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Migrace iont ůMigrace iont ů

Rychlost pohybu iontu:
Ev µ=

kde µ je elektroforetická pohyblivost (mobilita) a E je intenzita 
elektrického pole

Elektroforetická pohyblivost:
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kde q je náboj iontu, η je dynamická viskozita prostředí a r je 
efektivní poloměr iontu

rπη6



Migrace iont ůMigrace iont ů

Co ovliv ňuje pohyb látek v elektrickém poli?

1) Disociace1) Disociace
2) Tvorba komplexů, interakce



Elektroosmotický tokElektroosmotický tok

Křemenná kapilára má na povrchu –SiOH skupiny schopné 
disociace => vznik elektrické dvojvrstvy => pohyb neutrálních látek 
v kapilářev kapiláře

EOFiontupozorovaná vvv +=

+ -EOF kationtyanionty+ -EOF kationtyanionty



Možnosti analýzMožnosti analýz

1) Kapilární zónová elektroforéza (CZE)

2) Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC)2) Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC)

3) Kapilární gelová elektroforéza (CGE)

4) Kapilární izoelektrická fokusace (IEF)

5) Kapilární izotachoforéza (ITP)

6) Kapilární elektrochromatografie (CEC)6) Kapilární elektrochromatografie (CEC)



AditivaAditiva

Ovlivňují selektivitu separace – např. tenzidy (SDS), komplexační 
činidla (EDTA), organická rozpouštědla (MeOH), chirální selektory 
(cyklodextriny) apod.(cyklodextriny) apod.

(a) bez TM-β-CD
(b) s TM-β-CD(b) s TM-β-CD

Abushoffa et al., J. Chromatogr. A 948 (2002) 321.



Modifikace kapiláryModifikace kapiláry

Nežádoucí EOF, modifikace velikosti a směru EOF (kovalentní vs. 
dynamické pokrytí), selektivita – inkorporace stacionárních fází 

HPCDDAB



Modifikace kapiláryModifikace kapiláry

Buszewski et al.: J. Chromatogr. A 1084 (2005) 186.
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Aditiva:TiOAditiva:TiO 22

Zhou et al.: Electrophoresis 29 (2008) 2321.



Uhlíkové nanotrubi čkyUhlíkové nanotrubi čky

Huang et al.: Electrophoresis 30 (2009) 3964.



Magnetické nano částiceMagnetické nano částice

Okamoto et al.: Anal. Chem. 79 (2007) 3041.



Modifikace kapiláryModifikace kapiláry

Sombra et al.: Electrophoresis 29 (2008) 3850.



Nanočástice „s otiskem“ molekulyNanočástice „s otiskem“ molekuly

Schweitz et al.: Anal. Chem. 69 (1997) 1179.
Priego-Capote et al.: Anal. Chem. 80 (2008) 2881.



Charakterizace Charakterizace 
nanomateriál ů kapilární nanomateriál ů kapilární nanomateriál ů kapilární nanomateriál ů kapilární 

elektroforézouelektroforézou



Charakterizace nanomateriál ůCharakterizace nanomateriál ů

○ Mikrostruktura
○ Chemické složení
○ Modifikace a charakterizace ○ Modifikace a charakterizace 

struktury na nanomateriálu
○ Velikost („core“, „hydrodynamic“)
○ Tvar částice
○ Povrchový náboj
○ Zeta potenciál
○ Přítomnost různých populací 
částic

○ Chemická čistota○ Chemická čistota
○ Koloidní stabilita, schopnost 

agregace



Pohyb nano částicPohyb nano částic

qµ =

Henry equation:
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κ … Debye length (thickness of the double layer on NP)
a … approx. hydrodynamic radius of NP

η3



Pohyb nano částicPohyb nano částic

Wiersema et al.: J. Colloid Interface Sci. 22 (1966) 78.
d‘Orlyé et al.: Electrophoresis 29 (2008) 3768.



Pohyb nano částicPohyb nano částic

Retardační síly prost ředí (relaxa ční efekt)

( )afr κ
η

ζεεµ
3

2 0=

=> větší význam členu κa, dokonce až potlačení 

Radko et al.: Electrophoresis 23 (2002) 1957.

