


 ( :Electrophoresis)  الکتروفورز

 
 .به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی می گویند

 .به معنی حرکت است phoresis به معنی الکتریسیته و واژه ی آلمانی   electrocusواژه ی التین 
 .الکتروفورز یعنی تحرک در میدان الکتیریکیدر مجموع ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  است خواص فیزیکیمبنای جداسازی در الکتروفورز براساس برخی 
 
 
 

باردار هستند که با قرار دادن آن ها در میدان الکتریکی  پروتئین هاو   DNAمایکرومولکول های زیستی مثل *
 .میتوان آن هارا از یکدیگر جدا کرد

 شکل فضایی. 1
 
 وزن مولکولی. 2
 
 بار الکتریکی. 3
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 (Cover)محافظت کننده . 11
 جهت جلوگیری از تبخیر

 (Power supply)الکتريکي سيستم تامين کننده جريان . 12
 سرنگ هميلتون. 13

 برای تزریق نمونه به داخل چاهک ها 
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 .  نداردچندانی روش از الکتروفورز کاربرد 
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همین ویژگی سبب کاهش چشمگیر  . آند این دستگاه از جنس گرافیت است* 
 .  قیمت آن شده است

 
 



 
 : الکتروفورز ژل( 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ژل ورقه ی مستطیل شکل ژالتینی است که در آن منافذ بسیار ریز زیادی وجود دارد و در  
 .یک سمت آن نیز چاهک هایی وجود دارد که ماده ی مورد نظر را در آن میریزیم

این نوع الکتروفورز برحسب . بعنوان فاز ثابت استفاده میشود( ژل )از یک محیط نیمه جامد 
ژل  و الکتروفورز( PAGE) پلی اکریل آمیدنوع ژل به کار گرفته شده به دو نوع الکتروفورز ژل 

 . تقسیم می شوداستات سلولز و ژل  آگارز



 ( :Poly acrylamide gel electrophoresis)استفاده از  ژل پلي آکريل آميد ( الف
به کار  اسید های نوکلئیک و  پروتئین هابوده و برای تفکیک قدرت تفکیک بسیار باالئی دارای  PAGEالکتروفورز 

 .  گرفته می شود
برای هستند، معموالً پروتئینها دارای بار مختلف ، به سبب اینکه  PAGEبه منظور بررسی پروتئین ها با استفاده از 

سديم دو دسيل ) SDSاينکه تفکيک فقط براساس وزن مولکولي انجام شود به بافر ماده شيميائي 
این ماده باعث واسرشت شدن پروتئینها . مولکول بزرگی با بار منفی می باشد SDS. اضافه مي شود( سولفات 

به پروتئین متصل می شود که باعث  SDSبه ازای هر دو اسید آمینه، یک مولکول . شده و به آنها متصل می شود
هر چه غلظت پلي اکريل آميد بيشتر باشد . القاء بارمنفی متناسب با وزن مولکولی به پروتئین می شود

قدرت تفکيک ژل بيشتر خواهد بود و مولکول های دارای وزن مولکولي نزديک به هم را بهتر تفکيک 
 .  استفاده می شود DNAبرای بررسی موتاسیون ها و تعیین توالی  PAGEاز روش . مي نمايد 

 

به منظور جداسازی  بیوتکنولوژی (5و  بیولوژی مولکولی (4ژنتیک، (3قانونی،پزشکی  (2بیوشیمی،(1
جداسازی ماکرومولکول ها  .مورد استفاده قرار می گیرد اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها ماکرومولکول هایی همچون

مولکول  بار و *کونفورماسيون ،طول بهمیزان این حرکت . بر اساس حرکت اللکتروفورتیک آن ها انجام می گردد
 .بستگی دارد

که بار منفی دارند، بر اساس  پلی پپتیدی زمانی که این مولکول ها در میدان الکتریکی قرار می گیرند، رشته های
 .میزان فاصله پیموده شده، با وزن مولکولی آن ها نسبت عکس دارد. میزان بارشان، به سمت آند حرکت می کنند

