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Elektroforeza

Elektroforeza to

• Rozdzielanie związków posiadających ładunek pod wpływem ich
zróżnicowanej migracji w polu elektrycznym. Jony mogą być
przyciągane lub odpychane pod wpływem sił pola elektrycznego.

Elektroforeza
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• Technika elektroforezy została wprowadzona przez A. 

Tiseliusa w 1937 roku. Umieszczając mieszaninę protein  

w tubie zanurzonej w roztworach buforowych w polu 

elektrycznym odkrył on, że składniki mieszaniny migrują  

z szybkością określoną przez ich ładunek  i ruchliwość. 

• Za swoje osiągniecia w technikach separacyjnych Tiselius
uzyskał nagrodę Nobla w 1948 roku. 
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• Wydajność procesu elektroforezy w otwartym roztworze w sposób

zaproponowany przez Tiseliusa jest ograniczona przez termiczną

dyfuzję i konwekcję. Z tego też powodu, elektroforeza w tradycyjnym

wydaniu jest przeprowadzana w nośnikach nie ulegających procesowi

konwekcji takich jak poliakryamid czy żel agarozowy.

• Jednak żelowa elektroforeza nie jest zbyt popularną techniką

rozdzielczą z powodu długiego czasu trwania procesu rozdzielania,

niskiej jego wydajności oraz trudności w detekcji i automatyzacji.

• Alternatywą do elektroforezy żelowej okazała się technika 

wykorzystująca do rozdzielania wąskie rurki czy kapilary. Ponieważ 

wąskie kapilary charakteryzują się niskim przewodnictwem, co 

wiąże się z wytwarzaniem niewielkiej ilości ciepłą Joule’a, oraz 

jednocześnie możliwością zastosowania układów bez żelu 

agarozowego. Z tego też powodu z powodzeniem są one 

stosowanie do procesów elektroforetycznych.

• Wstępne badania w układach z pustą rurką zostały opisane 

przez Hjerten’a w 1967 roku. Do rozdzielania zastosował on 

pustą rurkę o średnicy wewn. 1 mm. W późniejszych 

eksperymentach Virtanen’a, a następnie Mikkers’a i Everaerts’a

średnica wewn.  kapilary została zmniejszona do 200μm dzięki 

wykorzystaniu połączenia szkła z teflonem. 
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• W roku 1980 Jorgenson i Lukas zaproponowali 
kapilarę wykonaną ze stopionej krzemionki o średnicy 
wewn.75 μm. 

• Obecnie kapilara do elektroforezy ma wewnętrzną 
średnicę od 25 do 150 μm, całkowicie wypełniona 
buforem roboczym. 

• Wysoki opór elektryczny (niskie przewodnictwo) 

kapilary pozwala na zastosowanie bardzo wysokiego 

pola elektrycznego (100-500 V/cm) z jednoczesnym 

niewielkim wytworzeniem ciepłą Joule’a. 

• Zastosowanie wysokiego pola elektrycznego znacznie 

skraca czas trwania analizy i zwiększa wydajność 

procesu rozdzielania. 

Przegląd metod elektromigracyjnych 
Elektroforeza żelowa
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Elektroforetyczna ruchliwość fragmentów DNA w żelu agarozowym. 
DNA pochodzi z bakteriofagu lambda strawionego przez enzym 
restrykcyjny Hind III. Strzałka pokazuje dystans migracji w cm przez 
fragmenty DNA o określonym rozmiarze.

http://cdn.idtdna.com/Support/Technical/TechnicalBulletinPDF/Gel_Electrophoresis.pdf

18
http://www.uwplatt.edu/~sundin/363-7/image/l637-32h.gif

Elektroforeza aminokwasów

Bibuła nasączona 
buforem o pH 6,01
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Nowoczesne rodzaje elektroforezy 
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https://sciex.com/Documents/manuals/Intro
ductiontoCapillaryElectrophoresisVol-I.pdf

Wlot 
kapilary

Wylot 
kapilary

Detektor

Bufor (faza 
ruchoma) 

Bufor (faza 
ruchoma) 

Zbiornik Zbiornik 

komputer

• Podstawowym parametrem wpływającym na migrację 

substancji w elektroforezie kapilarnej jest elektroosmoza, a 

dokładniej przepływ elektroosmotyczny (EOF). Jest to przepływ 

cieczy znajdującej się w kapilarze pod wpływem przyłożonej 

różnicy potencjałów. EOF jest wynikiem istnienia podwójnej 

warstwy elektrycznej przy ścianach kapilary. 

