikiagoa izaten dute. Banaketadisoluzioaren biskositateak ere badu eragina, eta baita tenperaturak ere. Dena
den, ez dugu ahaztu behar difusioa analitoaren abiadurarekin erlazionatuta
dagoela, eta, ondorioz, analito horrek duen abiadura-elektroforetikoak eta fluxu
elektroosmotikoaren abiadurak ere funtsezko zeresana izango dute.

1.3. Beste efektu batzuk
Zonen sakabanatzean eragina duen beste faktoreetako bat da solutuek
kapilarraren gainazalarekin izan dezaketen interakzioa, hau da, solutu-gainazal
interakzio edo gainazaleko adsortzio deritzona. Interakzio horiek banaketaren
eraginkortasuna kaltetzen dute, eta, ondorioz, tontor elektroforetikoek simetria gal
dezakete tailing efektua deritzo horri (7.2. irudia) edo, interakzioa oso sendoa
bada, solutua kapilarraren gainazalari guztiz itsatsita gera daiteke (Ackermans et
al., 1991). Gainazaleko adsortzioa interakzio ionikoen ondorioa izan ohi da, baina
interakzio hidrofobo zein hidrofiloak ere izan daitezke haien kausa (Zhukov et al.,
1997). Adsortzio-efektua oso nabarmena da peptido luzeen eta proteinen kasuan,
eta, hainbatetan, nahitaez erabili behar dira aurreko kapituluan aztertu ditugun
estaldurak, adsortzioa minimizatzeko.

7.2. irudia. Tontor elektroforetikoen simetria a eta b parametroen arabera determina daiteke, hau
da, tontorraren altuera osoaren % 10en neurtutako zabalerak. A) Tontor gausiarra (a = b), B) tailing
efektua (a < b), eta C) fronting efektua (a > b). Irudia: jabego publikoan.

Elektrodispertsio fenomenoa ere elektromigrazio-tekniketan gertatzen diren
2
). Elektroforesi
zonen sakabanatze-efektu garrantzitsuetako bat da ( σ ELEK
kapilarrean, kapilarra disoluzio elektrolitikoz beterik dago BGE edo background
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electrolyte deritzo, potentzial-diferentzia aplikatzean analitoak zona bereizietan
banatu daitezen. Lehenago azaldu dugun bezala, analitoen abiadura beren
mugikortasunaren eta aplikatutako eremu elektrikoaren arteko biderkadura da.
Teorian, disoluzio elektrolitikoaren helburuetako bat bi parametro horiek
konstante mantentzea da, baina, praktikan, laginean dauden analitoek badute
eragina eremu elektriko lokalean. Beste era batera esanda, analitoa pilatzen den
zonak ingurunearen eremu elektrikoa aldatzen du, eta, ondorioz, analitoaren
beraren mugikortasuna aldatu egiten da (7.13). Ondorioz,

I = A ⋅ ke ( x ) ⋅ E ( x )

(7.13)

ekuazioa betetzen da, non A kapilarraren barne-sekzioa den (m2), eta, hortaz,
barne-diametroaren menpe dagoen:
A=

π ⋅ db2
4

(7.14)

(7.13) ekuazioan agertzen den (x) parametroak adierazten du eroankortasun
elektriko lokala eta eremu elektriko lokala direla. Kapilar guztian zehar korronte
elektrikoa konstantea denez, kapilarreko zonaren batean eroankortasuna
elektrolito-disoluzio puruarena baino handiagoa bada, eremu elektriko lokala
txikiagoa izango da, eta alderantziz. Eremu elektriko lokala aldatzen bada,
analitoaren migrazio-abiadura ere aldatu egingo da, baina, aldi berean,
analitoaren kontzentrazioak aldaraziko du eroankortasun lokala (Gaš eta
Kenndler, 2000). Laburtuz, esan daiteke analitoaren kontzentrazioak baduela
eragina bere migrazio-abiaduran, eta prozesu horri deritzo, hain zuzen ere,
elektromigraziozko dispertsioa edo elektrodispertsioa (Chen eta Ghosal, 2012).
Fenomeno horren ondorioz, tontor elektroforetikoen distortsioa gertatzen da (7.3.
irudia).
Elektrodispertsioaren eragina handiagoa da laginaren kontzentrazioa
handiagoa bada, eta, ondorioz, lagin-gainkarga sample overloading gertatu
dela esan ohi da. Elektrodispertsioaren eragina minimizatzeko, elektrolitodisoluzio eta lagin-kontzentrazio egokiak lortu behar dira.
Tontor elektroforetikoen zabalera handitzen duen beste efektua lotua dago
elektrodo bakoitzean dagoen likido mailarekin. Banaketa elektroforetikoa
gertatzen den bitartean ondo orekatuta ez badago elektroforesi-ekipoko
elektrodoetan dauden bialen likido maila, solutuen dispertsiorako beste iturri bat
izan daiteke. Izan ere, sarrerako elektrodotik inlet irteerako elektrodora
outlet sifoi-efektua gerta daiteke, eta kapilarrean fluxu hidraulikoa sortu.
Kapilarraren barne-diametroa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta
nabarmenagoa izango da efektu horren eragina: 2 mm-ko altuerako likidodiferentziak migrazio-denbora % 3 alda dezake 50 µm-ko diametroa duen
kapilarrean, baina, 100 µm-ko diametrokoan, % 10era ere irits daiteke aldaketa
hori.
Ekipoaren detektagailuak ere badu kontribuzioa tontor elektroforetikoaren
zabaleran (7.15).
2
σ DET
=

2
WDET
12

(7.15)
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non WDET (m) detekzio-zeldaren luzera den. Dena den, elektroforesi kapilarrari
dagokionez, kontribuzio hori arbuiagarria izan ohi da detekzio-zeldaren luzera
solutuari dagokion zonaren luzera baino hiru aldiz txikiagoa bada, gutxi
gorabehera.

7.3. irudia. Elektrodispertsioaren ondorioz tontorretan gertatzen diren distortsioak: A) analitoaren
abiadura azkartu egiten denean, B) elektrodispertsiorik ez dagoenean, eta C) analitoaren abiadura
moteldu egiten denean. Irudia: jabego publikoan.

Lehen atal honetan azaldutako efektuak eta aipatu ez ditugun bigarren
mailako beste efektu batzuek (Poole, 2003), (7.1) ekuazioan adierazi ditugun
kontribuzioak izango dituzte praktikan gertatuko den analitoaren dispertsioan.
Efektu horiek kontrolatuta eta minimizatuta lortuko ditugu kalitate oneneko
seinaleak eta banaketak.

