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CINQUENA PART.  ELECTROFORESI

Capítol 13  Característiques i tipus d'electroforesi

13.1  Introducció

L'electroforesi és una tècnica de separació basada en la migració de grans molècules (polímers,
col·loides, ions complexos, bacteris, hematies, etc.) i petits agregats de molècules que es troben
carregats elèctricament sota l'influència d'un camp elèctric aplicat a un medi on les partícules estan
suspeses.
 
L'electroforesi es diferencia de la conductivitat (facilitat de transport de càrrega pels ions) en el fet que
en aquesta última les partícules carregades són petits ions, i de l'electròlisi (reducció al càtode i
oxidació a l'ànode) en el fet que en aquest cas els ions es descarreguen als electrodes, mentre que en
l'electroforesi s'observa la posició de les molècules o els ions carregats abans d'arribar als electrodes.

El fenomen electroforètic va ser descobert per Reuss l'any 1807, però va ser Tiselius  l'any 1937 que
va descriure la seva famosa cèl·la electroforètica per separar les quatre proteïnes d'un sèrum
(albúmina, alfa, beta i gamma-globulines) qui va donar l'impuls decisiu a aquesta tècnica moderna de
separació. L'any 1948 Tiselius va rebre el premi Nobel de Química per aquesta aportació.

El principal camp d'aplicació de l'electroforesi és la separació i,identificació i, si cal, quantificació de
macromolècules biològiques, d'una manera especial les proteïnes, els lípids, els àcids nucleics, etc.
També s'aplica a altres espècies bioquímiques, a espècies inorgàniques i, molt especialment, a l'anàlisi
clínica per determinar el lipidograma, el proteïnograma, etc. d'un sèrum.
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13.2  Fonaments bàsics de l'electroforesi

13.2.1  Velocitat de migració

Es defineix la migració com el moviment de les espècies produït pel camp elèctric aplicat.
En aplicar un potencial a un medi, la força que s'exerceix sobre una partícula situada en aquest medi
és:

              F = q. E

F, força exercida sobre la partícula, en dines
q, càrrega elèctrica elemental de la molècula o de l'ió 

(q=4.8.10  u.e.s.de càrrega = 1.6.10  coulombs)-10 -19

La velocitat de migració de les molècules carregades depèn de la càrrega, de la mida, de la forma i del
medi en què es troben.

A primera vista, sembla que la partícula es mourà cap a l'extrem oposat del paper o del suport utilitzat,
amb velocitat creixent. No obstant això, la velocitat de desplaçament és constant, ja que a mesura que
la partícula avança per la solució que embolcalla el suport  es troba amb una força de retard causada
per la viscositat del dissolvent. Aquesta força augmenta línealment amb l'acceleració de la partícula
i així es manté pràcticament constant a la velocitat d'aquesta.

Stokes ha demostrat que aquesta força d'oposició per a una espècie carregada, suposadament esfèrica,
es pot expresar per:

                F  = 6.B.r.0.vS

 r,  radi de la partícula, en cm
 0,  viscositat del medi,en poise
 v,  velocitat de desplaçament de la partícula, en cm.s-1

Per igualació d'ambdues forces s'obté la velocitat de migració:

                         q.E
                v = ----------
                       6.B.r.0

13.2.2  Mobilitat de les molècules

Es defineix la mobilitat d'una molècula com la velocitat adquirida en aplicar-li un gradient de camp
elèctric d'un volt/cm :
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                     velocitat adquirida      v               q±

               u = --------------------- =  --- = ----------------------
                   camp elèctric aplicat     E         6.B .r.0.300 

q  , càrrega elèctrica en u.e.s. (1 u.e.s. = 1 erg/ 1 u.e.s. treball= 1 erg/300 volts)±

r ,  radi de la partícula, en cm
0 ,  viscositat del medi, en poise (1 poise = 1 g/cm.s )
µ ,  mobilitat de la partícula, en cm / volt.s2

En expressar les unitats de mobilitat com a  cm /volt.s  és necessari dividir per 300 per convertir u.e.s.2

de voltatge en volts.       