=> větší význam členu κa, dokonce až potlačení 
významu ξ potenciálu na mobilitu částice



AdsorpceAdsorpce

Povrch kapiláry negativně nabitý = adsorpce pozitivně nabitých 
částic, proteinů, DNA apod.

Nutná modifikace kapiláry:
1) Kovalentní pokrytí

- tvorba hydrofobních 
struktur ala GC, LC

- pokrytí nabitými polymery 
(polypyrrol)

2) Dynamické pokrytí
- neutrální (HPC, PVA)- neutrální (HPC, PVA)
- kationtové (CTAB, 
DDAB, Ba2+)



Agregace nano částicAgregace nano částic

Petr et al.: Trends Anal. Chem., submitted.



Agregace nano částicAgregace nano částic

Petr et al.: Electrophoresis 31 (2010) 2754.



AgregaceAgregace

75 µm i.d.

Petr et al.: Electrophoresis 30 (2009) 3863.



Analýza disperzeAnalýza disperze

∆P

Taylor-Aris:

Sharma et al.: Anal. Chem. 77 (2005) 806.
Taylor: Proc. R. Soc. Lond. Ser. A 219 (1953) 186.



Analýza disperzeAnalýza disperze

d‘Orlyé et al.: J. Chromatogr. A 1204 (2008) 226.

D; dh



Analýza disperzeAnalýza disperze

Studium vlivu elektrického pole „TDA-E-TDA approach“

d = 111 nmdh = 111 nm

dh = 215 nm

dh = 1714 nm

… ~ 2 times

… ~ 15 times

Petr et al.: Anal. Chem., submitted.

destabilization

BGE: 10 mM MES/NaOH pH 6,0, DDAB
NPs: ɣ-Fe2O3@SiO2 NH2/PEG (1:1) mod. α-lactalb.



Využití aditivVyužití aditiv

Liu et al.: Anal. Chim. Acta 528 (2005) 249.



Kvantové te čkyKvantové te čky

Vincente et al.: Anal. Chem. 80 (2008) 1988.



Magnetické nano částiceMagnetické nano částice

TEOS = tetraethoxyorthosilane
APTES = 3-(aminopropyl)triethoxysilane
PEOS = 2-(methoxy(polyethyleneoxy)propyl)-trimethoxysilane

d‘Orlyé et al.: Electrophoresis 30 (2009) 2572.
Petr et al.: Electrophoresis 31 (2010) 2754.



Magnetické nano částiceMagnetické nano částice

DDAB modified capillary,DDAB modified capillary,
50 50 µµm id x 35 cm (detection, 26.5 cm)m id x 35 cm (detection, 26.5 cm)
150 mM MOPS + 100 mM NaOH pH 7.4150 mM MOPS + 100 mM NaOH pH 7.4
Temperature: 25 Temperature: 25 °°CC

APTES/PEOS:APTES/PEOS:

0.50.5 0.750.75 1.251.25
11 Temperature: 25 Temperature: 25 °°CC

Applied voltage: Applied voltage: -- 10 kV10 kV
Hydrodynamic injection (50 mbar, 5 s each)Hydrodynamic injection (50 mbar, 5 s each)
Absorbance detector, 254 nmAbsorbance detector, 254 nm
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1.51.5 1.751.75
11

d‘Orlyé et al.: Electrophoresis 30 (2009) 2572.
Petr et al.: Electrophoresis 31 (2010) 2754.

Mobility (10-5 cm2.V-1.s-1)
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Magnetické nano částiceMagnetické nano částice

Final conditions:
BGE: MES/NaOH pH 6.0, 25 mM I.S., 
DDAB, - 20 kV

d‘Orlyé et al.: Electrophoresis 30 (2009) 2572.
Petr et al.: Electrophoresis 31 (2010) 2754.