2. Eraginkortasuna
Banaketa elektroforetikoen eraginkortasuna, kromatografikoena bezala, plater
teorikoen kopuruaren (N) arabera adierazten da.
L 
N = D 
 σ 

2

Plater teorikoaren altuera baliokidea (H, m) honela definitzen da:

(7.16)
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H=

LD
N

(7.17)

Gas- edo likido-kromatografian gertatzen ez den bezala, elektroforesi kapilarrean
detektagailua ez dago zutabearen edo kapilarraren amaieran, lehenago baizik.
Kromatografian, analitoak migratu duen distantzia eta detektagailura dagoen
distantzia berdinak dira, baina, elektroforesi kapilarraren kasuan, detektagailua
kapilarraren amaiera baino lehen kokatzen da. Ondorioz, migrazio-denbora,
analitoen abiadura, plater teorikoak, eta abar, detektagailuraino dagoen
distantziarekiko (L D ) kalkulatzen dira, eta ez kapilarraren luzera totalarekiko
(L T ), detektagailua dagoen puntuan lortzen baita elektroferograma.
(7.16) adierazpenean (7.12) ordezkatzen bada, elektroforesian funtsezkoa
den (7.18) ekuazioa lortzen da. Jakina, hori egitea hurbilketa bat da; izan ere,
bariantzaren kontribuzio bakarra luzetarako difusioa dela jotzen ari gara.
N=

µT VL D
2DLT

=

µT EL D

(7.18)

2D

Praktikan lortzen den N balioa (7.18) ekuazioan adierazten dena baino txikiagoa
izaten da, hau da, eraginkortasun okerragoa lortzen da. Horren arrazoia zera da:
lehenago aipatu ditugun bariantzaren beste kontribuzioak ez direla kontuan
hartzen. Ekuazio orokorrago bat idatzi nahi bada, (7.1) ekuazioan azaltzen diren
bariantzaren osagai guztiak biltzen dituen adierazpen bat behar da (Poole, 2003):
N=

non

L2D
2Dtm + ∑ σ i2

∑σ

2
i

(7.19)

batukariak bariantza guztien kontribuzio adierazten duen, (7.1)

ekuazioan adierazi den bezala.
Beste alde batetik, plater teorikoen kopurua elektroferograma batetik
esperimentalki lortzeko, kromatografian ohikoak diren ekuazio hauek erabil
daitezke:
2

t 
 t 
N = 5,54 ⋅  m  = 16 ⋅  m 
 W1 / 2 
 Wb 

2

(7.20)

non W1/2 tontorraren altueraren erdian neurtutako zabalera den (m). Gogoratu W
aldagaiak luzera, bolumen edo denbora unitateak izan ditzakeela.

3. Selektibitatea eta bereizmena
Selektibitatea (α) banaketa elektroforetikoen kalitatea adierazteko beste
parametroetako bat da (Buszewski et al., 2013). Sistema elektroforetikoen
selektibitatea (7.21) ekuazioan adierazten den bezala definitzen da.
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α=

tm,2 − t EOF

(7.21)

tm,1 − t EOF

non t analitoen edo fluxu elektroosmotikoaren migrazio-denbora den (min). Beste
alde batetik, selektibitatea mugikortasunaren funtzioan ere adieraz daiteke:

α=

∆µT
µT ,BBZ

(7.22)

non ∆µT = µT ,2 − µT ,1 den, eta µT ,BBZ bi analitoen mugikortasunen batez bestekoa.

Selektibitatea bi analitoen mugikortasun-diferentziarekin erlazionatua dago, eta bi
konposatuak banatu ahal izango diren ala ez adierazten du.
Elektroforesi kapilarrean, bereizmenaren (R) definizioa kromatografian
erabiltzen denaren parekoa da, eta bi analito zenbateraino banatu diren azaltzen
du (7.4. irudia). IUPACren arabera, adierazpen honek definitzen du bereizmena
(IUPAC, 1997):
R=

tm,2 − tm,1

(W

b ,1

+ Wb,2 ) 2

=

2(tm,2 − tm,1 )
Wb,1 + Wb,2

(7.23)

non t ondoz ondoko bi tontorren migrazio-denbora den (min), eta Wb tontor

horietako bakoitzaren zabalera oinarrian (min).

7.4. irudia. Tontor kromatografikoen arteko bereizmena: A) R = 1,75, eta B) R = 1,0. Irudia: jabego
publikoan.

Bereizmena parametro esperimentalen funtzioan adierazi nahi bada,
honako ekuazio hau erabil daiteke (Grossman eta Colburn, 1997):
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R=

 ∆µT
1
⋅ N 1 / 2 ⋅ 
4
 µT ,BBZ

 1
 = ⋅ N 1/ 2 ⋅α
 4


(7.24)

Ohartu parentesi artean dagoen atala selektibitatearen definizioa dela. Hortaz,
(7.24) ekuazioak argi uzten du bereizmenak baduela selektibitatearekin lotutako
atal bat (α) eta eraginkortasunarekin lotutako beste bat (N). Selektibitateari
dagokion kontribuzioa estuki lotua dago elektroforesi-banaketaren parametroekin,
eta eraginkortasunari dagokiona, berriz, ekipoaren ezaugarriekin. Gainera, (7.24)
ekuazioa guztiz orokorra da; izan ere, N aldagaiak bere baitan du ∑ σ i2 batukaria,

eta batukari horrek bere baitan hartzen ditu dispertsio-fenomeno guztiak.
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1. Zonako elektroforesi kapilarra (CZE)
Elektromigrazio-teknika sinpleenaren kasuan, hau da, zonako elektroforesi
kapilarrean (CZE), elektroforesi fenomenoak eta fluxu elektroosmotikoak bakarrik
dute eragina konposatuen banaketan. Ikasmaterial honen 2. Zatian, elektroforesia
eta elektroosmosia aztertu ditugunean, zehaztasun osoz azaldu ditugu zonako
elektroforesi kapilarra arautzen duten bi fenomeno nagusiak.
Ikuspuntu praktiko batetik, fluxu elektroosmotikoaren abiadura nahiko
azkarra bada, katioiak eta anioiak aldi berean banatu eta detekta daitezke.
Gogoratu fluxu elektroosmotikoak molekula guztietan duela eragina eta, polaritate
normala aplikatzen bada, fluxua anodotik katodora mugituko dela, hau da,
elektrodo positibotik negatibora (8.1. irudia).

8.1. irudia. Fluxu elektroosmotikoaren noranzkoa, polaritate normala aplikatzen denean. Anodoa
positiboki kargatutako elektrodoa da, eta katodoa, berriz, negatiboki kargatutakoa. Gogoratu irudi
hori 1. kapituluan ere ikusi dugula (1.4. irudia). Irudia: jabego publikoan.