La separació entre dues espècies carregades (A i B) en el mateix sistema electroforètic i en un temps
t, vindrà donada per:

                                                   E.t    
                Îl =(l - l  = (µ - µ ). -------          A B) A B

                                                     L 

L, longitud del suport

El valor de la mobilitat no es confirmarà experimentalment perquè hi ha un efecte més de retard degut
als ions de signe contrari, i amb això una tendència a disminuir la mobilitat de les migracions. Aquesta
disminució està relacionada directament amb la força iònica de la solució, i s'aplica un terme de
correcció degut a Debye-Hückel, i així l'equació de la mobilitat queda:

                            q                       1±

               µ = --------------- . -----------------------
                      6.B.r.0.300        1 + r.A. I1/2

A, constant de Debye-Hückel (A=2.33.10  per l'aigua a 25ºC)7

I, força iònica (I= 1/2 3 m .z  = 1/2 m( n  z  +  n  z )i i + + - -
2 2 2

m, concentració molar
z, càrrega de cada ió
n, nombre de ions de cada càrrega

13.2.3  Mobilitat de les molècules i paràmetres de la cel·la

Per una cel·la de les característiques de la figura 6.1 l'equació de la mobilitat a partir dels seus
paràmetres elèctrics i dimensionals es calcula per:
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Fig. 13.1 Dimensionament d'una cel·la

l, distància recorreguda per l'ió, en cm
L, distància de suport entre elèctrodes, en cm
V, voltatge aplicat, en volts
D, resistivitat elèctrica,en S.cm
I, intensitat aplicada, en ampers
k, conductivitat específica de la solució, en Siemens.cm-1

S, àrea de la secció transversal de la cel·la, en cm2

t, temps,en s

13.2.4  Influència del pH en la separació electroforètica

El pH afecta de forma decisiva la mobilitat iònica de les espècies per separar. Per un àcid HA, d'un
pKa determinat, i per valors diferents del pH de la solució on es duu a terme l'electroforesi, s'obté:

              HA  øùùùùùùùùõ   A  + H- +

                       (A )(H )- +

              Ka = -----------       pH = pKa + log (A  )/ (HA)-

                          (HA)
             
Si (A  )=(HA)           pH= pKa-

Si (A  )= 2 (HA)       pH= pKa + log 2-

  
Si (A  )= (HA)/2       pH= pKa - log 2-



    pH«pK                  pHópK                    pH  pK                     pHôpK                   pH»pK 
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A la figura 13.2 apareix l'esquema de la separació de l'àcid HA en diferents pH. Quan el pH és molt
baix, l'àcid no es dissocia i a penes es desplaça. Si el pH s'acosta al pK, es desplaça, però la
distribució és més asimètrica. Per a un valor del pH=pK, la distribució és simètrica. Si el pH és
lleugerament més alt que el pKa, la separació avança, però de forma asimètrica. Per fi, si el pH és
molt superior al pKa, l'espècie està totalment dissociada i es desplaça donant una taca simètrica.

Fig. 13.2 Esquema de separació electroforètica d'un àcid en diferents pHs.

Per a la separació de dues espècies protonitzades o més:
      (A )(H )- +

              HA øùùùùùùùùõ  A   +  H        pKa = ----------- +

        (HA)

    (B )(H )- +

              HB øùùùùùùùùõ  B   +  H      pKb = ------------ +

       (HB)

El pH òptim de treball es calcula per l'expressió:

                      pKa + pKb         (u  /u ) -  (Ka/Kb)a b
1/2 1/2

               pH = ----------- -  log -----------------------------
                             2                  1 - (u Ka / u Kb) a b

1/2

13.2.5  Electroforesi d'aminoàcids

Un aminoàcid R- CH - COOH es comporta com un ió dipolar  R - CH - COO-

                  NH                                                               NH2 3+
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sense càrrega neta, zwiterió, quan el pH = (pK  + pK )/2, que és el denominat punt isoelèctric, i per1 2

tant no presenta mobilitat:

               pK                     pK1
2

R- CH - COOH  øùùùùùùùõ  R - CH - COO   øùùùùùùùùõ R- CH - COO- -

     NH                    NH                        NH    3+ 3 2
+

     catió                  zwitterió               anió
  (migrarà al càtode)      (no migrarà)         (migrarà a l'ànode)  

A pH  pK , es presenta com a catió i es desplaçarà cap a l'elèctrode negatiu o càtode. A pH  pK ,1 2

existirà com a anió i es desplaçarà cap a l'elèctrode positiu o ànode.

