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Özet
Kapiller elektroforez son on yılda genetik, mikrobiyoloji, biyokimya, klinik ve adli tıp gibi bir çok alanda pro
tein, ilaç, nükleik asit vb. moleküllerin ayırımında etkin ve ekonomik bir yöntem olarak geniş kullanım alanı bul
muştur. Son yıllarda kapiller elektroforez' in UV-VIS ahsorbans, LIF( lazer destekli floresans), kitle spektrometri
gibi cihazlarla kombine edilmesi sonucunda daha hassas ve daha hızlı ayırım imkanı doğmuştur. Yazımızda kapil
ler elektroforez teknolojisinin dayandığı prensipler, gelişim süreci günümüzdeki uygulama alanları ve özellikle
DNA analizindeki önemi derlenerek yöntemin geleneksel jel elektroforez yöntemiyle karşılaştırılması amaçlanmış
tır.
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Capillary electrophoresis in clinical and forensic DNA analysis:
Comparison to gel-based systems
Summary
During the past decade, capillary electrophoresis(CE) emerged as a prpmosing, ejfective and economic method for seperation a large variety of molecules, including proteins, drugs, and nucleic acids in thefields ofhuman
genetics, quantitative gene dosage, microbiology, virology, clinical and forensic medicine. Recent developments
in capillary electrophoresis with fluorescence detection and instrumental advances have led to increased sensitivity and, therefore, a growing number of applications.Capillary electrophoresis has been coupled with various
techniques such as UV-VIS absorbance detection, LIF(laser-induced fluorescence), and mass spectrometry to achieve ejfective, and fast seperations. This review discusses the principles and important aspects of CE-based
analysis, provides an overview of the applicaîion and compare this technique with traditional slap gel electropho
resis.
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Giriş
Kapiller elektroforez(CE), elektroforetik hareket kabiliyeti, faz ayırımı ve moleküler boyuttaki farklılıklara ya
da bunların bir kaçına bağlı olarak elektrokinetik ayırım yapan bir tekniktir. Bu elektrokinetik ayırım iki ucu açık,
dış yüzeyi silika ile kaplanmış, yaklaşık 25-75 um iç çaplı ve 15-100 cm uzunluğunda, silindirik kapillerlerde yapı
lır. Kapiller, elektrotları ve tamponu içeren iki cam hazne arasına yerleştirilmiş olup, kapillerler jel ile dolduktan
sonra çok az miktardaki ömek, kapillerin bir ucuna elektrokinetik ve hidrodinamik teknikle yüklenir. Ayırım yük
sek voltaj(yaklaşık 5-30 kV, 1-150 uA) uygulayarak yaklaşık 200-500 V/cm doğru akım altında sağlanır. Bu elekt
rik akımı sadece molekülleri elektrikle yüklemez (elektroforez) aynı zamanda tüm solüsyonun hareketini sağlar(elektro-ozmoz). Basınçlı akımlarda gözlediğimiz parabol şeklindeki akım eğrisinin yerine elektro-ozmozda düz
akım eğrisi oluşur. Kapillerdeki çözünür maddenin dağılımı temel olarak diffüzyon ile kapiller duvarı-örnek etkileAdli Tıp Derg., Cilt 16, Sayı 2-4, Yıl 2002. Sayfa 88-93
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şimi, ısı ve iletkenlikteki değişkenliğe bağlı olarak elektroforetik dağılıma dayanır. Kapiller duvarı-örnek etkileşi
mi, duvar iç yüzeyinin tampona eklenen dinamik maddeler ile kaplanması ile en aza indirilir. Örnekler kapillerin
anot ucuna yakın yerleştirilen sensörler ile kapiller üzerinden saptanırlar. Yöntemin en önemli avantajları çok az