Lagina anodoan injektatu, eta katodorantz desplazatzen da. Ondoren,
seinalea ematen du katodoaren aurretik kokatuta dagoen detektagailuan.
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Partikula kargatuek elektroforesia eta partikula guztiek elektroosmosia jasango
dutenez (8.2. irudia), bi fenomeno horien batura izango da azkenean izango duten
abiaduraren erantzulea. Bi efektuak kontuan hartzen dituen mugikortasunari
mugikortasun totala edo itxurazko mugikortasuna deritzo apparent mobility.
Pareko zerbait adierazten du abiadura totalak edo itxurazko abiadurak.

µT = µ EOF + µ e

(8.1)

vT = v EOF + ve

(8.2)

Katioien mugikortasun elektroforetikoa positiboa denez, mugikortasun totala
positiboa da, eta fluxuari dagokiona baino azkarragoa. Hortaz, katioiak dira
lehenak detektagailura iristen, fluxuaren abiadura eta abiadura elektroforetikoa
batu egiten direlako.

8.2. irudia. Fluxu elektroosmotikoak kapilarrean dauden partikula guztiak eramaten ditu aurrera,
eskailera mekaniko bat balitz bezala. Vetter eta McGowan ikertzaileek proposatu zuten fluxu
elektroosmotikoa eskailera mekanikoaren analogiarekin azaltzea (Vetter eta McGowan, 2001). Irudia:
Kievko metroko eskailera mekaniko bat, jabego publikoan.

Anioien kasuan, berriz, mugikortasun elektroforetikoa negatiboa da, eta,
hortaz, fluxua baino mantsoagoak dira, fluxuaren abiadurari abiadura
elektroforetikoa kendu behar baitzaio. Horretaz gainera, anioiaren mugikortasuna
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fluxuarena baino handiagoa bada, lehena gailenduko da, eta abiadura totala
negatiboa izango da. Ioi hori ez da inoiz detektagailura iritsiko. Horregatik esan
dugu, atal honen lehen paragrafoan, fluxu elektroosmotikoaren abiadura nahiko
azkarra bada, katioiak eta anioiak aldi berean detekta daitezkeela.
Azkenik, ohartu konposatu neutroen kasuan mugikortasun elektroforetikoa
nulua denez abiadura totala fluxuaren abiadura izango dela eta, ondorioz, ezin
direla banatu. Anioien eta katioien kasuan, aldiz, bere ezaugarrien araberako
mugikortasun elektroforetikoa du bakoitzak 3. kapituluan sakon aztertu dugu
hori, eta, ondorioz, abiadura totala desberdina da.
Laburtuz, ikasmaterial honetan, hiru mugikortasun aztertu ditugu orain
arte: 1) mugikortasun absolutua, diluzio infinituari dagokiona, 2) mugikortasun
elektroforetikoa, bibliografian mugikortasun eraginkorra ere baderitzona, eta 3)
mugikortasun totala edo itxurazkoa, hau da, partikula bakoitzak kapilarrean duen
mugikortasun erreala mugikortasun elektroosmotikoari dagokion kontribuzioa
ere kontuan hartzen duena.
Zonako elektroforesi kapilarrean eta, oro har, elektromigrazio-teknika
guztietan garrantzitsua den beste parametroetako bat migrazio-denbora da.
Migrazio-denbora ( tm , s) solutu batek detektagailura iristeko behar duen denbora
da, eta solutuaren abiadura totalarekin ( vT , m s–1) eta detektagailurainoko
distantziarekin ( L D , m) erlazionatzen da (Poole, 2003; Buszewski et al., 2013).
Abiaduraren definiziotik,
vT =

LD
tm

(8.3)

ekuazioa idatz daiteke. Abiaduraren ordez mugikortasuna idatziz gogoratu 3.
kapituluan azaldu ditugula formula hauek, adierazpen honetara iristen gara:

µT E =

LD
tm

(8.4)

non E (V m–1) eremu elektrikoa den. Ondoren, eremu elektrikoaren ordez, haren
definizioa ordezkatuko dugu, (8.5) ekuazioan azaltzen den moduan.
E=

V
LT

(8.5)

Non V potentzial-diferentzia (volt) den, eta LT kapilarraren luzera totala (m).
Ondoren, (8.4) eta (8.5) adierazpenak elkartuz:

µT

L
L L
V
= D → µT = D T
LT
tm
t mV

(8.6)

Azken ekuazio hori oso garrantzitsua da; izan ere, mugikortasuna parametro
esperimentalen funtzioan jartzen du. Baina azken pauso bat eman behar dugu
mugikortasun elektroforetikoa lortzeko, azken hori determinatu nahi izaten
baitugu normalean. Konposatu baten mugikortasun elektroforetikoa lortzeko,
fluxu
elektroosmotikoari
dagokion
kontribuzioa
kendu
behar
diogu
mugikortasunari. Horretarako, konposatu neutroek eskaintzen duten informazioa
erabiltzen da, eta, konposatu neutrorik ez badago, gehitu egiten da markatzaile
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deritzona, fluxu elektroosmotikoaren abiadura kalkulatzeko. Izan ere, (8.6)
adierazpena neutroa den konposatu bati aplikatzen badiogu, mugikortasun
elektroosmotikoa kalkulatzen ari gara.

µ EOF =

L D LT
t EOF V

(8.7)

non t EOF fluxu elektroosmotikoari dagokion migrazio-denbora den, edo, hori
esperimentalki lortu ezin bada, konposatu bati dagokiona. Guztia adierazpen
bakarrean jasotzen bada:
µ e = µT − µ EOF =

L D LT L D LT
L L
−
= D T
t mV
t EOF V
V

1
1
 −
 tm t EOF





(8.8)

Adierazpen hori oso erabilgarria da ikuspuntu esperimentaletik. Jar dezagun
adibide sinple bat, formula horren erabilera praktikan jartzeko. Demagun anioi
bat, katioi bat eta konposatu neutro bat banatu nahi ditugula CZE teknikaren
bidez. Horretarako, elektrolito-disoluzio egoki bat aukeratu dugu, eta 60 cm-ko
kapilarra eta 30 kV-eko potentzial-diferentzia aplikatu dugu. Jakina da
detektagailua kapilarraren mutur katodikotik 8,5 cm-ra dagoela, hau da, L D = 51,5
cm dela.
Elektroferograman, hiru seinale ikusten dira: 10 s, 25 s eta 45 s-an, hain
zuzen ere. Konposatu bakoitzaren mugikortasun elektroforetikoa lortzeko, (8.8)
ekuazioa aplikatuko dugu. Lehenik eta behin, elektroforesiaren teoriari jarraituz,
katioia izango da azkarrena, eta, hortaz, haren migrazio-denbora 10 s da. Neutroa
da hurrengoa, 25 s dituela, eta, azkena, anioia, 45 s-ko migrazio-denbora duela.
Beraz,