 .به وزن مولکولی نسبی پروتئین دست یافتمی توان ( RF)ژل طی شده پروتئین به طول فاصله با مقایسه نسبت  
  
 

 کربن-کربنآزاد حول پيوند ساده چرخش :  کنفورماسيون* 



 : آماده سازی ژل اکريل آميد
.  مشخص است pHو بافر با ( یا اوره SDS)، ماده دناتوره کننده بيس اکريل آميد ،اکريل آميد این ژل دارای

می توان قبل از استفاده از این محلول، با استفاده از فشار منفی آن را بدون گاز کرد تا هنگام پلیمریزه شدن ژل، در 
که فاقد رادیکال آزاد هستند و ( TEMED)همچنین از موادی مانند سولفات آمونیوم و تمد . آن حبابی ایجاد نشود

با اضافه کردن بیس اکریل آمید، بین هر   .نقش تثبیت کنندگی دارند، جهت شروع پلیمریزاسیون استفاده می شود
 .دو اکریل آمید ارتباط برقرار شده و پلیمریزاسیون انجام می شود

پس از ریختن ژل به سرعت شانه در باالی آن قرار می گیرد تا . ژل معموالً بین دو صفحه شیشه ای ریخته می شود
پس از این که ژل پلیمریزه شد، می توان شانه را . چاهک ها برای وارد کردن نمونه ها به داخل ژل ایجاد شود

 .برداشت
 

 :انجام آزمايش 
وارد چاهک ها کرده و منبع انرژی را  سرنگ هميلتون پس از آماده سازی ژل و قرار دادن آن در کاست، نمونه ها را بوسیله

با روشن کردن منبع انرژی میدان الکتریکی ایجاد می شود و باعث می گردد پروتئین ها یا اسیدهای نوکلئیک . روشن می کنیم
 .حرکت کنند( آند)به سمت الکترود مثبت ( که دارای بار منفی هستند)

مولکول های کوچکتر . به میزان متفاوتی در ماتریکس ژلی حرکت می کند(  مولکول زیستی)بیومولکولبر اساس اندازه، هر 
پس از چند ساعت بیومولکول ها بر . راحت تر از منافذ ژل عبور می کنند در حالی که مولکول های بزرگتر، به سختی عبور می کنند

به گونه ای که مولکول های کوچکتر در قسمت های پایینی ژل و مولکول های  . اساس اندازه شان فواصل مختلفی را پیموده اند
 .بزرگ در قسمت های باالتر قرار می گیرند

 
 .پس از اتمام الکتروفورز، ژل رنگ آمیزی می گردد

 اتورادیوگرافی                       پروتئین ها
 

 اسیدهای نوکلئیک            اتیدیوم برومید



 :  استفاده از ژل آگارز( ب
 

تر از ژل  سانآبه مراتب سریعتر و ژل این تهیه . برای تفکیک اسیدهای نوکلئیک در صورت امکان از ژل آگارز استفاده می شود
 .پلی اکریل آمید بوده و هزینه کمتری را در بر می گیرد

در صورتیکه هدف صرفا بررسی کیفی و تفکیک باشد ( جفت باز 500بزرگتر از ) DNAمعموال برای تفکیک قطعات بزرگ   
برای مثال، برای تفکیک . قدرت تفکیک ژل های مزبور ارتباط مستقیمی با غلظت آنها دارد. است در اولویتاستفاده از ژل آگارز 

این در  .درصد استفاده می شود/. 8جفت باز از آگارز  2000و برای قطعات حدود % 3جفت باز از آگاروز  100قطعاتی به اندازه 
 . ژل ها مولکولهای کوچکتر در مقایسه با مولکول های بزرگتر سریعتر حرکت کرده و مسافت بیشتری را طی می کنند

