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 .حشکت رسات ببسداس تحت تبثیش هیذاى الکتشیکی، الکتشٍفَسص ًبهیذُ هی ضَد

 .ثٌیبى ًْبدُ ضذ A.Tiselius تَسف 1930الکتشٍفَسص دس سبل 



 :ػَاهل هَثش دس ایي فشایٌذ

 (اًذاصُ، ضکل، هیضاى ثبس الکتشیکی)خػَغیبت فیضیکَضیویبیی هَلکَل ّب  .1

 (دسجِ حشاست، ًَع هبتشیکس، pHقذست یًَی، ) ضشایف هحیكی   .2

 (اختالف پتبًسیل، ضذت جشیبى، ٍلتبط) فبکتَسّبی الکتشیکی   .3
 .هحیف داسای ثبس هثجت، هٌفی ٍ خٌثی ّستٌذ pHثستِ ثِ ( اسیذ ّبی آهیٌِ، پپتیذّب ٍ پشٍتئیي ّب ٍ اسیذ ّبی ًَکلئیک)هَلکَل ّبی ثیَلَطیک  
 

 .ثٌبثشایي ایي هَلکَل ّب تحت تبثیش هیذاى الکتشیکی حشکت هی کٌٌذ 
 







 سٍش ّبی استخشاج پشٍتئیي

 ًوًَِ ّبی هب دٍ ًَع ّستٌذ  

 هبیغ  1.

   جبهذ 2.

بشدُ ٍ پشٍتئیي اص غطبء سیتَپالسوی،  اص بیي اگش ًوًَِ ّبی هب جبهذ ببضٌذ ًیبص بِ سٍش ّبیی هی ببضذ کِ بتَاى غطبء سلَلی سا      
 .سیتَپالسن یب ّستِ قببل استخشاج ببضذ

 هشاحل ّوَطًبسیَى       

.1:Mechanical sonication, homogenization 

.2:Chemical detergent, organic solvent 

.3:Enzymatic lysozyme, chitinase 

.4:Phsical freeze/thaw, osmotic shock 

 



 سٌجص پشٍتئیي

قبل اص ایٌکِ بخَاّین پشٍتئیي خَد سا الکتشٍفَسص ًوبیین ببیذ غلظت پشٍتئیي سا سٌجیذُ تب بذاًین کِ چِ هقذاس پشٍتئیي  
 .ببیذ دس خبًِ ّبی هشبَط بِ الکتشٍفَسص اضبفِ ًوبیین

 

 سٍش ّبی سٌجص پشٍتئیي

 بشاد فَسد 1.

 کجلذال 2.

 لَسی 3.

.4BCA  







Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE) 

 .دس هَاسدی الصم است کِ یک پشٍتئیي هثال یک آًضین دس ضوي حفظ فؼبلیت خَد، تب حذ اهکبى اص بقیِ پشٍتئیي ّب جذا گشدد

 (Native PAGE) 

 

 .  ثبس قجیؼی، اًذاصُ ٍ ضکل پشٍتئیي ّب اص ػوذُ تشیي ػَاهل دس جذاسبصی هی ثبضٌذ

 



 سیستن ببفشی ًبپیَستِ
 
 

 .ثبضذ هی ًبپیَستِهتفبٍت ثبضذ سٍش الکتشٍفَسص هب (  pHاص ًظش غلظت ٍ ثبفش ٍ )اگش قسوت ّبی هختلف پشٍسِ 
 . ذدس ایي سیستن ًوًَِ پشٍتئیٌی دس طل فَقبًی تحت تأثیش حشکت  سشیغ یَى ّب ٍ هٌبفز ثضسگ طل ثِ غَست الیِ ًبصک هتشاکن ضذُ ای دس هی آی

 دس طل تحتبًی، ثش اسبس ٍصى هَلکَلی پشٍتئیي ّب اص یکذیگش جذا هی ضًَذ
 .اص هضایبی ایي سٍش آى است کِ ثب آى هی تَاى ًوًَِ ّبی سقیق ضذُ پشٍتئیٌی سا الکتشٍفَسص کشد