Electroosmoza

21

https://en.wikipedia.org/wiki/Electro-osmosis

Elektroosmoza

22

νeos = prędkość elektroosmotyczna,  ζ = potencjał  
elektrokinetyczny, εr przenikalność  elektryczna roztworu, E 
natężenie pola elektrycznego, η= lepkość roztworu

μeos = ruchliwość elektroosmotyczna (prędkość ruchu fazy 
ciekłej w jednostkowym polu elektrycznym) 
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Czynniki wpływające na prędkość migracji 
elektroosmotycznej 

• Potencjał elektrokinetyczny (zeta) (wprost 
proporcjonalnie)

• Lepkość układu (odwrotnie proporcjonalnie) 

23

Sposoby kontroli EOF

24

Parametr efekt na EOF Komentarz

Pole elektryczne Rośnie proporcyjnalnie do 
wzrostu pola elektrycznego 

Powstaje ciepło Joule’a, spięcie 
elektryczne w kapilarze

pH buforu Wzrost pH powoduje 
wzrost EOF

Wpływa na jonizację substancji 
badanych 

Siła jonowa lub 
stężenie buforu

EOF wzrasta przy niskiej 
sile jonowej

Wysoka siła jonowa powoduje wysoki 
przepływ prądu do generuje ciepło 
Joule’a.
Niższa pojemność buforowa przy  
niskiej sile jonowej powoduje 
adsorpcję stref substancji. 

Temperatura Wpływa na lepkość buforu, 
a przez to na EOF

Powinna być kontrolowana 

Parametr Wpływ na EOF komentarz

Dodatek 
organicznego 
modyfikatora

Zmienia zeta potencjał i lepkość 
elektrolitu

W sposób złożony wpływa na 
EOF, i na selektywność  

Dodatki do elektrolitu 
(np. surfaktanty)

Zmieniają wielkość i kierunek EOF, 
anionowe surfaktanty mogą 
zwiększać EOF; kationowe mogą 
zmniejszać EOF

Dynamiczna adsorpcja na 
ściankach kapilary przez 
hydrofobowe i jonowe 
oddziaływania

Neutralne hydrofilowe 
polimery

Zmniejszają EOF, ale go też 
kontrolują przez osłanianie ładunku 
powierzchniowego i wzrost lepkości 

Adsorbują się na ściankach 
kapilary przez hydrofobowe 
i jonowe oddziaływania, 
zwiększają oddziaływania 
pomiędzy substancją 
rozdzielaną a ścianami 
kapilary

25 26

Wpływ pH na EOF w 
kapilarach wytworzonych z 
różnych materiałów

Wpływ rodzaju, jego stężenia i siły jonowej  buforu na
EOF, pH buforu 8,0 
kółka – bufor boranowy; kwadraty – bufor fosforanowy;
Trójkąty – bufor węglanowy
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Dozowanie próbki 
Hydrodynamiczne 

Elektrokinetyczne

Polega na umieszczeniu dozującego końca kapilary 
w zbiorniku z próbką i przyłożeniu wysokiego 
napięcia, które jest jednak 3-5 razy mniejsze od 
tego zastosowanego w procesie rozdzielania. W tym 
sposobie dozowania analit jest umieszczany w 
kapilarze dzięki zarówno migracji jak i pompowaniu 
przez EOF.  

28

Detekcja 

29

Czynniki wpływające na 
migrację substancji i 
powtarzalność 

Kapilarne techniki elektromigracyjne

• To grupa technik obejmująca: kapilarną 
elektroforezę strefową (capillary zone
electrophoresis, CZE), kapilarne ogniskowanie 
elektroforetyczne (capillary isoelectric focusing, 
CIEF), żelową elektroforezę kapilarną (capillary gel
electrophoresis, CGE), izotachoforezę kapilarną 
(capillary isotachphoresis, CITP), micelarną 
chromatografię elektrokinetyczną (micellar
electrokinetic chromatography, MECK), 
elektrochromatografię kapilarną, CEC) 30
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Dodatki stosowane w 
CE

33

Wybór techniki CE

34
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CZE, Kapilarna strefowa elektroforeza

36
https://www.shsu.edu/~chm_tgc/primers/pdf/CEs.pdf

Różnicowanie mieszaniny substancji pod wpływem przepływu 
elektroosmotycznego w kapilarnej elektroforezie strefowej 38
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39 40

41

CITP- kapilarna izotachoforeza

42
https://www.shsu.edu/~chm_tgc/primers/pdf/CEs.pdf
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45

CIEF - kapilarne ogniskowanie izoelektryczne

https://sciex.com/Documents/manuals/Introductio
ntoCapillaryElectrophoresisVol-I.pdf

46
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Analiza związków 
chiralnych 

48

Capillary gel electrophoresis, kapilarna 
elektroforeza żelowa, CGE 
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Micelarna chromatografia 
elektrokinetyczna (MEKC)

50
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Rozdzielenie jest polepszone przez 
rozciągnięcie zakresu elucji lub okna 
czasowego. Gdy rozdzielane są substancje 
pozbawione ładunku wszystkie migrują 
pomiędzy czasami t0 i tM. Hydrofilowe 
związki nie oddziałują z micelami i są 
eluowane z szybkością równą EOF, te zaś 
które są zatrzymywane przez micele eluują
się z micelami. Z uwagi na fakt, że okno 
czasowe może być całkiem niewielki, 
wydajność rozdzielenia może być duża.  