Aquesta marcada influència del pH en els aminoàcids dóna la possibilitat de separar barrejes dels
mateixos en una solució. A fi d'obtenir una bona resolució convé seleccionar un pH diferent del punt
isoelèctric dels aminoàcids. 
S la taula 6.1 es mostra la migració cap a l'ànode (+) o cap al càtode (-) d'alguns aminoàcids de pI
distints:

Taula 13.1 Migració d'aminoàcids segons el seu pI

                 pI                 Solució tamponada   
                               pH=3       pH= 5 pH= 9

Àcid aspàrtic    2.8   poc desplaçat    a l'ànode        a l'ànode

Fenilalanina     5.5     al càtode        poc desplaçat a l'ànode

Histidina        7.5  al càtode al càtode   a l'ànode

Lisina           9.6     al càtode       al càtode         poc desplaçat

13.3  Tipus d'electroforesi

Bàsicament existeixen dues modalitats electroforètiques (o bé 4) diferents, segons si les partícules
carregades migren a través d'un medi lliure, una solució, o bé d'un medi estabilitzant, gels. A la taula
nº 13.2 es mostren els diferents tipus d'electroforesi que es fonamenten en aquests principis bàsics:



BUFFER
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Taula 13.2 Classificació de les tècniques electroforètiques

Electroforesi d'interfase lliure
paper

segons l'estabilitzant
gel

Electroforesi de zona 
convencional

segons la tècnica  electrocromatogràfica 
immunoelectroforesi

Isotacoforesi
Capil·lar

13.3.1  Electroforesi d'interfase lliure

Es fonamenta en el fet que una fase líquida és l'única separació entre els elèctrodes. El mètode va ser
aplicat a la separació de proteïnes solubles per Tiselius (1937), que va rebre per aquest treball el premi
Nobel l'any 1948.

La mostra es col·loca en un tub rectangular o cilíndric en forma d'U, amb límit de separació ben
definit entre la mostra i la solució reguladora continguda en el tub. En aplicar un camp elèctric entre
els elèctrodes, el límit de les interfases es desplaça en una direcció i a una velocitat determinada segons
la mobilitat (càrrega i massa) de les proteïnes per separar.

La posició del límit es pot observar per una discontinuïtat en l'índex de refracció de la solució, que
és el mètode en què es basa la detecció de les proteïnes. Si la mostra conté diverses proteïnes
s'obtindran tants límits de separació com components hi hagi. A la figura 13.3 es mostra l'esquema
d'una cel·la d'electroforesi del tipus Tiselius.

Fig. 13.3 Esquema d'una cel·la electroforètica tipus Tiselius
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La mesura es duu a terme pel pas d'un doble feix de llum, un d'ells a través d'una solució homogènea
(blanc) i l'altre a través de la mostra que conté les proteïnes. La recombinació d'ambdos feixos de llum
dóna unes bandes d'interferència al llarg del tub o cel·la de Tiselius; cada banda representa un canvi
en l'índex de refracció, i es poden arribar a determinar concentracions de l'ordre del 10 %.-3

A la figura 13.4 es mostra el front ascendent i descendent en l'electroforesi d'un sèrum humà i
l'electroferograma obtingut aproximadament. Cal indicar que encara que a simple vista sembli que els
dos perfils siguin iguals, a la pràctica s'obtenen lleugeres variacions en l'altura del tub segons si es
mesura l'ascendent o el descendent. Teòricament haurien de ser iguals encara que canviats d'ordre:
la proteïna més mòbil és la primera en l'ascendent i l'última en el descendent. La realitat dóna
l'ascendent més agut ja que es mou en un medi de major conductivitat, el contrari passa al final de la
part descendent. Aquest efecte és degut a les diferències de contingut electrolític entre la mostra i la
solució reguladora.  

Fig. 13.4 Fronts ascendent i descendent en electroforesi d'un sèrum humà

13.3.2  Electroforesi de zona

El constituent principal de l'electroforesi de zona és el medi estabilitzant en què té lloc la separació,
i està format per un material semblant a la fase estacionària de cromatografia. Aquest material pot ser
paper, acetat de cel·lulosa, gel de sílice, midó, agar-agar, etc. impregnat d'una fase líquida
electrolítica. 