 
 :نوترکيب   DNAبه عنوان مثال، جداسازی ژن از 

 
هایی که دارای مشکل خاصی  DNAمثال ) در اینجا جداسازی ژن هایی مورد مطالعه است که دارای ویژگی مورد نظر ما هستند

 ( هستند
نظر خود را ریخته و سپس جریان الکتریکی آن را برقرار مورد هایی که روی دستگاه الکتروفورز وجود دارد ماده چاهک در 

در حین حرکت، مولکول  .  دارای بار منفی است، به سمت قطب مثبت میدان حرکت میکند DNAاز آنجایی که مولکول . میکنیم
 .تر و جلوتر از بقیه از منافذ عبور میکند، سریع های کوچکتر 

آخر مولکول هایی که دارای اندازه های یکسان هستند در یک ردیف قرار میگیرند و ما میتوانیم به صورت نوار هایی آن هارا در 
 .مارکرهای وزن مولکولی استفاده می شودبرای رنگ آمیزی آن ها از . کنیماز یکدیگر جدا مشاهده 

 
 
 
 



 :آگارز 
یک دی که پلیمر خطی است که از واحد تکرار آگاروبیوز تشکیل شده است یک . یک ماده پلیمری پلی ساکاریدی استآگارز *  

 .می شودحذف آگارپوکتین از آگار از تخمیر آگار خارج با . ساکارید  است
 .استجلبک دریایی قرمز منبع اصلی آن برخی *  
 . توسط الکتروفورز استفاده می شود ،DNAدر زیست شناسی مولکول برای جداسازی مولکول های بزرگ، به ویژه آگارز  *  
 .گسترده ای از آگارزهای مختلف وزن مولکولی و خواص مولکولی مختلف برای این منظور در دسترس هستندطیف *  
استفاده تصفیه پروتئین همچنین ممکن است به دانه ها شکل داده شود و در تعدادی از روش های کروماتوگرافی برای آگارز *  

 . شود
 

 .بايد توجه داست هنگام ريختن ژل آگارز به سيني ، ژل بايد کمي باالتر از دندانه های شانه قرار بگيرد* 
 

 ساختار آگارز

 .کنیدبرای درک بهتر به فیلم مربوط به این قسمت توجه *



 آگارزاُفقي ژل الکتروفورز 
HLA-POWER (Human Leukosyte Antigen) 

 :آنتی ژن های لکوسیت انسانی
 آنتی ژن هایی که روی گلبول های سفید هستند، نشانگر هایی

 .هستند که بر روی اکثر سلول های بدن هر فرد وجود دارد
سیستم ایمنی بدن با استفاده از این نشانگر ها میتواند 
 .تشخیص دره کدام سلول متعلق به کدام فرد تعلق دارد

مطابقت بیشتر و نزدیک تر بین فرد دهنده ی عضو و گیرنده ی 
عضو موجب کاهش خطر حمله ی سلول های ایمنی فرد دهنده 

 .  به فرد گیرنده میشود
STANDARD-POWER 

یک پکیج الکتروفورز افقی است که برای مصارف عمومی، با صرفه 
و انعطاف پذیری باالتر طراحی شده،که آگارز جویی بیشتر در مصرف 

 . ژنوم کاربرد داردجهت تحقیقات 
به منظور بررسی حضور یک پروتئین غیر نرمال در بدن و یا فقدان 
یک پروتئین طبیعی بدن و یا حتی افزایش و کاهش پروتئینها که 

 .تحت شرایط و بیماریهای مختلف اتفاق می افتد کاربرد دارد
پروتئین زیاد تری که مقدار میلوما، بیماری ای است بیماری مولتیپل 

 .نسبت به حد طبیعی، از طریق ادرار، از بدن خارج میکند
 :عالئم انجام میگیردالکتروفورز ادرار با مشاهده ی این 

 استخوانها ،درد استخوانها و مفاصل ، شکستگی های بدون دلیل 
 خون ، آنمی ، فتق ، افزایش پروتئین ادرار ، افزایش کلسیم 