miktarda örnek gerektirmesi(birkaç nL), ileri derecede hassas olması[LIF (laser-induced fluorescence)teknolojisi
ile birleştiğinde atto-mol seviyeleri], hızlı ayırım gücü, on-line pik olarak görüntülenebilirle, otomatizasyon ve ek
cihazlarla uyum olarak sıralanabilirdi, 2)
Çalışmamızda kapiller elektroforezin temel prensipleri yanında bu teknolojinin gelişim süreci ve günümüzde ki
uygulama alanları ve özellikle DNA analizindeki önemi derlenerek yöntemin geleneksel jel elektroforez teknolojisi
ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Tarihsel gelişim:
1970'lerin başında Hjerten'in 3 mm çaplı dönen tüplerle yaptığı çalışmalar bugün atto-mol ve daha düşük mik
tardaki maddenin analizini yapabilen ve bilimin pek çok dalında kullanılan bir analiz tekniği haline gelmiştir.l974'te Virtanen tüp çapını 0,2 mm'ye indirmiş, böylece ısı kaybından kaynaklanan problemleri ortadan kaldı
rarak sistemin optimizasyonu konusunda önemli bir aşama kaydetmiştir(3).1981 yılında Jorgensen ve Lukacs'ın
kapiller çapını 10 _m'nin altına indiren çalışmaları (4) günümüzde çapı 1 _m'den ince ve boyları daha kısa kapillerlerin kullanılabildiği elektroforez işlemi için en büyük ilerleme olmuştur.
Kapiller elektroforez teknolojisine floresans görüntülemenin girmesi 1980'li yıllar ile 1990'lı yılların başında
yapılan çok sayıda çalışma ile mümkün olmuştur. Doğal floresans görüntüleme ilk kez 1991'de Swaile ve Sepaniak.
tarafından gösterilmiş böylece tirozin ve tiriptofan gibi bir çok biyolojik molekülde bulunan aminoasitler doğal
floresans özelliklerinden dolayı görüntülenebilmiştir. (3, 5).
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar da doğal floresans özelliklerinden dolayı görüntülenebilmekte ve memeli
hücresindeki kanserojen mekanizma hakkında faydalı bilgiler vermektedirler. Ancak çok az sayıda biyolojik molekülün laser ışığı altında kolaylıkla okunabilen dalga boylarında doğal floresans özelliği taşıması, moleküllerin tü
revlerinin çalışılmasını gerektirmiştir. Başlangıçta kapiller öncesi türevlendirme denenmiş, fakat aynı molekülün
çeşitli türevleri farklı elektroforetik hareket kabiliyeti göstererek çok sayıda pik oluşmasına yol açdığından daha
sonraları türevlendirme işlemi, molekül ayrılıp gözlem penceresine gelmeden hemen önce yapılmıştır. Böylece do
ğal floresans özelliğine sahip olan türevler kısa süre sonra gözlem penceresine geldiklerinden ayrılma imkanı bula
mamışlardır. Doksanlı yılların ortalarından itibaren sistemin çalışma koşullarını iyileştirici bir çok ilerleme kayde
dilmiş ve özellikle kapiller duvarlarında kırılan lazerin dağılmasını önleyecek, böylece az miktarda örneğin etkin
analizini sağlayacak tasarım değişikliklerine gidilmiştir (5,6). Pahalı, büyük ve su soğutmalı lazer yerine ekonomik,
kompakt ve hava soğutmalı, 248 nm'de ışın veren KrF (krypton fluoride) lazer geliştirilmiştir (7).
Kullanım alanları:
CE inorganik iyon saptanması (3,8,9), çevresel analiz (10), ilaçlar, oligonükleotidler, peptit ve protein analizle
ri (11-13), konularında kullanım alanı bulmuştur. Bir başka önemli kullanım alanı ise nörokimyasal analiz ve DNA
dizilemesidir. Alzheimer'lı hastaların beyin omurilik sıvısında primer aminler CE_LIF teknolojisi ile saptanabilmektedir.(14,15) Kapiller elektroforez Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C virüs, Polio virüs, HIV-1 gibi mik