Una característica general de l'electroforesi de zona és que el gradient de potencial (E/l) es manté
pràcticament constant durant el procés, ja que la conductivitat específica de l'electròlit (solució tampó)
no queda modificada substancialment per la presència dels analitos. 

La forma de les zones (taques) en què es troba l'analito després de l'electroforesi depenen del temps
utilitzat, la conductivitat específica relativa del tampó, fenòmens d'adsorció que es produeixen i els
equilibris àcid-base (pH, pKa).
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13.3.2.1  Electroforesi sobre paper

S'utilitza com a suport material una tira de paper de filtre de tipus cromatogràfic impregnada amb
solució tampó on s'aplica una gota de la mostra. Generalment les tires de paper es col·loquen sobre
plaques o es mantenen tenses, i se'n sumergeixen els extrems en dos dipòsits que contenen els
elèctrodes. 

Es poden presentar moltes disposicions d'electroforesi sobre tira de paper, (figura 13.5). La tècnica
de suspensió horizontal, on tot el sistema s'introdueix en una cambra per mantenir una temperatura
constant. La disposició en sandvitx col·loca la tira de paper, saturada de tampó i amb la gota de la
mostra, entre dues plaques de vidre, amb els extrems lliures submergits en els recipients dels
elèctrodes. La tècnica del cavallet es duu a terme en una placa de metacrilat foradada per poder inserir
els elèctrodes i deixar passar la tira de paper per poder-la submergir en la solució tampó. La mostra
s'aplica a la part alta del paper migrant en forma descendent.

Fig. 13.5 Diverses disposicions d'electroforesi sobre tira de paper

La localització del punt d'aplicació de la mostra varia segons si s'apliquen analitos de càrrega oposada
(anions i cations), que s'ha de situar al centre, o bé si s'han de separar mostres de caràcter solament
catiònic (+), que s'apliquen prop de l'ànode (-), o solament aniònic (-), que llavors s'apliquen prop
del càtode (+). 
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El camp d'aplicació de l'electroforesi sobre paper s'estén a la determinació de proteïnes, lípids i
carbohidrats en sèrum. No obstant això, la utilització es veu limitada perquè no és possible la
determinació quantitativa a causa de la manca de transparència del suport paper.

13.3.2.2  Electroforesi sobre tires d'acetat de cel·lulosa

L'electroforesi sobre suport d'acetat de cel·lulosa presenta tots els avantatges del paper i pràcticament
elimina tots els inconvenients esmentats. Per tant, és una tècnica àmpliament utilitzada en l'anàlisi
clínica i bioquímica, que l'utilitzen per al fraccionament d'un nombre molt considerable de materials
biològics. S'aplica a la separació de macromolècules, especialment les proteïnes del sèrum humà:
albúmina, globulines, etc. de l'orina, del líquid espinal i d'altres líquids corporals. S'amplia el seu
camp d'aplicació amb l'aïllament i la purificació d'enzims, hormones, proteïnes essencials, toxines,etc.
i actualment amb la tècnica immunològica, com es podrà comprovar.

Els components bàsics d'un equip d'electroforesi de zona són la cubeta on es col·loquen les tires
tibades per un suport adequat i submergides pels extrems a la solució tampó. Sobre les tires d'acetat
de cel·lulosa es col·loca la mostra en forma de ratlla o punt i s'espera la seva migració per aplicació
d'una font estabilitzada de corrent continu a tensió variable. (figura 13.6).

Fig. 13.6 Disposició de la cubeta per electroforesi de zona

Passat el temps de l'emigració cap a l'elèctrode corresponent, les tires se submergeixen en una solució
reveladora i posteriorment una transparentadora per facilitar la quantificació del revelatge. Aquesta es
realitza freqüentment amb un fotodensitòmetre que utilitza la llum reflectida o transmesa per a la
quantificació. Consisteix en un bastidor sobre el qual es situen les tires d'acetat de cel.lulosa i per mitjà
d'un sistema mòbil els fa travessar una escletxa per la qual passa un feix de llum procedent d'una
llampada. La radiació transmesa o reflectida passa a un detector de fototub i la resposta amplificada
es pot enregistrar gràficament o integrar quantitativament.