µ EOF =

L D LT
51,5 ⋅ 60
=
= 4,12 ⋅ 10 −3 cm2 V–1 s–1
t EOF V 25 ⋅ 30.000

µ e ,NEUTROA = 0 cm2 V–1 s–1
µ e ,KATIOIA =

µ e , ANIOIA =

L D LT
V

L D LT
V

1
1
 −
 tm t EOF
1
1
 −
 tm t EOF

 51,5 ⋅ 60  1
1 
−3
 =
 −  = 6,18 ⋅ 10 cm2 V–1 s–1
 30.000  10 25 
 51,5 ⋅ 60  1
1 
2
–1 –1
 =
−  = −1,83 ⋅ 10 −3 cm V s

 30.000  45 25 

Gogoratu anioien mugikortasun elektroforetikoa negatiboa dela, eta neutroena,
nulua. Beste alde batetik, konposatu neutro baten mugikortasun totala eta
mugikortasun elektroosmotikoa kointzidenteak dira. Sinplifikatuz, konposatuak
ordenaq honetan iritsiko dira detektagailura, azkarrenetik mantsoenera
adierazita: 1) katioi txiki eta oso kargatuak, 2) tamaina handiagoko eta karga
txikiagoko katioiak, 3) banatu gabe geldituko diren konposatu neutroak, 4)
tamaina handiko eta karga txikiko anioiak, eta 5) anioi txiki eta oso kargatuak.
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8.3. irudia. Goiko irudian, bereizmen handiko likido kromatografiaz (HPLC) egindako analisia ikus
daiteke. Irudian, gari aleen erauzketatik lortutako lagin bat aztertu da, eta gliadina deritzen
proteinak identifikatu dira, gliadina motak letra grekoz adieraziz. Ondoren, analisi sakonago bat egin
denean, likido-kromatografiaz lortutako tontorrei dagozkien frakzioak jaso eta elektroforesi kapilarra
erabiliz beste banaketa bat egin dute ikertzaileek. Beheko bi irudietan, frakzio horien analisian
erregistratutako zenbait elektroferograma ageri dira. Analisi elektroforetikoaren ondoren, ikusi da
likido-kromatografian seinale bakarra ematen zuten tontor askotan konposatu bat baino gehiago
dagoela (15 eta 19 zenbakiekin adierazitakoak, adibidez). CZE teknika erabili dute banaketa
elektroforetikoa egiteko, eta baldintzak honako hauek dira: 27 cm-ko luzera totala eta 20 µm-ko
barne-diametroa duen kapilarra, 45 ºC-ko tenperatura, 22 kV-eko potentzial-diferentzia, eta fosfatodisoluzio erregulatzailea (0,1 M eta pH 2,5). Gainera, disoluzio erregulatzaileak bazuen
hidroxipropilmetilzelulosa-gehigarri polimeriko bat. Detekzio ultramorea erabili da, 200 nm-ko uhinluzeran. Irudia: jabego publikoan (Lookhart eta Scott, 1995).

Konposatu markatzaileen inguruan, beste ohar bat aipatu behar da. Zenbait
kasutan, mugikortasun elektroforetiko jakin bat duen konposatu bat erabil daiteke
markatzaile neutroaren den ordez. Markatzaile hori analisi kualitatiboa egiten
denean erabiltzen den barne-patroia izan daiteke, adibidez. Halakoetan, (8.8)
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ekuazioan fluxu elektroosmotikoaren migrazio-denbora jarri ordez erreferentziako
konposatuaren migrazio-denbora erabiltzen da, eta, horrela lorturiko
mugikortasunari mugikortasun erlatibo deritzo.
Azken ohar modura, atxikitze-denboraren eta migrazio-denboraren arteko
desberdintasuna azalduko dugu. Ohiko teknika kromatografikoetan, konposatu
batek kapilarra edo zutabe kromatografikoa zeharkatzeko behar duen
denborari atxikitze-denbora deritzo, konposatuak atxikipenezko interakzioa baitu
kapilarrarekin. CZE teknikaren kasuan, berriz, molekulak ez dira banatzen
kapilarrarekin interakzioa dutelako, migratzeko abiadura desberdinak dituztelako
baizik. Horregatik, elektromigrazio-teknikez ari garenean, egokiagoa da migraziodenbora erabiltzea. Kromatografia elektrozinetiko mizelarraren (MEKC) kasuan,
kromatografiaren eta elektroforesiaren arteko teknika denez, biak izan daitezke
egokiak, baina, ikasmaterial honetan, migrazio-denbora esango diogu horri ere,
IUPACren gomendioei jarraituz (Riekkola et al., 2004). 8.3. irudian, likidokromatografiaren eta elektromigrazio-tekniken bateragarritasuna ikus daiteke, eta
lagin bera bi teknikak erabiliz analizatzeak zer abantaila ekar ditzakeen
erakusten ditu.

