
ماکرومولکولهای زیستی مانندِ DNA و پروتئینها باردار هستند, با 
قرار دادن آنها در میدان الکتریکی، بر اساس خواص فیزیکی مانند 
شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، از هم جدا می شوند.

این روش را الکتروفورز میگویند. اگر از آنتی بادی برای شناسایی 
استفاده شود روش ایمونوالکتروفورز خواهد بود.

دو کاربرد عمده روش الکتروفورز:
1- شناسایی انواع هموگلوبین ها و تعیین مقدار هرکدام در 

دستگاه های پیشرفته
2- شناسایی باند ها و تعیین مقدار پروتئینهای سرم و ادرار

 A جداسازی بیشتر انواع  هموگلوبین هاي غیرطبیعي ازهموگلوبین
بدلیل ساختمان غیر طبیعي آنها که معموال یك آمینواسید جایگزین 
آمینو اسید دیگرشده است ،بر اساس تغییر در شارژ الکتریکي شان 

صورت می گیرد.

1- الکتروفورزهموگلوبین به بررسی انواع مختلف هموگلوبین در 
خون فرد به منظور بررسی از نظر وجود یا رد هموگلوبینوپاتی هایی 
مانند تاالسمی، آنمی سیکل سل،  همچنین تعیین نوع هموگلوبین 
Hb A  ، HbA2 ،HbC،HbF، HbS و… در فرد می پردازد.  که 
کمك شایانی در پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری های خونی 

دارد.
2- الکتروفورز پروتئین که اغلب برای سرم و گاه ادرار راندوم یا 
ادرار 2۴ ساعته انجام می شود به منظور بررسی حضور پروتئینی 
غیر نرمال و یا فقدان یك پروتئین طبیعی و یا حتی افزایش و کاهش 
پروتئین ها که تحت شرایط و بیماری های مختلف از قبیل بیماری های 
التهابی حاد و مزمن ، عفونی، بیماری های اتوایمیون، بیماری های 
کبدی و کلیوی اتفاق می افتد کاربرد دارد.که بدین وسیله شرایط 
کاهش و افزایش پروتئین هاي مختلف از جمله آلبومین ، آلفا 1 
گلوبولین ، الفا 2 گلبولین ، بتا گلبولین و گاما گلبولین را میتوان 

بررسی کرد.
 IgG,IgA, IgM ،اما اگر الگو و مقدار کالس های ایمونوگلوبولین
و یا زیر کالس ها IgG1,IgG2, IgG3 و یا زنجیره های کاپا و المبدا 
در بیماری هایی مثل مولتیپل میولوما الزم باشد، ایمونو الکتروفورز 
کاربردی خواهد بود. اما برای دانستن مقادیر این کالس های 
ایمونوگلوبولین بدون آنکه الگوی آن ها مورد نظر باشد، نفلومتری 

کارآمد تر خواهد بود.
تجهیزات  دهنده  توسعه  برترین  عنوان  به   Sebia کمپانی 
 Capillary الکتروفورزیس درجهان وابداع کننده تکنیك
دستگاه هاي ارائه  به  موفق    Electrophoresis"

Minicap ، Capillarys2 شده است.

 قدرت تفکیك بسیار باالي باندهاي طبیعي وغیرطبیعي هموگلوبین 
، پروتئین هاي سرم وادرار ، سرعت بسیار باال درتعیین نوع 
ایمونوگلبولین ها درناحیه گاما درتست ایمونوتایپینگ  پروتئین های 
سرم وادرار ، روشی باوضوح باال و سرعت زیاد، به صورت تمام 

اتوماتیك و منحصربفرد به شمارمي آید.
البته تفکیك همه باندهاي نرمال وغیرنرمال ورسم منحني 

وتولیدجواب همزمان از دیگر مزیت های این سیستم می باشد. 

داشتن اختیار  در  با  نوید  طبی  تشخیص   آزمایشگاه 
 MINICAP CAPILLARYS و با همکاری یکی از مجرب ترین 
کارشناسان در این امر برای تشخیص انواع هموگلوبینوپاتی ها، 
الکتروفورز پروتئین  و ایمونوالکتروفورزسرم، CSFو ادرارآماده  
خدمت به هم میهنان عزیز، پزشکان محترم و همکاران آزمایشگاهی 

خواهد بود.

الکرتوفورز و ایمونوالکرتوفورز