 کاهش گلبولهای سفید و قرمز خون 



 :استات سلولز (  ج
 .به این روش الکتروفورز هموگلوبین نیز میگویند

 .مقدماتی بسیاری از هموگلوبین ها می باشدشناسایی این روش از جداسازی ، روشی ساده برای 
 :مزايای اين روش 

 ( با جذب کم) Cو  A ،  F، S استفاده ،جدا سازی سریع هموگلوبین های سهولت 
 آسانحمل 

 پالستیکینگهداری طوالنی مدت با قرار دادن در کیسه 
 :معايب اين روش 

 کمعدم شناسائی اجزائی از هموگلوبین با غلظت 
 ناپایدارعدم جدا سازی همه انواع هموگلوبین بخصوص  هموگلوبین های 

کنار هم جدا می شوند که ممکن است مقادیر کم هر یک در برابر مقدار باالی دیگری  در   Aو   Fهم چنین هموگلوبین های  
 .قابل جدا سازی نباشند

 :  Cellogelاپليکاتور های  
 اپلیکاتور در سایزهای متنوع و تعداد شانه مختلف انواع . 1 
از آلیاژ خاص و کوتینگ چاهک ها جهت سهولت نمونه استفاده . 2 

 گذاری و شستشوی بهتر 
برداشت و کاشت بسیار منظم ، یکنواخت و تکرارپذیر با حجم بسیار . 3

 (  میکرولیتر  0٫3) پایین
طراحی مناسب جهت سهولت کار و عدم ضربه پذیری شانه های . 4

 حساس اپلیکاتور



 Photo EPدانسيتومتر نرم افزار 
 تاييديه آزمايشگاه مرجع سالمت دارای *   

 :این نرم افزار دارای ویژگی های زیر است
  SDS pageانجام انواع تستهای الکتروفورز شامل هموگلوبین ، سرم پروتئین، پروتئین ادرار ، قابلیت . 1
(  …استات سلولز ، آگاروز زل ، پلی اکریل آمید و) خوانش پلیت های آماده شده با تکنیک های مختلف قابلیت . 2

 با انواع سایز 
 صورت هوشمند و یا با فرمان کاربر به  Editبه ابزار مجهز . 3
 ذخیره سازی و بازیابی نامحدود کلیه نتایج و اطالعات قابلیت . 4
  CBCچاپ منحنی رفرانس و نتایج امکان . 5
 و چاپ تصویر نمونه الکتروفورز به صورت منطبق با منحنی دانسیتومتری نمایش . 6
 

 هموگلوبین  سرم پروتئین



 :الکتروفورز در ميدان الکتريکي ضربان دار( 2
 

 .  هر چه غلظت ژل کمتر باشد با آن می توان مولکولهای بزرگتری را بوسیلة الکتروفورز ، تفکیک کرد

بزرگتر از  DNAولی در این رقت محدودیت وجود دارد به طوریکه حتی با رقیق ترین ژل های آگاروز هم نمی توان مولکولهای 
 برای این منظور از روشهای الکتروفورز در میدان الکتریکی ضربان دار استفاده می شود. کیلو جفت باز را تفکیک کرد 100

 
 .است  DNAتفاوت اصلی اکتروفورز ضربان دار و الکتروفورز ژل در مقدار مولکول های *
 

 ( : UPFGE) جهتيدر ميدان الکتريکي ضربان دار تک الکتروفورز ( الف
برای این روش از یک دستگاه  . باشدمی   UPFGEاز ساده ترین روشهای الکتروفورز در میدان الکتریکی ضربان دار، روش یکی 

میدان الکتریکی در فواصل زمانی معین قطع شده و دوباره برقرار  ، UPFGEدر . استفاده می شودافقی معمولی ژل الکتروفورز 
با قطع . بصورت گسترده در آمده و در جهت میدان حرکت می کند DNA  هنگامی که میدان برقرار است مولکول . می شود