2. Kromatografia elektrozinetiko mizelarra (MEKC)
Aurreko atalean azaldu den bezala, konposatu neutroak ezin dira banatu CZE
bidez, molekula neutro guztiek abiadura total bera baitute. Kromatografia
elektrozinetiko mizelarra MEKC, micellar electrokinetic chromatography
deritzon teknikak, berriz, ioiak eta molekula neutroak banatzeko aukera ematen
du. BGE disoluzioan mizelak osatzeko gai den surfaktante tentsoaktibo bat sodio
dodezilsulfatoa, adibidez gehitzen da, surfaktantearen kontzentrazio mizelar
kritikoa CMC, critic micelle concentration baino kontzentrazio handiago bat,
disoluzio horretan mizelak osa daitezen. Analito neutroek mizelekin dituzten
interakzioak konposatu bakoitzarentzat bereizgarriak direnez, beste kontribuzio
bat gehitu behar da mugikortasun totalean. Horren ondorioz, analito neutroek
beste abiadura total bat izaten dute, eta haien banaketa egitea lor daiteke.
Banaketa-disoluzioan dauden mizelek bigarren fasea osatzen dute, fase
pseudogeldikorra deritzona; izan ere, ikuspuntu kromatografikotik esan daiteke
mugitzen ari den fase geldikorra dela. Hala ere, IUPACk dioenez, MEKC ez da
kromatografiaren definizioarekin guztiz bateragarria (Riekkola et al., 2004);
hitzaren adiera hertsian, behintzat. Ondorioz, esan dezakegu MEKC teknika
elektroforesiaren eta likido kromatografiaren arteko metodo hibrido bat dela.
Gogoratu 2. kapituluan azaldu dugula MEKC teknikaren garapen historikoa, eta
mizelen irudia ere aurkeztu dugula (2.4. irudia).
Banaketaren funtsari dagokionez, ohikoena surfaktante moduan sodio
dodezilsulfatoa SDS erabiltzea da. SDS molekulek, 8-9 mM baino
kontzentrazio handiagoan badaude, mizelak eratzen dituzte ur-disoluzioan
daudenean. Mizela horiek anionikoak dira, eta, ondorioz, mugikortasun
elektroforetiko negatiboa izaten dute outletetik inleterako noranzkoan migratzen
dute . Baina, fluxu elektroosmotikoaren mugikortasuna nahiko handia bada,
mizelen abiadura totala inletetik outleterakoa izango da. Mizelen mugikortasuna
( µ mc ), hortaz, nahiko motela izango da, baina detektagailurantz mugituko dira
fluxu elektroosmotikoarekin batera, sarrerako elektrodotik irteerakora migratuz.
Laginarekin batera kapilarrera injektatu diren molekulek interakzioa izan
dezakete mizelekin, hainbat eratara, baina nagusiki interakzio hidrofoboak eta
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elektrostatikoak analitoek karga dutenean izan daitezke. Oro har, eta,
sendoenetik ahulenera sailkatuta, hiru eratara gerta daitezke interakzioak: 1)
analitoa mizelaren barruan sar daiteke, 2) kosurfaktante moduan SDS
molekulekin batera gera daiteke, edo 3) mizelatik kanpo interakzioa izan dezake
geruzarekin (8.4. irudia). Mizelen abiadura mantsoa denez, analitoek zenbat eta
interakzioa sendoagoa izan mizelekin, orduan eta abiadura mantsoagoa izango
dute, eta, ondorioz, migrazio-denbora handiagoa.

8.4. irudia. Kromatografia elektrozinetiko mizelarraren irudikapena. Analitoen (A) eta mizelen
arteko interakzioa motak ikus daitezke. Irudia: jabego publikoan.

Interakzioa oso sendoa duten konposatuak mizelekin batera mugituko dira
nagusiki, eta haien abiadura total bera izango dute. Horrelako konposatuak
abiadura mizelarra lortzeko erabiltzen dira Sudan III, adibidez; izan ere,
mizelen migrazio-abiadura ( tmc = tm ), bera dute. Interakziorik ez duten

konposatuek, berriz, fluxu elektroosmotikoarekin batera migratuko dute ( t EOF = tm

), eta fluxuaren markatzaile gisa erabiltzen dira metanola, esaterako. 8.5.
irudian, argi eta garbi azaltzen da CZE eta MEKC tekniken arteko
desberdintasuna, konposatu guztiak mizelekin duten interakzioaren arabera nola
banatzen diren ikus baitaiteke.
MEKC teknikan, banaketak prozesu kromatografikoari jarraitzen dio;
alegia, bigarren fasearekiko duten afinitatearen arabera migratzen dute analitoek.
Horregatik, kromatografian erabiltzen diren antzeko adierazpenak baliagarriak
dira MEKC aplikatzen denean, baina aldaketa batzuekin. Kromatografian,
ahalmen-faktorea (k’) (8.9) ekuazioaren bidez lortzen da,
k' =

tm − t 0
t0

(8.9)

eta konposatu bakoitzak fase geldikorrarekiko duen afinitatea kuantifikatzen du.
Kromatografia elektrozinetiko mizelarrean, mizelen migrazioa ahalmen-faktorean
sartu behar da, fase mizelarra mugitu egiten delako. Hortaz, ahalmen-faktorea
honela definitzen da (Terabe, et al., 1984):
k' =

tm − t EOF
t EOF ⋅ (1 − tm t EOF )

(8.10)

Elektroforesi kapilarraren oinarriak

8.5. irudia. Lagin beraren analisia, CZE eta MEKC tekniken bidez. CZEren kasuan, 5 konposatuak
neutroak direnez tontor bakarra ikusten da, (N) guztiek abiadura total bera baitute. MEKC
erabiltzean, berriz, konposatu guztiak ondo banatu direla ikus daiteke. Ezaugarri elektroforetiko
guztiak berdinak dira, baina, MEKCen kasuan, SDS surfaktantea gehitu da banaketa-disoluzioan.
Konposatuen identifikazioa: 1) kafeina, 2) 4-metil-3-penten-2-ona, 3) nitrobentzenoa, 4)
bentzalazetona, eta 5) bentzofenona. Ezaugarri elektroforetikoak: 20 mM sodio tetraborato
dekahidratatua, 25 mM SDS (MEKC), % 10 azetonitriloa, 25 kV-eko potentzial-diferentzia, eta 8 s-ko
eta 45 mbar-eko injekzio hidrodinamikoa. Kapilarraren luzera totala 50 cm-koa da. Irudia: J. LopezGazpio.

Kontuan izan tmc -k infinitura jotzen duenean (8.9) eta (8.10) adierazpenak
berdinak
direla.
Ahalmen-faktorea
esperimentalki
lortzeko,
fluxu
elektroosmotikoaren eta mizelen abiaduraren konposatu markatzaileak behar dira,
(8.9) ekuazioa aplikatu ahal izateko. Ahalmen-faktoreak adierazten du zenbat
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denbora dagoen solutu jakin bat mizelarekin interakzioan eta interakziorik gabe.
Analito guztiak, batez beste, mizelaren abiaduran migratzen ari dira k' (1 + k')
denboraz, eta 1 (1 + k') denboraz fluxu elektroosmotikoarekin batera. Gogoratu,
analito batek zenbat eta interakzio sendoagoa izan mizelekin, orduan eta
mantsoagoa izango dela haren abiadura totala.

8.6. irudia. Bentzenoaren (1), toluenoaren (2) eta etilbentzenoaren (3) banaketa kromatografia
elektrozinetiko mizelarrez. Konposatu horien migrazio-denborak erlazio zuzena du Kow balioarekin,
eta frogatuta geratzen da mizela-analito interakzioa hidrofoboa dela. Ezaugarri elektroforetikoak: 50
mM sodio tetraborato dekahidratatua (pH 9.3), 50 mM SDS surfaktante mizelarra eta % 4 metanola.
Detekzioa 210 nm-an egin da, eta 30 kV-eko potentzial-diferentzia aplikatu da. Irudia: Jessica Pérez
eta Ane Egaña lankideek Kromatografia irakasgaiari dagokion laborategiko praktikan lortutako
elektroferograma.