 
.a  گلیسیي –سیستن ببفشی تشیس 
 
 .  ثبصی ٍ ثشای الکتشٍفَسص پشٍتئیي ّب دس ضشایف قجیؼی است PHسیستوی ثب   

 . ثبصی داسای ثبس هٌفی هی ضًَذ ٍ ثِ قشف قكت هثجت حشکت هی کٌٌذ PHپشٍتئیي ّب دس . قشاس داسد 7-4ًقكِ ایضٍالکتشیک اغلت پشٍتئیي ّب دس داهٌِ 
 



.b آالًیي –سیستن ببفشی استبت 

 .الکتشٍفَسص پشٍتئیي ّبی ثبصی هٌبست استثشای 

 

.c سیستن ببفشی ببPH خٌثی 

 .ثبصی ٍ اسیذی قَی حسبس ّستٌذ PHدس هَاسدی کِ پشٍتئیي ّبی هَسد استفبدُ ثِ 

 

      



.2PAGE ِدس سیستن ببفشی پیَست 

اهب ٍجَد طل ثبال دس ایي سیستن هی تَاًذ ثِ هجتوغ . الکتشٍفَسص دس سیستن ثبفشی ًبپیَستِ قبثلیت ثْتشی دس تفکیک پشٍتئیي ّب داسد
ایي هطکل ثخػَظ دس هَسد پشٍتئیي ّبی آة گشیض . ضذُ ثؼؿی اص پشٍتئیي ّب ٍ سسَة آًْب دس اثتذای طل جذاکٌٌذُ هٌتْی ضَد

 .  ّوچَى پشٍتئیي ّبی غطبیی ضذیذتش است

ایي هَؾَع دس الکتشٍفَسص . دس سشاسش طل ٍ دس قی آصهبیص است PHهضیت دیگش ثبفشّبی پیَستِ ثجبت ضشایف ثبفشی ثخػَظ 
 .حسبس اًذ اّویت داسد PHپشٍتئیي ّبیی کِ ثِ تغییشات 



 ثبفشّبی هَسد استفبدُ دس الکتشٍفَسص



SDS-PAGE 



بشای هشاحل خبلص سبصی، هحبسبِ هقذاس ًسبی ٍ تؼییي  .  یک سٍش کن ّضیٌِ، سشیغ ٍ تکشاس پزیش دس هطبلؼِ پشٍتئیي ّب است
 . ٍصى هَلکَلی پشٍتئیي ّب ٍ پپتیذّب بکبس هی سٍد

 
ػوذتب ًبضی اص ٍجَد سذین دٍدسیل سَلفبت ٍ ٍیظگی هٌبسب طل پلی اکشیل آهیذ  SDS-PAGEقببلیت تفکیک بسیبس ببالی سٍش 

 .  دس غشببل پشٍتئیي ّبی هختلف است



 هبتشیکس ّبی الکتشٍفَسص پشٍتئیي ّب

 

 .آهیذ هی ثبضذهتیلي ثیس اکشیل   ´N  ٍNپلی هشی اص هَلکَل ّبی خكی اکشیل آهیذ ٍ هَلکَل ّبی  :پلی اکشیل آهیذ

پلیوش ضفبف 

  ثی ثبس 

 اص ًظش ضیویبیی غیشفؼبل 

 .هَلکَل ّبی ثیس اکشیل آهیذ پل ّبی ػشؾی سا ثیي هَلکَل ّبی خكی اکشیل آهیذ ایجبد هی کٌذ        

 .پلی هشیضاسیَى اکشیل آهیذ ٍ ثیس اکشیل آهیذ دس حؿَس آهًَیَم پشسَلفبت آغبص هی ضَد     

 .اهب سشػت ایي ٍاکٌص دس غیبة هَاد کبتبلیضٍسی ثسیبس کٌذ است     

 .ثِ ػٌَاى کبتبلیضٍس ٍاکٌص پلی هشیضاسیَى استفبدُ هی ضَد TEMEDثِ ّویي دلیل اص هبدُ ضیویبیی      

 .ثشای الکتشٍفَسص پشٍتئیي ّبی ثسیبس ثضسگ ٍ اسیذّبی ًَکلئیک استفبدُ هی ضَد: آگبسص

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine; TEMED 



دسغذ طل ثستگی ثِ ٍصى هَلکَلی ًوًَِ پشٍتئیٌی داسد. 
 
ّش چِ ٍصى هَلکَلی ًوًَِ پشٍتئیٌی ثیطتش ثبضذ، اص طل ثب دسغذ پبییي تش استفبدُ هی ضَد. 