خاص خود در آید ولی با فضایی فرصت می یابد تا به حالت  DNA  شده و متوقف    DNA شدن جریان الکتریکی، حرکت 
در زمانی که میدان الکتریکی برقرار نیست همة مولکولها فرصت نمی کنند . برقراری مجدد جریان حرکت مولکول آغاز می شود

هر چه مولکول کوچکتر باشد سریعتر می تواند به شکل فضایی خود در آید و از آن بطور کامل به شکل فضایی خود در آیند 
 .براین اساس می توان مولکولهای نسبتاً بزرگ را از هم تفکیک کرد. خارج شود

 کیلو جفت باز را از هم  400توان مولکولهایی تا اندازه می   UPFGE با استفاده   

 .کردتفکیک 
 از این روش الکتروفورزی در انالیز ژن های بزرک نظیر ژن کد کننده پروتئین   

 که در پیدایش بیماری دیستروفی عضالنی نقش دارد، دیستروفین 

 .می شوداستفاده 



 ( :FIGE)معکوسالکتروفورز در ميدان الکتريکي ( ب
 .شودجهت میدان الکتریکی در فواصل زمانی معین ، معکوس می  ،FIGEروش در 

در این روش برای تفکیک مولکولهای کوچک از دامنه های زمانی کم استفاده می شود یعنی میدان الکتریکی  
در مورد . ثانیه در جهت مخالف برقرار می شود/. 25ثانیه در جهت مستقیم و به مدت /. 5.بطور متناوب به مدت 

با این روش می . ثانیه در جهت مخالف استفاده می شود 1جلو و ثانیه به  3مولکولهای بزرگتر از زمانهای بیشتر ، 
 .کیلو جفت باز را از هم تفکیک کرد 800توان مولکولهایی تا اندازه 

 
 

 ( : PFGE)دارژل اکتروفورز در ميدان الکتريکي ضربان ( ج
 .  از متداولترین روشهای الکتروفورز در میدان الکتریکی ضربان دار استیکی 

این روش از دو میدان الکتریکی که نسبت بهم بصورت عمود قرار گرفته اند، در فواصل زمانی معین بطور در 
.  یکی از این میدانها در جهت باال به پائین و دیگری در جهت چپ به راست قرار دارد. متناوب استفاده می شود

درجه تغییر جهت داده و  90پس از آنکه تحت تأثیر میدان اول حرکت کردند در اثر میدان دوم  DNAمولکولهای 
یک حرکت چرخشی خود، در طول ژل بصورت زیگ زاگ با   DNAدر اثر این روش مولکولهای . حرکت می کنند
میلیون جفت باز  2هزار تا  20توان مولکولهای بسیار بزرگی در اندازه بین می   PFGEدر روش . حرکت می کنند

 .را از از هم تفکیک کرد



 ( :CE)الکتروفورز کاپيالری ( 3
که فقط توسط روش هایی را  است جداسازیقادر ( Capillary Electrophoresis)کاپیالری یا مویینه دستگاه الکتروفورز 

 . سختی قابل انجام هستند، به سرعت و با بازدهی و تفکیک استثنایی انجام دهد هبکروماتوگرافی مایع و 
در کنار آن  و   HPLCشود و چه در کنار روش استفاده   CE/MSفوق چه به تنهایی به عنوان بخش جداسازی از سیستم دستگاه 

برای را   HPLCبه عنوان یک سیستم جداسازی مکمل عمل نماید، در هر دو حالت قادر است حساسیتی بی نظیر و شبیه 
خواهيد بود چندين حالت قادر   CEدر روش به عالوه شما . های تجزیه ای به شما ارائه کندمحدوده وسیعی از چالش 

به تکنيکي بسيار انعطاف پذير  را   CEمختلف جداسازی را بر روی دستگاه پياده و اجرا نماييد که اين مساله روش 
 .های جداسازی تبديل کرده استای از انواع کاربردها و چالش  برای محدوده گسترده