Afinitní studieAfinitní studie

[Ab] = 0 mol/L

[Ab] = 1 x 10-13 mol/L

10 mM MOPS/NaOH pH 
7,5, 0,1 % Tween 20, HPC 
modif. kapilára, +20 kV,
NPs: ɣ-Fe2O3@SiO2

[Ab] = 1 x 10-12 mol/L

[Ab] = 1 x 10-11 mol/L

[Ab] = 1 x 10-10 mol/L

[Ab] = 1 x 10-9 mol/L

NPs: ɣ-Fe2O3@SiO2
NH2/PEG (1:1) modif. 
α-lactalbuminem

Teste et al.: Talanta 81 (2010) 1703.
Petr et al.: in preparation.
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MiniaturizaceMiniaturizace



Nic není nemožné…Nic není nemožné…



MikrofluidikaMikrofluidika

Lab-on-a-chip
Micrototal analytical systems ( µTAS)

Výhody: 
1) Malá spotřeba vzorku (pL – nL)
2) Přenosnost zařízení (čip vs. MS)
3) Kroky předúpravy na čipu

Nevýhody:
1) Náročná výroba (ultračisté místnosti a technologie)1) Náročná výroba (ultračisté místnosti a technologie)
2) Reálné a složité vzorky



Elektroforéza na čipuElektroforéza na čipu



Čipy a jejich konfiguraceČipy a jejich konfigurace



Čipy a jejich konfiguraceČipy a jejich konfigurace

Nejčastější konfigurace

Průběh analýzy :Průběh analýzy :
1) Dávkování „Sample – Waste1“ 
(elektrokineticky)
2) Separace „Buffer – Waste2“

Možnost ovlivnění separace konfigurací 
elektrolytů a použitím různých potenciálů na 
elektrodách „Sample“, „Waste1“, „Buffer“elektrodách „Sample“, „Waste1“, „Buffer“

Detekce: fluorescenční (LIF, mikroskop), 
elektrochemická (U/V, vodivost)



Dávkování a detekceDávkování a detekce



Dávkování a detekceDávkování a detekce



Realita…Realita…

Materiály

1) Polymery1) Polymery
(např. PDMS)

2) Křemenné čipy

=> příprava, použití…



Koncept µTASKoncept µTAS

Micrototal analytical systems

- všechny kroky na jednom čipu (extrakce, úprava, separace, - všechny kroky na jednom čipu (extrakce, úprava, separace, 
detekce)

- obsahuje ventily, děliče toků kapaliny apod.
- vše automatizované, nejčastěji řízené přes PC



Koncept µTASKoncept µTAS



Koncept µTASKoncept µTAS

…video…



µTAS: PCRµTAS: PCR

Melin et al.: Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. 36 (2007) 213.



µTAS: PCRµTAS: PCR



µTAS: DNA µTAS: DNA sekvenátorysekvenátory

Kartalov et al.: Nucl. Acid. Res. 32 (2004) 2873.



Digitální Digitální mikrofluidikamikrofluidika

- základem je „elektrosmáčení“ 
(EWOD, electrowetting on dielectrics)



Digitální Digitální mikrofluidikamikrofluidika



Digitální Digitální mikrofluidikamikrofluidika

Barbulovic-Nad et al.: Lab Chip 8 (2008) 519.



„Low„Low--cost“ čipycost“ čipy

Karlos et al.: Electrophoresis 31 (2010) 2487.
Martinez et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 46 (2007) 1318.
Martinez et al.: Anal. Chem. 82 (2010) 3.



Závěrem…Závěrem…

Využití nanomateriál ů pro separace látek kapilární 
elektroforézou
- nanočástice, uhlíkové nanotrubičky, magnetické modifikované - nanočástice, uhlíkové nanotrubičky, magnetické modifikované 
nanočástice, MIP nanočástice

Charakterizace nanomateriál ů pomocí kapilární elektroforézy
- zeta potenciál, velikost, agregace, kvantové tečky, různě nabité 
nanočástice, afinitní interakce

Nanotechnologie v kapilární elektroforézeNanotechnologie v kapilární elektroforéze
- miniaturizace, elektroforéza na čipu, koncepty lab-on-a-chip a 
microTAS, digitální mikrofluidika, papírové čipy
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