A la figura 13.7 es mostra un equip fotodensitòmetre i a la figura 13.8 es representa un electrofero-
grama, en aquest cas un proteïnograma, d'un serum humà, on poden observar-se les bandes
corresponents a l'albúmina,  alfa , alfa  i gamma-globulines.1 2
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Fig. 13.7 Fotodensitòmetre per electroforesi

Fig. 13.8 Proteïnograma d'un sèrum humà
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13.3.2.3  Electrocromatografia

Generalment s'utilitza un muntatge simultani cromatogràfic-electroforètic que té aplicacions
preparatives i en alguns casos analítiques.

La figura 13.9 mostra un muntatge dels indicats, on sobre la tira de paper cromatogràfic s'incorporen
lateralment uns elèctrodes que imposen un camp elèctric perperdicular a la migració cromatogràfica.
Finalment s'obté una separació dels analitos en forma de ventall de tires a partir del punt d'aplicació.
L'aplicació de la mostra és contínua per mitjà d'un tub capil·lar i el final del paper es talla en forma
de dent de serra , per permetre recollir en tubs d'assaig situats estratègicament l'eluït de la substància
separada.

Fig. 13.9 Esquema d'un montatge electrocromatogràfic

13.3.2.4 Immunoelectroforesi

Els mètodes immunoelectroforètics es basen en la mobilitat electroforètica d'un antígen (proteïna o
altres substàncies amb capacitat immunogènica) i la seva reacció o inmunoprecipitació amb un anticòs.

Aquest mètode,desenvolupat a partir dels anys seixanta, consisteix en separar les proteïnes mitjantçant
electroforesi de zona i després deixar-les difondre en el medi estabilitzant al que s'ha introduït una
línea (banda) d'anticossos, formant línees característiques de precipitació.

El sistema més simple consisteix en col·locar la mostra amb proteïnes en un petit forat fet a l'agar i
separar els seus components per la influència d'un camp elèctric, formant una banda de proteïnes
separades entre si. Es col·loca una línia de solució d'anticossos en la mateixa direcció de migració.
Passades unes vint hores s'ha originat una doble difusió i s'obtenen uns arcs de precipitació que
corresponen cada un d'ells a un parell antigen- anticos, que són visibles a simple vista o s'han de
revelar.
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La identificació resulta simple quan s'utilitza una proteïna determinada amb un anticòs específic, però
enormement complexa quan el nombre de proteïnes és elevat, com és el cas del sèrum humà, ja que
l'antisèrum ha de contenir anticossos per a tots els analitos.

13.3.3  Electroforesi capil·lar

L'electroforesi capil·lar (CE) es coneix tradicionalment com a zona lliure d'electroforesi (CZE) i
modernament com a electroforesi capil·lar d'alta resolució (HPCE). És una tècnica molt eficaç ,
d'elevat poder de resolució que separa els soluts de forma ràpida i reproduïble  mitjantçant les seves
diferents mobilitats.

Per electroforesi capil·lar es separen fàcilment substàncies tals com aminoàcids, proteïnes, pèptids,
àcids nucleics, fragments de DNA, drogues farmacèutiques, molècules quirals, àcids orgànics i bases,
ions inorgànics i d'altres.

L'electroforesi capil·lar consta d'un tub flexible de 20 - 100 cm de llarg i 25 - 100 µm de diàmetre
intern de sílice fosa, recobert de poliamida, que està ple d'una solució tampó apropiada. Una petita
quantitat,entre 1 i 30 nl, de mostra s'introdueix en aquest capil·lar i s'hi aplica un potencial elèctric
de 20.000 a 30.000 volts , i el corrent generat és del rang dels microampers. Les espècies carregades
se separen per la seva diferent mobilitat electroforètica. Després de poc temps el solut passa per una
finestra del capil·lar on es detecta actualment per radiació ultraviolada visible, encara que ja s'estudien
altres sistemes detectors de fluorescència, electroquímics i d'espectroscopia de masses.