Adibidez, konposatu baten ahalmen-faktorea 1,2 bada, denboraren 5/11 %
45,4 mizelekin batera doa, eta denbora totalaren 6/11 % 54,6, fluxu
elektroosmotikoaren abiadura berean. Jakina, hori batez bestekoa da, prozesua
orekakoa baita. Hori kontuan hartuz, analito neutroen kasuan, honela berridatzi
behar da mugikortasun totala MEKC banaketetan:

µT = µ EOF +

k'
µ mc
1 + k'

(8.11)

Konposatu kargatuen kasuan, berriz, kontuan izan behar da mugikortasun
elektroforetikoa ere baduela, eta, ondorioz, mugikortasun totalak hiru kontribuzio
ditu (Ferguson et al., 1998):

µT = µ EOF +

1
k'
µe +
µ mc
1 + k'
1 + k'

(8.12)

Ahalmen-faktorea ezaugarri fisiko eta kimiko askoren menpe dago, baina,
molekula neutroen kasuan, konposatuaren oktanol/ur partizio-koefizientearekin
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( K ow )

erlaziona

daiteke,

koefiziente

horrek

molekularen

hidrofobotasuna

adierazten baitu, eta, neurri batean, mizelekiko interakzioaren erantzule nagusia
da efektu hori (Lamalle et al., 2012).
Efektu hori ikasleei zuzendutako laborategi-praktika batean frogatu
daiteke, hainbat konposatu MEKC bidez banatuz. Banaketa egin ondoren,
konposatu bakoitzaren K ow bibliografian bilatu daiteke, eta ahalmen-faktorea vs

K ow grafikoa irudika daiteke. Bi datu multzoen balio logaritmikoak irudikatzen
badira, ikusten da zuzen batera doitzen dela. Beste alde batetik, esperimentua
alderantziz ere plantea daiteke: kalibratu bat eraikitzen da K ow ezaguna duten
konposatuekin (8.6. irudia), eta, ondoren, analito ezezagunen K ow kalkula daiteke
(8.7. irudia).
Bereizmenari dagokionez, (8.13) ekuazioa aplikatu behar da MEKC
teknikan, eta likido kromatografian erabiltzen denaren parekoa dela ohartu
(Terabe et al., 1985).
R=

N  α − 1  k2'


4  α  1 + k2'

 1 − (t EOF tmc ) 


' 
 1 + (t
EOF tmc )k1 


(8.13)

non N plater teorikoen kopurua den, eta α bi konposatuen arteko selektibitatea,
hau da, k2' k1' .

8.7. irudia. Bentzeno (1), tolueno (3) eta etilbentzeno (5) patroiak erabiliz beste zenbait konposaturen
Kow balioa lortzeko erabilitako banaketa elektroforetikoa: (2) 2,7-dihidroxinaftalenoa, (4) 1-naftola, (6)
naftalenoa eta (7) bentzofenona. Fenantrenoa (8) erabili da ahalmen-faktorea kalkulatzeko
beharrezkoa den mizelen migrazio-denbora lortzeko. Irudia: Jessica Pérez eta Ane Egaña lankideek
Kromatografia irakasgaiari dagokion laborategiko praktikan lortutako elektroferograma.

Esan dugun bezala, komertzialki eskuragarri dauden surfaktanteen artean
MEKC aplikazioetan gehien erabiltzen dena SDSa da, dudarik gabe. Horretaz
gainera, beste hainbat ere baliagarriak dira pseudofase mizelarra osatzeko. Haien
artean bereizten dira anionikoak sodio dezilsulfatoa, sodio tetradezilsulfatoa,
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sodio dodezilsulfonatoa eta SDSa bera, besteak beste, kationikoak
dodeziltrimetilamonio kloruroa (DTAC), zetiltrimetilamonio kloruroa (CTAB),
eta abar eta zwitterionikoak 3-[(3-kolamidopropil)dimetilamonio] 3propanosulfonatoa (CHAPS), adibidez. Mizela mota guztien eta haien
aplikazioaren analisi sakona bibliografian aurkitu dezake irakurleak (Poole, 2003).
Beste alde batetik, kontuan izan, aplikazioaren arabera, MEKC sistemetan
gehigarri mota asko erabiltzen direla, hala nola ziklodextrina kiralak, disolbatzaile
organikoak, gatzak, eta abar. MEKC banaketak disolbatzaile organikoak bakarrik
erabiliz ere egin daitezke (Lopez-Gazpio et al., 2012), eta, kasu horretan,
kromatografia elektrozinetiko mizelar ez-akuosoa NAMEKC, nonaqueous
micellar electrokinetic chromatography deritzo (8.8. Irudia).
Dena den, lehenengoz lagin bat kromatografia elektrozinetiko mizelarrez
aztertu nahi denean, honako metodo hau erabiltzea gomendatzen dugu: 30 mM
sodio tetraboratoko disoluzio erregulatzailea (pH 9,2), 40 mM SDS, 15 kV, eta
detektagailurainoko luzera 30 cm-koa duen kapilarra. Gomendio hori bibliografian
aurkitu daiteke, eta bada oso argitalpen argigarri bat, ezaugarri horietatik abiatuz
MEKC metodoen garapena nola egin azaltzen duena (Palmer, 2003).

8.8. irudia. Perfume baten analisia, NAMEKC teknikarekin lortua. Disolbatzaile organikoa
formamida da, eta fosfatoa gehitu da elektrolito gisa. Izartxoz markaturiko tontorra analisi
kuantitatiboa egiteko erabili den barne-patroiari dagokio. Irudia: J. Lopez-Gazpio.