robiyolojik ve viral DNA'nın saptanmasında(l6), Kistik fibrozis, Duchenne kas distrofisi, Konjenital adrenal hiperplazi gibi genetik hastalıkların tanısında(17,18) Down sendromu, Foliküler lenfoma gibi kantitatif gen dozajı
gereken hallerde ve Adli tıpda genetik polimorfizmin saptanmasında da kullanılmaktadır(19). İnsan genomundaki
dizi değişikliklerinin büyük çoğunluğu tek baz değişikliğinden kaynaklandığı için mutasyon ve polimorfizmi gös
termede kullanılacak yöntemler tek baz değişikliğini saptayabilmelidir. Mutasyon ve polimorfizm analizinde hali
hazırda kullanılan yöntemler ; PCR(polymerase chain reaktion),RFLP(restriction fragment length polymorphism),
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SSCP(single strand conformation polymorphism), VNTR(variable number tandem repeat), microsatellite analizi,
hybridization teknikleri, DGGE(denaturing gradient gel electrophoresis), TGGE(temperature gradient gel electrophoresis), HA(heteroduplex analysis) ve CMC(chemical mismatch cleavage) olup bu çeşitli tekniklerin her birinin
üstün ve eksik tarafları bulunmaktadır. Tüm bu metodlar başlangıçtan günümüze kadar geleneksel jel elektroforez
yöntemine dayanarak çalışılmakta iken kapiller elektroforez teknolojisi son on yılda protein ve nükleik asitleri de
kapsayan çok çeşitli moleküllerin ayırımında etkin ve ekonomik bir yöntem olarak geniş bir kullanıcı kitlesine sa
hip olmuştur.(20)
Ayrıca klinik analizlerde serum proteinleri, hemoglobin varyantları(21), üriner proteinler, Na, K, Ca gibi küçük
iyonlar, kreatinin, oksalat, sitrat gibi endojen moleküller, tanı, tedavi ve araştırma amaçlı ilaçlar ve eksojen bileşikler(22), uyutucu ve uyuşturucu maddeler(23), doping amacı ile kullanılan anabolik steroidler, efedrin, norefedrin,
narkotik analjezikler gibi maddeler(24), toluen, ksilen gibi kötü kullanım ya da mesleki olarak maruz kalınılabilen
maddelerin metabolitleri (hippurik ve metilhippurik asit)(25), ateşli silah atış artığı, mürekkep, fotokopi toneri gi
bi biyokimyasal olmayan maddelerin saptanmasında da(1,26,27) kapiller elektroforezden yararlanılmaktadır. Bu
nun dışında adli bilimler alanında analitik sonuçların farklı fiziko-kimyasal prensiplere dayalı yöntemlerle doğru
lanması beklenir. Kapiller elektroforez bu konuda da geleneksel analitik yaklaşımlar için hassas ve güvenilir bir
karşılaştırma yöntemidir.(1)
Diğer tekniklerle entegrasyonu
Klinik ve adli tıpta kullanılan kapiller elektroforez teknolojisine dayalı analiz yöntemleri CZE( capiller zone
elektrophoresis), MECC(micellar electrokinetic capillary chromatography, CGE( capillary gel electrophoresis),CITP(capillary isotachophoresis), CIEF(capillary isoelectric focusing) olarak sıralanabilir. Bu teknikler kombi
ne edilen cihazlarla birlikte farklı alanlarda kullanıma olanak tanırlar (3). UV-VIS(ultraviolet/visible) absorbans
inceleme (28), radyokimya ve elektrokimya (29-30) alanları ile kombine bir şekilde kullanılabildiği gibi kütle
spektrometresi ile birlikte bilinmeyen bileşiklerin tanımlanmasında da kullanılabilmektedir. LIF ile desteklenen CE
kapiller içerisindeki tek bir molekülü dahi saptayabildiği gibi bir çok kapilleri de aynı anda gözleme olanağı sağla
maktadır. Bu avantajı DNA dizileme tekniğinde büyük yarar sağlar. Ters faz likid kromatografi ile kombine olarak