L'esquema simplificat d'un aparell d'electroforesi capil·lar es mostra a la figura 13.10

Fig. 13.10 Esquema simplificat d'un equip d'electroforesi capil·lar

Com s'ha indicat consta d'un capil·lar de sílice fosa amb els seus extrems submergits en recipients de
solució tampó adequada, on s'aplica un potencial elevat. La mostra es pot injectar en el capil·lar per
electromigració, submergint la punta del capil·lar en un dial que tingui la mostra, i s'aplica el voltatge
per sistema hidrodinàmic variant les altures del capil·lar o bé per sistema pneumàtic fent pressió.
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Les característiques principals de la tècnica electroforètica capil·lar és que combina la rapidesa de
separació (5 - 40 minuts), l'elevada sensibilitat analítica (nivells de picomols), el baix consum de
mostres (1 - 30 nl), l'elevada eficiència (més de 1.000.000 plats/m ), gran reproductibilitat, versatilitat
i facilitat d'ús.

Últimament s'aplica la nova tecnologia d'electroforesi capil·lar a la separació d'anions amb una alta
eficàcia. Encara que els mètodes de cromatografia iònica són fiables, tenen algunes limitacions. Les
columnes d'intercanvi iònic de base polimèrica que s'utilitzen en cromatografia iònica proporcionen
entre 1000 i 5000 plats teòrics i s'obtenen pics relativament amples i llargs temps d'anàlisi. Les
separacions per EC aplicant un camp elèctric al llarg del tub capil·lar de sílice fosa que conté un
electròlit aconsegueixen entre 100.000 i 500.000 plats teòrics, i permeten temps curts d'anàlisi i
resoldre mescles complexes d'espècies iòniques en pocs minuts.

La resolució de mescles complexes s'optimitza utilitzant modificadors de flux electroosmòtic que
s'afegeixen a l'electròlit per controlar el flux del tampó a través del capil·lar. Una vegada separats,
els ions (generalment anions) es detecten per ultravioleta indirecta. Un ió que absorbeix en l'UV (com
el benzoat, el ftalat, el cromat, etc) s'afegeix al tampó per produir una alta absorció de fons. Quan els
ions de la mostra passen per la finestra de detecció produeixen un increment de transmitància que
genera un senyal que és directament proporcional a la concentració de l'anió present. 

Fig. 13.11 Anàlisi experimental de metalls per electroforesi capil·lar (gentilesa de WATERS)
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L'elevat increment de resolució de la tècnica d'electroforesi capil·lar a l'anàlisi de ions fa que es puguin separar
més de 30 anions en poc més de 3 minuts, mentre que amb els mètodes convencionals de cromatografia iònica sols
se separarien 2 - 3 ions amb el mateix temps. A la figura 13.11 es mostra una separació experimental de metalls
àlcalis, àlcali-terris i de transicío per electroforesi capil·lar. 

13.3.3.1  Variants de l'electroforesi capil·lar

S'utilitzen algunes variants de l'electroforesi capil·lar tradicional que es diferencien fonamentalment
en el tractament del tub capil·lar. 

-- Flux electroosmòtic (EOF):

S'utilitza un tub capil·lar amb superfície interior tractada que es pot carregar negativament per
ionització o per grups silanol (Si-OH). Adjacents a la paret del tub s'hidraten els cations de la mostra
que són atrets per aplicació d'un elevat potencial elèctric. El flux produït es denomina electroosmòtic.
(figura 13.12).

Fig. 13.12 Flux electroosmòtic (EOF)

-- Electroforesi en un capil·lar ple amb un gel (CGE):

La separació es realitza en un capil·lar ple amb una matriu de gel, com ara la poliacrilamina, l'agarosa
o solucions de polímers lineals. S'utilitza per a la separació de fragments de molècules més grans, com
ara macromolècules biològiques, oligonucleòtids, fragments de DNA, proteïnes, etc.
L'avantatge principal de l'electroforesi amb gel és l'àmplia gamma de matrius de gel i tipus de
composicions existents, la detecció lineal, la facilitat d'anàlisi quantitatiu i l'automatització del procés
analític.
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-- Enfocament isoelèctric capil·lar (CIEF):

S'omple un capil·lar amb una mescla d'amfòlits que creen un gradient de pH i en aplicar la mostra,
que necessàriament ha de tenir càrregues elèctriques, aquestes es mouen, per aplicació d'un camp
elèctric, per desplaçament en solució bàsica cap al càtode i en solució àcida cap a l'ànode fins arribar
a una zona de pH en  què s'aconsegueix el punt isoelèctric (pI). En aquest moment es troben en forma
molecular i, per tant, no actives electroforèticament, i es detenen. En definitiva, la separació dels
components de la mostra es produeix gràcies a les seves diferències de punts isoelèctrics; d'aquí el seu
nom: enfocar l'espècie fins a trobar la situació isoelèctrica. A la figura 13.13 es mostra la situació
d'una sèrie d'aminoàcids enfocats en el seu pI segons el pH de separació.