53

Podobnie jak w przypadku chromatografii rozpuszczalniki organiczne 

mogą wpływać na oddziaływania  pomiędzy substancją a micelą. 

Rozpuszczalniki takie jak metanol, acetonitryl czy 2-propanol są 

powszechnie stosowane. Dodane do buforu roboczego

w stężeniu do 50% v/v osłabiają hydrofobowe oddziaływania pomiędzy 

badaną  substancją a micelą. Mogą również zmniejszać hydrofobowe 

oddziaływania wewnątrz miceli. 

54
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55Wpływ typu kapilary 56

Kapilarna elektrochromatografia 
(CEC)

• Łączy CE i HPLC. 

• Można rozdzielać substancje obojętne (jak w HPLC)

• Można rozdzielać małe objętości próbek z wysoką 
wydajnością rozdzielania (CE)

• Nie stosuje się wysokiego ciśnienia (inaczej niż w 

HPLC)

• Siłą sprawiającą w ruch eluent jest przepływ 
elektroosmotyczny. 

57 58

Porównanie EOF i przepływu hydrodynamicznego (laminarnego) i 
stref substancji eluowanych

EOF Laminarny 
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Zastosowanie elektroforezy

59

SDS-page elektroforeza 

• Jedną z najpowszechniej wykorzystywanych technik w 
analizie białek jest SDS-PAGE (ang. SDS poliacrylamide
gel electrophoresis). Jest to proces rozdzielenia 
elektroforetycznego w warunkach denaturujących z 
wykorzystaniem SDS, czyli dodecylosiarczanu sodu. 
SDS-PAGE jest techniką, która pozwala w pełni 
uniezależnić proces rozdzielania białek od ich kształtu i 
ładunku elektrycznego. Dzięki temu uzyskiwany wynik 
jest stosunkowo prosto interpretowany na podstawie 
zależności drogi, jaką przebyło białko w żelu, od jego 
masy molekularnej

60

• Mechanizm SDS-PAGE

• Przygotowanie próbek do analizy SDS-PAGE wymaga dodatku specjalnego buforu 
zawierającego w swym składzie SDS i substancję redukującą, a także denaturacji 
termicznej białek (poprzez ogrzanie do 95-100°C przez kilka minut). SDS jest 
detergentem jonowym, który niszczy oddziaływania niekowalencyjne decydujące 
o przestrzennej strukturze molekuły białkowej. Efekt denaturacji jest zapewniany 
definitywnie przez ogrzewanie próbki do wysokiej temperatury. Zawarty w 
buforze czynnik redukujący, na przykład DTT (ditiotreitol), odpowiada za 
niszczenie mostków dwusiarczkowych w strukturach białek. Ponadto, obecność 
SDS uniezależnia szybkość migracji molekuł od ich ładunku, ponieważ ten 
anionowy detergent warunkuje nadanie wszystkim białkom dużego ujemnego 
ładunku.

• W efekcie działania powyższych czynników białka poruszają się w żelu w 
kierunku elektrody dodatniej z szybkością zależną jedynie od ich wielkości.

61

• O długości procesu elektroforezy decyduje także 
wysokość przyłożonego napięcia. Im większe 
napięcie pomiędzy elektrodami, tym szybszy 
rozdział elektroforetyczny. Należy jednak 
pamiętać, że zwykle szybka elektroforeza pod 
wyższym napięciem wiąże się z niekorzystnym 
przegrzewaniem buforu elektroforetycznego i 
niższą rozdzielczością uzyskanego 
elektroforegramu. 

62
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http://yuppil.carrotstown.com/sds-page/
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Białka rozdzielane przez SDS-PAGE, 

65

- (katoda)

+  (Anoda)

66



17.12.2019

17

2-D elektroforeza

67

2-D electroforeza zaczyna się od wstępnego rozdzielenia próbki w jednym wymiarze, po 
czym rozdzielenie w drugim wymiarze pod kątem 90 stopni do pierwszego. W  
elektroforezie 1-D białka są rozdzielane w jednym wymiarze wzdłuż linii, a po czym 
rozdzielanie w 2D powoduje rozprzestrzenienie się substancji na żelu. Nie ma takich
dwóch związków, których właściwości są jednakowe w obu wymiarach, co polepsza 
rozdzielenie. 

• Elektroforeza jako narzędzie w badaniu zdrowia 
człowieka

68

69C-reactywne białko (CRP) i po-operacyjny 
stan reakcji ostrej fazy

http://doctorlib.info/medical/biochem
istry/6.html

70

http://pl.depositphotos.com/7772029
8/stock-illustration-blood-serum-
protein-electrophoresis-
electrophoretogra

Chroniczne zapalenie 
wątroby, wzrost frakcji -1 
i -2 globulin 

http://dolinabiotechnologiczna.pl/pole
camy/przydatnosc-diagnostyczna-
elektroforezy-bialek/