daha hızlı ve etkin ayırıma olanak tanır.(31) Push-pull kanul ve mikrodializ ile kombine edilerek in vivo nöropeptid
salgılanması gösterilebilir. Bu yöntemle adli analizlerde ilaç kötü kullanımı saptanabilir.(32)
Kapiller elektroforez ve jel elektroforez yöntemlerinin karşılaştırılması
CE'nin LIF ile desteklenmesi sonucunda bu teknik DNA fragmanlarının ayrımında en hızlı gelişen yöntem ol
muştur. Primer ismi verilen, çoğaltılması istenilen bölgeye ait başlatıcı elemanlar kullanılarak DNA fragmanları
eksponansiyel olarak çoğaltılmaktadır. Geleneksel jel metodlarında DNA, zincire bağlanan kimyasallar yardımıy
la görünür hale getirilirken CE tekniğinde DNA'nın algılayıcı sistem tarafından tanınması floresan boyalı primerler
sayesinde olmaktadır. Bu amaçla primerler dört ve daha fazla, farklı renkte floresan boya ile boyanmaktadır (33).
Bu da benzer büyüklükte fragmanların farklı boyalarla boyanarak aynı zamanda analizini sağlamaktadır. Ticari ola
rak hazırlanan kitlerle 9,10 ve 16 polimorfik DNA bölgesini bir PCR reaksiyonuyla çoğaltılıp yine bir yürütmeyle
analiz etme şansı doğmuştur. Geleneksel jel yönteminde ise bir arada çoğaltılabilen ve analiz edilebilen bölge sayı
sı sınırlıdır. Böylece CE ile zaman tasarrufu yanında emekten de tasarruf sağlanmaktadır.
Adli DNA çalışmalarında herhangi bir protein kodlamayan ve bu sebeple kişiden kişiye farklılık gösterebilen
aynı baz gruplarının belirli sayılarda tekrarlanmasıyla oluşmuş kısa tekrar dizileri kullanılmaktadır (33). Bunlar
değişen büyüklüklerdedir ve sistem bu büyüklüklerin analizlerinin yapılacağı optimum şartların (ısı, voltaj, süre)
düzenlendiği programlarca yönetilir (34). Bir örneğin analizi bittiğinde işleme diğeriyle devam edilmektedir.
Negatif yüklü DNA molekülü uygun bir destek sistem (jel, polimer ) içerisinde ve elektrik akımı altında pozitif
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kutup olan anoda doğru hareket eder. Hareket, destek sistemin yapısı, DNA molekülünün şekli ve büyüklüğü ile
elektriksel kuvvetin büyüklüğünden etkilenir. Bu amaçla kullanılan gen analiz cihazlarında kapiller elektroforez iş
leminin her basamağı otomatize olmuştur (34-36). Bu cihazlar anot ve katot kutuplar arasında uzanan bir kapiller,
sıcaklığı sabit tutacak bir ısıtıcı bölge ve anot uca yakın bir bölmede lazer Işık kaynağı ile CCD kameradan oluşur.
Kapillerin içine polimer dolduran bir şırınga ve her iki kutupta elektrik geçirgenliği sağlayacak tampon hazneleri
bulunmaktadır. Her bir örnek için yeniden polimerle doldurulan kapiller , örnek tüpüne girdiğinde PCR ile çoğaltıl
mış ve denatüre edilmiş DNA fragmanlarını elektrokinetik yöntemle (37) kapiller içerisine alır ve bu aşamadan
sonra sabit voltaj ve sabit sıcaklıkta anot kutba doğru hareket eden DNA fragmanları kapillerin silika ile kaplanma
mış bölgesinden geçerken lazer ışığını bağlandıklan primerin rengine göre değişik dalga boylannda yansıtarak
CCD kamera tarafından algılanırlar(Şekil 1). Uygun bilgisayar yazılımı tarafından değerlendirilen bu veriler ekran
da büyüklük ve yoğunluğu ifade eden pikler şeklinde belirir. Bu pikler bahsedilen yazılım tarafından daha önce bu
yazılıma tanıtılan floresan boyalı ve fragman büyüklüğü bilinen standartlarla karşılaştınlarak değerlendirilmekte
dir.
Şekil 1. Lazer destekli kapiller elektroforezin şematik görünümü.