روش جداسازی الکتروسینتیکی است که در لوله های مویین با قطر زیر یک میلی متر اعمال ، یک کاپيالری الکتروفورز 
اجزای نمونه با سرعت های متغیر در اثر میدان الکتریکی بکار رفته در یک لوله مویین با قطر انتقال  در این روش، . می شود
 .صورت می گیردکوچک 

 .  پوشش داده شده است که با پلی آمیدجنس این لوله ها ،  سیلیسی است *  
 .یا طیف سنجی بوسیله دریچه ای در لوله مویین استفاده می گردد، فلورسنس آشکارسازی اجزای نمونه از آنالیز برای *  
فراکافت پروتیین ها، پپتیدها، ترکیبات کایرال، داروها، یون های معدنی،  ،DNAالکتروفورز مویین در شناسایی توالی *   

 .خودسامانی، شناسایی و جداسازی نانومواد و آنالیزهای جنایی کاربرد دارد
 

 :نحوه ی کار 
 داخل در رفتار حرکت ذرات اساس عملکرد این دستگاه بر پایه 

 .  استاعمال ولتاژهای باال با مویین لوله 
 مویین که تشکیل دهنده ترکیبات و مواد در یک لوله اجزای 

 در حدودیک بافر پر شده است با اعمال ولتاژ باال از 
 . حرکت می کنندکیلوولت  30تا  5  

 نوریمواد در زمان های مختلف از مقابل یک آشکارساز این 
 . می کنندعبور 

 میان لوله مویینه عبور می کند از ذره با مشخصات خاص هر 
 مسیر، مدت زمان حرکتانتهای فرابنفش در یک آشکارساز و 
 ، نانوذره یا میکروارگانیسم را درشت مولکولیون، مولکول،   

 .خواهد کردثبت 



 :کاربرد الکتروفورز کاپيالری 
از  6-5%از جمعیت دنیا و % 7حدود . اختالالت هموگلوبینی یکی از شایع ترین اختالالت ارثی در جهان هستند

به منظور کنترل اختالالت . می رسندبه صورت اتوزومال مغلوب به ارث . جمعیت ایران، حامل ژن های آن ها هستند
ژنتیکی و غربالگری جمعیتی با روش های ارثی هموگلوبینی و پیشگیری از انتقال آن ها به فرزندان می توان از 

 .روش های پیشرفته تر و دقیق تر استفاده نمود
، بیان روش های قابل دسترسی جهت غربالگری هموگلوبینیهدف از این مطالعه بیان ویژگی های انواع اختالالت 

 .آن ها و معرفی بهتر روش کاپیالری الکتروفورز به عنوان روشی سریع و دقیق، می باشد
 .اختالالت هموگلوبینی در اثر اختالل در تولید یا ساختار زنجیره های مختلف گلوبین ایجاد می شوند

روش کاپیالری الکتروفورز یک روش دقیق و سریع برای غربالگری می باشد و از طرفی به دلیل عدم توانایی در 
تفکیک تمامی اختالالت هموگلوبینی، بایستی جهت تایید از روش های بیوشیمیایی، بیوفیزیکی یا مولکولی 

 .استفاده شود
مکمل ( HPLC)برای انجام دقيق اين آزمايش، الکتروفورز کاپيالری و کروماتوگرافي مايع با کارايي باال

 .خوبي برای يکديگر هستند
 

 :  از مزايای اين تکنيک مي توان به موارد زير اشاره کرد
 سرعت باالی مراحل انجام • 
 اتوماسیون مراحل • 
 A2هموگلوبین و   Eهموگلوبیناز   Cو هموگلوبین Dهموگلوبین از   Sجداسازی هموگلوبین • 
 Sدر حضور هموگلوبین حتی  A2هموگلوبین و  Fسنجش دقیق میزان هموگلوبین  •
  Eهموگلوبین درحضور   A2اندازه گیری هموگلوبین در   HPLCبرتری نسبت به  •
 جداسازی و تشخیص واریان های زنجیره آلفا و دلتا و دیگر فرم های نادر هموگلوبین •
 هموگلوبین و   Hتشخیص و اندازه گیری دقیق هموگلوبین • 