MEKC erabiliz lortutako eraginkortasuna normalean, N < 200.000
CZEn lortzen dena baino urriagoa bada ere, banaketa oso onak lortzen dira
(Perrett, 2010). Gainera, MEKC erabiltzeak CZEk dituen abantaila gehienak
mantentzen dituenez, konposatu kargadunak zein neutroak dituzten nahaste
konplexuak analizatzeko erabilgarria da; adibidez, metabolomikan (Guillo et al.,
2004) eta analisi kimikoan (Buszewski et al., 2013). Atalari amaiera emateko, M.
Silva-k argitaratutako berrikuspen-artikuluak irakurtzea gomendatzen diogu
kromatografia elektrozinetiko mizelarrak azken urteetan izandako garapenaren
ñabardura guztiak zehatz-mehatz ulertu nahi dituenari (Silva 2007, Silva 2009,
Silva 2011, Silva 2013).
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3. Elektrokromatografia kapilarra (CEC)
Elektrokromatografia kapilarrak CEC, capillary electrochromatography
elektroforesi kapilarraren eta likido kromatografiaren ezaugarriak elkartzen ditu.
Banaketa-analitoek fase geldikorrarekin duten interakzioan oinarritzen denez,
ohiko teknika kromatografikoetatik gertuago dago elektromigrazio-tekniketaik
baino. Hala ere, elektroforesi-ekipoetan egiten denez, elektromigrazio-teknikekin
batera sailkatu ohi da. CECean erabiltzen diren kapilarrek zona paketatua eta
zona librea izaten dituzte. Kapilarraren zona paketatuan, bada fase geldikor bat,
baina, likido kromatografian gertatzen ez den bezala, potentzial-diferentziak
mugiarazten du fase mugikorra elektrokromatografia kapilarrean. Hori da
abantaila nagusia; alegia, elektromigrazio-tekniketan ikusi dugun abiadura-profil
laua lortzen dela, eta banaketen eraginkortasuna hobetzen. Kapilarraren zona
paketatua likido-kromatografian erabiltzen diren antzeko silize-partikulekin
lortzen da.
Ezaugarri horiek direla eta, konposatu neutroen banaketa-mekanismoa
likido-kromatografian gertatzen denaren parekoa da, eta, konposatu ionikoetan,
kromatografiaren eta elektromigrazioaren arteko zerbait gertatuko da (Schmid,
2012; Breadmore et al., 2013). Kapilar paketatua erabiltzen den arren, fluxu
elektroosmotikoa sor daiteke, eta, bere profil lauari esker, 40 milioi plater teoriko
baino gehiago lor daitezke (Dittmann eta Rozing, 1996). Desabantaila nagusia
burbuilak agertzea da, banaketaren kalitatea kaltetzen baitu. Arazo horri
irtenbidea eman zaio, neurri batean, elektrodoetan dauden inlet eta outlet bialak
gas-iturri bati esker presurizatuz 2-12 mbar inguruko presioa aplikatzen da.
Kapilarrak paketatzeko dauden teknikei eta materialei buruzko
informazioa Poole-ren liburuan aurkitu dezake irakurleak; liburu horretanaurkitu
daitezke , ikasmaterial honen mailatik kanpo geratzen diren xehetasun guztiak
(Poole, 2003).

4. Fokatze isoelektriko kapilarra (CIEF)
Fokatze isoelektriko kapilarra CIEF, capillary isoelectric focusing peptidoak
eta proteinak banatzeko erabiltzen den elektromigrazio mota bat da
(Markuszewski et al., 2013). Teknikaren funtsa konposatuak puntu
isoelektrikoaren pI, isoelectric point arabera banatzea da. Molekula anfotero
edo anfolito deritzen konposatuek karga positiboa edo negatiboa izan dezakete,
ingurunearen pHaren arabera. Puntu isoelektrikoari dagokion pHan, ordea,
konposatu horien karga totala nulua da. CIEF aplikatzen denean, pH gradientea
osatzen da kapilarrean pH 2tik 10era, adibidez. Katodoan disoluzio basikoa
eta anodoan azidoa jartzen bada normalean, 20-40 mM den sodio hidroxidoa eta
azido fosforikoa, hurrenez hurren, potentzial-diferentzia aplikatzean, anfolitoen
migrazioa gertatzen da, pH = pI betetzen den kapilarraren zonaraino (Hjertén,
1992).
Anfolitoa bere puntu isoelektrikoari dagokion pHa duen zonara iristean,
karga total nulua izaten du, eta, hortaz, mugikortasun elektroforetikoa ere bai.
Ondorioz, konposatua han fokatzen dela esaten da. Anfolito guztiak kapilarreko
zonetan fokatu direnean, disoluzio guztia mugiarazten da presio hidraulikoari
esker, eta konposatu guztiak detektagailurantz eramaten dira. Presio
hidraulikoaren ordez, bi elektrodotan disoluzio basikoa edo azidoa jarrita ere lor
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daiteke likidoaren migrazioa (Tang eta Lee, 1997). CIEF aplikatzeko fluxu
elektroosmotikoa eliminatu behar da, eta, horretarako, 7. kapituluan aztertu
ditugun estaldurak erabili ohi dira % 1-2 poliakrilamida, esaterako.
CIEF teknikak arrakasta handia izan du proteinen eta beste konposatu
batzuen puntu isoelektrikoak determinatzeko metodoetan (Thomassen et al., 2013),
eta baita disoluzio biologiko diluituen analisian. Proteinen puntu isoelektrikoa 0,03
pH unitatetako prezisioarekin determina daiteke fokatze isoelektrikoari esker
(Slais eta Friedl, 1994).

5. Isotakoforesi kapilarra (CITP)
Isotakoforesi kapilarraren CITP, capillary isotachophoresis erabilera nagusia
disoluzio erregulatzaile ez-jarraitu batekin ioiak banatzea da. Ioiak mugikortasun
elektroforetikoaren arabera banatzen dira, era eraginkor batean, baina kontuan
izan behar da ezin direla aldi berean banatu katioiak eta anioiak. Kasu horretan,
beste eroankortasun elektriko bateko bi disoluzio erregulatzaile erabiltzen dira
banaketa-disoluzio gisa. Lagina bi disoluzio horien artean injektatzen da, eta
sandwich moduan geratzen da. Kapilarraren lehen zatian dagoen elektrolitoak
leading electrolyte detektatu nahi diren ioien karga bera izan behar du, baina
aztertu nahi diren ioiek baino mugikortasun elektroforetiko handiagoa. Bigarren
elektrolitoak terminating electrolyte detektatu nahi diren ioien karga bera
baina detektatu nahi diren ioiak baino mugikortasun elektroforetiko txikiagoa izan
behar du (Poole, 2003).

8.9. irudia. Zona bakoitzaren eroankortasun elektrikoa desberdina denez, korronte elektrikoa
konstante mantentzeko eremu elektrikoak desberdina izan behar du zona bakoitzean. Ioiek abiadura
konstantez migratzen dutenez, eremu elektriko egokiko zonan kokatzen dira. Ioi bat gehiegi azkartu
eta hurrengo zonan sartzen bada, moteldu egiten da, eta dagokion zonara itzultzen da berriro, eta
alderantziz. Irudia: jabego publikoan.