<< Lazer >> —
Polimer ile dolu kapiller

Tampon

Geleneksel jel elektroforezinde de DNA iki cam plaka arasına dökülen poliakrilamid jelin porları arasından
elektrik kuvveti varlığında ilerler, ve gözlenebilmesi için DNA zincirine gümüş iyonları bağlanarak bu iyonlar ayrı
bir solüsyon içinde görünür hale getirilir. Böylece jel üzerinde koyu renkli bantlar şeklinde DNA gözlenebilir. Bu
fragmanların büyüklükleri yanlarında beraberce yürütülen marker DNA'larla karşılaştırılarak tespit edilir. Burada
karşılaşılan güçlük yeterince gümüş iyonuyla muamele görmeyen ya da fazla miktarda bulunmayan DNAlann silik
bantlar oluşturmalarıdır. Kapiller elektroforez bu açıdan küçük hacimde örneklerde ya da degrede DNA'larla yapı
lan çalışmalann sonucunda düşük miktarda PCR ürünü bulunduğu durumlarda daha etkin sonuç vermektedir. Ka
piller elektroforez kullanılarak farklı laboratuarlarda yapılan çalışmalarda standart sapmasının 0,075-0,1175 baz
çifti arasında bulunması, bu teknolojiyi standart sapması 0,2 baz çifti olan geleneksel jel elektroforezinden daha et
kin ayrım yapabildiğini göstermektedir(34,37). Yüksek voltaj kullanımı geleneksel jel elektoforezine göre çok da-
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ha hızlı ayırım yapabilmeyi sağlar (38-41).Kapiller elektroforez tekniği ile geleneksel jel elektroforez tekniğinin
karşılaştırılması Tablo 1 'de yapılmıştır.
Tablo 1. Kapiller elektroforez ve geleneksel jel elektroforez yöntemlerinin karşılaştırılması
KAPİLLER ELEKTROFOREZ

GELENEKSEL YÖNTEM

* Yüksek voltaj altında hızlı ayırım gücü

* Düşük voltaj uygulanabilirliği

* Otomatizasyon

* Tüm aşamalar manuel

* Zaman ve emek tasarrufu

* Fazla zaman ve emek sarfı

* Az miktarda örnek ile etkin ayırım'

* Daha fazla örnek gereksinimi

* Çok sayıda lokusu birlikte çalışabilme

* Sınırlı sayıda lokus çalışabilme

* Standardizasyon

* Değişkenlik

Laboratuarımızda floresan boyalı primerler ile kapiller elektroforez teknolojisine dayalı DNA tiplemesine baş
landığından beri özellikle geceleri ve hafta sonlan gibi eskiden atıl olan saatler verimli kılınmış bu sayede incele
mede yüzde yüze varan bir hız artışına ulaşılmıştır. Sistemin yüksek hassasiyetinden dolayı eski yöntemle silik da
hi olsa sinyal vermeyen örnekler yeni yöntemde ölçülebilir pikler oluşturmakta ve pikler değerlendirmeye alınmak
tadır. Ancak bu derece yüksek hassasiyet daha titiz çalışmayı zorunlu kılmakta ve kontaminasyon riskini ortadan
kaldıracak kurallara harfiyen uyulmasını zorunlu kılmaktadır. Tipleme sonuçlarının pik olarak alınması, gerektiğin
de piklerin ladder ile üst üste çakıştırılmasına olanak tanımakta , pikler bilgisayar ortamında muhafaza edilerek is
tendiğinde yeniden değerlendirmeye imkan vermektedir. Geriye yönelik olarak pik sonuçlarının değerlendirildiği
güne ait voltaj, ısı gibi tüm paremetrelerin yıllarca sonra bile değerlendirmeye uygun olması izlenebilirliği sağlayan
çok önemli bir olanaktır.
Daha öncede vurguladığımız gibi kapiller elektroforez tekniğine dayalı yöntem analiz süresini kısaltarak zaman
ve emekten tasarruf sağladığı gibi, tüm sürecin otomatize olması ve günümüzün olmazsa olmazlarından olan standardizasyona imkan tanıması dolayısı ile gittikçe genişleyen bir kullanıcı kitlesine ulaşmaktadır.
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