 :اهميت کاپيالری الکتروفورز در تشخيص آزمايشگاهي تاالسمي ها 
به ازدواج های فامیلی که با افزایش احتمال تولد نوزادان با تمایل . ایران یکی از کشورهای کمربند تاالسمی در دنیاست 

 .تاالسمی ماژور همراه است ، مشاوره و آزمایشات قبل از ازدواج از برنامه های غربالگری اصلی سیستم بهداشت کشور می باشد
 .از جمعیت جهان حامل جهش های تاالسمی باشند 1-5% حدود مغلوب است و ارثی و اتوزومی تاالسمی شایع ترین بیماری 

 . همراه باشد( کم خونی)همچنین این بیماری میتواند با آنمی
تشخیص سندرم های تاالسمی تاحد زیادی به آزمایشگاه وابسته است و بطور اولیه نیازمند استفاده ازآزمایش خون ، الکتروفورز  

 .  هموگلوبین و یا آزمایشات مولکولی می باشد
 .باشداز این میان الکتروفوروز هموگلوبین مهترین نقش را در تشخیص تاالسمی ها و هموگلوبینوپاتی ها دارا می 

 
 تشخيص افراد حامل  ضرورت 

 . پیشگیری از ازدواج ها و حاملگی های پرخطر• 
 (Iron therapy) آهنجلوگیری از درمان بی مورد با • 
 . پیشگیری از مشکالت احتمالی حین بیهوشی و استرس های فیزیکی در ناقلین آنمی داسی شکل •

 
 های جداسازی و اندازه گيری هموگلوبينروش 

 (HPLC)کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
 (CP)الکتروفورز کاپیالری

 (GE)الکتروفورز ژل
 (IFE)ایزوفوکوس الکتریک

حساسیت و دقت بسیار زیاد در شناسایی و اندازه گیری انواع هموگلوبین برخوردار از CP و  HPLC از میان روش های فوق 
 .  استتری برخوردار مزیت تفکیک قوی از CP . هستند و کاربرد آنها بصورت روزافزون در حال افزایش است

 



 : (Kinetic Capillary Electrophoresis)مويين جنبشي الکتروفورز ( 4

(KCE)   ،دارند برخوردمولکول ها با یکدیگر به عمل الکتروفورز مویینی اطالق می شود که در حین عمل الکتروفورز. 
جنبشی مویین بیان گر طرحی مفهومی برای توسعه روش های همگن آفنیته شیمیایی در مطالعه برهم کنش های الکتروفورز *  

و آفنیته خالص سازی ( محاسبات مربوط به پیوندهای مولکولی و ثابت های سینماتیکی و سرعت واکنش ها)شیمیایی 
 .است( خالص سازی مولکول های شناخته شده و تالش برای یافتن ساختارها مولکول های ناشناخته)
با توجه به انواع شرایط اولیه و شرایط مرزی طراحی شده است؛ روش هایی که در آن ها  گوناگونی KCE تا کنون روش های *  

ای در این سه بخش . سی.اکثر روش های کی. مولکول های در حال برهم کنش به مجاری مویین وارد یا از آن خارج می شوند
 :قابل بخش بندی هستند

 جریان الکتروفورز مویین ( 1  
 درون مخلوطی شرایط غیرتعادلی در 
 (NECEEM)باشد شده وارد تعادل رسیده به 
 (SweepCE) فراگیرالکتروفورز مویین ( 2
 درالکتروفورز مویین جنبشی ( 3  

 (ppKCE)پالگ -جریان پالگ