Ondoren, potentzial-diferentzia aplikatzen da, baina korronte konstantea
izatea da baldintza. Egoera geldikorrera iristean molekulen abiadurak konstantea
izan behar duenez, konposatu bakoitza eremu elektriko jakin bateko zonan
kokatuko da, eta, ondorioz, analito guztiek mugikortasunaren araberako zonak
osatuko dituzte. Zona batean dagoen analitoa hurrengoa dagoen zonan sartzen
bada, haren abiadura aldatu egiten da, zona horretan eremu elektrikoa desberdina
baita, eta berriz beraren mugikortasunari dagokion zonara itzultzen da (8.9.
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irudia). Prozesu hori behin eta berriz errepikatzen da, harik eta ioi guztiak
banatzen diren arte (8.10. irudia).
Isotakoforesian lortzen diren seinale edo isotakoferogramak oso bereziak
dira. Ioi guztien zonak ia elkarren segidan daudenez, seinaleak eskailera
modukoak izaten dira. Analisi kuantitatiboan, eskailera-maila bakoitzaren
zabalera
hartzen
da
kontuan.
Normalean,
isotakoforesi
kapilarra
prekontzentrazio-teknika gisa erabiltzen da, analitoak pilatzeko, eta, ondoren,
beste elektromigrazio-teknika baten bidez era eraginkorrago batean banatzeko
(Fernández Gutiérrez et al., 2005). 8.11. irudian ikus daiteke zonako
elektroforesiaren, fokatze isoelektrikoaren eta isotakoforesiaren arteko
desberdintasuna.

8.10. irudia. Isotakoforesi kapilarrez banatutako bi konposatu. Hasieran, bi konposatuak nahasita
daude (1), baina, eremu elektrikoaren eraginez, pixkanaka banatu egiten dira (2), zenbait zonatan
banatu arte (3). Zona horiek elkarren segidan daudenez, isotakoferogramek itxura berezia izaten
dute, beste elektromigrazio-teknikekin alderatuta. Kolore txuriz, hasierako elektrolitoa (leading)
adierazi da, eta grisez, bukaerakoa (terminating). Irudia: jabego publikoan.
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8.11. irudia. Zonako elektroforesi kapilarra (CZE), isotakoforesi kapilarra (ITP edo CITP) eta fokatze
isoelektriko kapilarra (IEF edo CIEF). Irudia: jabego publikoan.

6. Elektroforesi kapilarra geletan (CGE)
Geletan egindako elektroforesi kapilarrak CGE, capillary gel electrophoresis
ez du interes handirik kimika analitikoaren ikuspegitik, baina oso garrantzitsua
da batez ere aplikazio biologikoetan. Proteinak, azido nukleikoak eta bestelako
makromolekulak tamainaren arabera banatzeko erabiltzen da normalean, eta
abantaila asko eskaintzen ditu, ohiko gel-elektroforesiarekin alderatzen bada (Zhu
et al., 2012). Kapilarrak hainbat gel erabiliz betetzen dira, hala nola
poliakrilamida, agarosa, hidroxialkilzelulosa, polibinilalkohola, eta abar. SDSa ere
gehitzen da, konposatuek SDSarekin duten interakzioaren arabera hobeto
banatzeko, baina, banaketa-disoluzioaren izaera biskosoa dela eta, tamainaren
arabera banatu ohi dira konposatuak (Poole, 2003).
Teknikak automatizazio maila handia eskaintzen du, baina desabantaila
nagusia kapilarren iraupena da. Gelak oso biskosoak izaten dira, eta zaila izaten
da kapilarrak ondo garbitzea. Arazo horri irtenbide partziala eman zaio polimero
linealen garapenarekin, erabiltzen errazagoak baitira. Azken horiek, gainera,
injekzio elektrozinetikoaz gainera hidrodinamikoa ere onartzen dute, kapilarra
kaltetu gabe (Fernández Gutiérrez et al., 2005).

7. Laburpena eta metodoen garapena
Aztertu ditugun metodo horiek adierazten duten bezala, elektroforesi-tekniken
aplikazio-esparrua oso handia da. 8.1. taulan dago kapitulu honetan azaldu
ditugun elektromigrazio-tekniken laburpena, eta metodo bakoitzaren ezaugarri
garrantzitsuenak jaso ditugu. Metodoen garapenari dagokionez, oinarrioinarrizkoa den honako eskema hau planteatuko dugu, elektroforesi-teknikak
lehen aldiz aplikatzen direnerako: 1) konposatu kationikoak analizatzeko, zonako
elektroforesi kapilarra 25 mM den fosfato-disoluzio erregulatzailea erabiliz (pH
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2,5), 2) konposatu anionikoak analizatzeko, zonako elektroforesi kapilarra 25 mM
den borato-disoluzio erregulatzailea erabiliz (pH 9,2), eta 3) analito neutroen
kasuan, kromatografia elektrozinetiko mizelarra, 30 mM den borato-disoluzio
erregulatzailea (pH 9,2) eta 40 mM den SDS surfaktante mizelarra erabiliz.
8.1. taula. Elektromigrazio-teknika moten laburpena (Poole, 2003; Buszewski et al., 2013).

Teknika

Konposatuak banatzeko arrazoia Aplikazio garrantzitsuenak

CZE

Karga/tamaina erlazioa

Ioiak eta konposatu ionizagarriak

MEKC

Mizelekin duten interakzioa

Konposatu neutroak eta kargatuak

CEC

Fase geldikorrarekin duten
interakzioa

Konposatu neutroak eta kargatuak

CIEF

Puntu isoelektrikoa

Proteinak eta konposatu
zwitterionikoak

CITP

Sandwich eran dauden ioien
mugikortasun motak

Ioien prekontzentraziorako

CGE

Karga eta tamaina (baina ez
karga/tamaina erlazioa)

Makromolekula biologikoak, DNA,
proteinak

Hasierako ezaugarri horietatik abiatuz, hainbat eta hainbat parametro
optimizagarri aztertu behar dira; haien artean, eta gutxi batzuk aipatzearren:
kapilar mota, potentzial-diferentzia, tenperatura, injekzio mota, detekzio-sistema,
gehigarrien presentzia, disoluzio-erregulatzailea, elektrodoen polarizazioa,
banaketa-disoluzioaren biskositatea eta indar ionikoa, fluxua kontrolatzeko
gehigarriak, eta abar.
Parametro horien optimizazioak beste hainbesteko ikasmateriala idazteko
informazioa eskaintzen du, baina elektroforesi kapilarraren oinarriak aztertzea
izan da gure helburua eta, hortaz, beste baterako utziko dugu elektroforesimetodoen garapena. Dena den, gaian interesa duenak metodo elektroforetikoen
garapenari buruz Kevin Altriak idatzitako liburu bikaina irakur dezake,
elektromigrazio-tekniketan sakontzen jarraitzeko (Altria, 1996).
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