Fig. 13.13 Enfocament isoelèctric capil·lar (CIEF)

Fig. 13.14 Electroforesi capil·lar micel·lar (MEKC)

--Electroforesi capil·lar micel·lar (MEKC):

Es tracta d'un tub capil·lar amb superfície no tractada ple amb un solució tampó que té un detergent,
per la qual cosa es formen micel·les en el capil·lar. És l'únic sistema electroforètic que permet la
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separació de substàncies neutres, que a causa del flux electroosmòtic elevat fa que les micel·les es
desplacin cap al càtode. (figura 13.14).

En els apartats següents es descriuen amb més detall els sistemes d'electroforesi capil·lar denominats
isotacoforesi i l'electroforesi capil·lar d'alta resolució.

13.3.3.2  Isotacoforesi

La isotacoforesi (ITF) és una electroforesi que es duu a terme a una velocitat (taco) constant (iso) en
un tub capil·lar de migració sense suport material i, per tant, es pot considerar com una modalitat
d'electroforesi lliure.

Encara que els principis bàsics de la isotacoforesi es coneixen des de principis dels anys setanta, és en
la dècada passada quan es comercialitzen i s'usen com a tècnica instrumental rutinària. Els avantatges
principals que presenta aquesta tècnica és l'elevat poder de resolució, alta freqüència de mostreig, gran
precisió i flexibilitat.

Un muntatge bàsic d'isotacoforesi,(figura 13.15)  consta d'un tub capil·lar de tefló (0.5 a 1 mm de
diàmetre interior) que té en els seus extrems dos recipients d'electròlit diferents, on se submergeixen
els elèctrodes. Un dels electròlits, denominat frontal (EF), de mobilitat efectiva superior a qualsevol
dels components de la mostra per analitzar i l'altre, denominat terminal (ET), amb ions de mobilitat
efectiva menor als de la mostra. La mostra iònica s'introdueix amb una microxeringa (0.1 a 100
microlitres) com una estreta banda en el tub capil·lar i un detector continu de tipus termoparell, de
conductivitat, d'alta freqüència, fotomètric, etc. detecta i enregistra els diversos analitos iònics de la
mostra. 

Fig. 13.15 Muntatge bàsic per a treballs en isocatoforesi
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Aplicant un corrent continu constant entre els extrems del tub de migració, els electròlits (frontal F i
terminal T) i les espècies iòniques de la mostra (A,B,C,D) comencen a desplaçar-se i ordenar-se
d'acord amb la seva mobilitat iònica. Per exemple, µL >µA >µB > µC > µD > µT. En aquesta
fase els ions viatgen pel tub de migració a diferents velocitats.

Una vegada les espècies iòniques estan completament separades, viatgen a velocitat constant a través
del tub capil·lar de migració, ordenades d'acord amb les seves mobilitats iòniques i sense separar-se
entre elles, ja que en aquest cas s'interrompria el corrent elèctric, en faltar-li el suport iònic. (figura
13.16).

Fig. 13.16 Esquema de migració dels electròlits i de la mostra en una separació d'isocatoforesi.

Les longituds de les zones iòniques es mantenen constants respecte al temps una vegada separades
completament, i es poden detectar en qualsevol part del tub de migració un cop separades. Si s'utilitza
un detector de gradient de potencial, que és el d'aplicació més universal i de major resolució, s'obté
una representació escalonada en funció del temps com indica la figura 13.17 per al cas d'anions i
cations. En la mateixa representació es mostra la variació d'aquest gradient diferencial en funció del
temps, i s'obtenen uns pics aguts que corresponen a cada interzona.

El gradient de potencial creat a cada zona és específic de cada espècie iònica en les condicions
experimentals a què es determina, i el seu valor serveix com a determinació qualitativa de la zona. En
la pràctica la identificació es realitza utilitzant solucions patró de composició coneguda que s'afegeixen
a la mostra. Per la seva banda, la longitud de les zones separades proporcional a la quantitat de ions
que conté i, per tant, és la base de l'anàlisi quantitativa. Les corbes de calibratge s'obtenen
representant els volums de mostra patró injectats respecte a les longituds de la zona. 

La isotacoforesi és una tècnica aplicable a una gran varietat de camps: alimentació (àcids orgànics,
aminoàcids), farmacologia (antibiòtics, drogues), indústria química (àcids inorgànics o orgànics, ions
metàl·lics, tensioactius), aigües (sulfats, clorurs, nitrits i tota mena de cations i anions inorgànics),
bioquímica i medicina en líquids corporals, aminoàcids, nucleòtids, pèptids, proteïnes, etc.
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Fig. 13.17 Separació de cations i d'anions per isocatoforesi

13.3.3.3  Electroforesi capil·lar d'alta resolució (HPCE)

Es tracta d'una electroforesi capil·lar tradicional quant al fonament però assistida per la tecnologia
moderna de detecció pel sistema de díodes en fila i capil·lars de pas òptic ampliat que augmenta la
sensibilitat respecte als capil·lars rectes, sense minvar-ne la resolució.

Fig. 13.18 Esquema simplificat d'un muntatge d'electroforesi capil·lar d'alta resolució
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Es basa en una estreta sonda capil·lar de sílice fosa d'uns 365 µm de diàmetre exterior i entre 50 i 100
µm de diàmetre interior i un pas de llum per a la detecció de 50 µm.

A la figura 13.18 es mostra un esquema simplificat d'un muntatge d'electroforesi capil·lar d'alta
resolució. 

L'equip HPCE està format per un joc de vials de mostres amb accés aleatori a cadascun d'ells iun
col·lector de fraccions. Els vials corresponents als buffers, que donen el gradient de pH adequat a
l'anàlisi, es poden canviar i reomplir durant l'anàlisi fora de la línia de treball (off-line), com indica
l'esquema de la figura 13.19. 

Fig. 13.19 Joc de vials de mostres i buffer (gentilesa de Hewlett- Packard Española,SA).

La injecció de quantitats de nanolitres de mostra és delicada i d'una importància crítica per obtenir una
reproductibilitat quantitativa i, per això l'aparell corregeix la pressió d'injecció, per comparació amb
el valor programat prèviament i, si és necessari, en fa la correcció.

Mitjantçant la detecció pel sistema de díodes en fila, (figura 13.20) permet identificar i confirmar els
pics de l'electroferograma entre 190 i 900 nm. Es poden obtenir escombratges de longitud d'ona en
funció del temps o bé pics d'absorbància (unitats d'absorbància) en funció del temps d'electroforesi.

L'electroforesi capil·lar d'alta resolució es controla, generalment, per un sistema de ChemStation, on
una interfície d'usuari autoexplicativa guia l'operador pas a pas a través dels procediments d'operació
i mostra l'estat de l'anàlisi a temps real. Es pot programar i automatitzar la presa de mostres i les
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múltiples injeccions, la reposició de tampó fora de línia, el canvi de polaritat, la recol·lecció de
fraccions i la programació simultània de voltatge i pressió.

Fig. 13.20 Sistema de detecció per díodes en fila

A la figura 13.21 es poden veure els components principals d'un aparell modern i l'equip de treball
complet per electroforesi capil·lar d'alta resolució.

Encara que l'electroforesi capil·lar va ser considerada originàriament com una tècnica especialment
adequada per a l'anàlisi de macromolècules, el sistema HPCE amplia la seva utilitat analítica a la
separació de compostos tals com aminoàcids, drogues, vitamines, pesticides, ions inorgànics, àcids
orgànics, colorants, agents tensioactius, pèptids i proteïnes, carbohidrats, oligonucleòtids, fragments
de DNA, cèl·lules completes i partícules de virus. 

Fig. 13.21 Components de l'aparell i equip de treball d'electroforesi capil·lar (gentilesa de Hewlett-Packard
Española, SA).
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Fig. 13.21 (Cont.) Components de l'aparell i equip de treball d'electroforesi capil·lar (gentilesa de Hewlett-Packard
Española, SA).
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