 
 کیلَدالتَى استفبدُ هی ضَد 200تب  25ثشای جذا کشدى پشٍتئیي ّبی ثب ٍصى هَلکَلی % 7/5اص طل ّبی. 

 
 کیلَدالتَى استفبدُ هی ضَد 100تب  10ثشای جذا کشدى پشٍتئیي ّبی ثب ٍصى هَلکَلی % 12اص طل ّبی. 

 

 :داسد ثستگی ػبهل دٍ ثِ طل دس ّب حفشُ یب ّب سَساخ اًذاصُ

 هحیف حجن اصای ثِ آهیذ اکشیل هقذاس1.

 آهیذ اکشیل ثیس تَسف ضذُ ایجبد ػشؾی ّبی پل تؼذاد2.

 :دسصذ طل

 

 :هیضاى اتصبالت هتقبطغ

 %T=  
 (بیس+ اکریل آمید )گرم 

 حجم
×  100  

 %C=  
 گرم بیس اکریل آمید

 (اکریل آمید+ بیس )گرم 
×  100  



 سبختوبى طل 

هیذ ثِ غَست ًَاسّبی ػشؾی ایي پلیوش سا ثِ قَس هٌظن آ ضَد کِ ثیس آکشیل هیذ سبختِ هیآ اص پلیوشّبی آکشیل SDS-PAGE طل
یب  )لفبت َپلیوشیضاسیَى طل ثب اؾبفِ کشدى آهًَیَم پشس .دّذ قَسی کِ هٌبفز ثب قكش هؼیي ٍ یکسبى دس طل ایجبد هیطَد ثِ ّن استجبـ هی

 .  ضَد تسشیغ هی TEMED ضشٍع هیطَد ٍ ثب افضٍدى( سیجَفالٍیي

TEMED  چَى ضًَذ  هیٍ ایي سادیکبل ّب پلیوشیضاسیَى سا ثبػث ضَد  هیآهًَیَم لفبت َپشسهَجت تطکیل سادیکبل ّبی آصاد اص
 .استثشای ایي پشٍسِ ؾشٍسی  TEMEDثبص آصاد هَجَد دس 

 افضایص TEMED یبAPS) ) دّذ هیسشػت پلیوشیضاسیَى سا افضایص. 



 لفبت َسیجَفالٍیي یب آهًَیَم پشس

 

 .  ضَد کٌذ ٍ پلیوشیضاسیَى طل اًجبم هی سیجَفالٍیي دس اثش ًَس سادیکبل ّبی آصاد تَلیذ هی

   .ًیبص ثِ ًَس داسد TEMED+ سیستن پلیوشیضاسیَى سیجَفالٍیي   
 

 کشد ثشقشاس سا جشیبى پشٍتئیي کشدى لَد اص قجل تَاى هی continuous سیستن دس است حسبس لفبتَپشس ثِ native پشٍتئیي کِ هَقؼی

 دگشگَى ایٌکبس ثب Stacking طل ثبفشی ٍؾؼیت discontinuous سیستن دس اهب ًوَد لَد سا ًوًَِ سپس ٍ ضَد خبسج طل اص لفبتَپشس تب

   .کشد استفبدُ کبتبلیضٍس ػٌَاى ثِ سیجَفالٍیي اص لفبتَپشس جبی ثِ Stacking طل دس حذاقل است ثْتش ٍ ضَد هی



 SDSطل پلی آکشیل آهیذ دس حؿَس 

 دسSDS-Pageپشٍتئیي ّب دس حؿَس دتشجٌت یًَی سذین دٍ دسیل سَلفبت، الکتشٍفَسص هی ضًَذ ،. 

SDS ثِ آهیٌَ اسیذّبی آثگشیض کِ دس سبختوبى پشٍتئیي ّب ٍجَد داسد هتػل هی ضَد. 

ُدس ًتیجِ سبختوبى قجیؼی پشٍتئیي ٍاسشضتِ ضذ. 

 ثبسهٌفی ثبثتی ثِ اصای قَل صًجیشُ پلی پپتیذی ثِ آى اؾبفِ هی ضَد  . 

 



 SDS ًقص

تفبٍت ّبی ثبس قجیؼی هَلکَل ّب پَضیذُ هی ضَد ٍ ّوِ سضتِ ّبی پلی پپتیذی ثبس هٌفی ثب تشاکن تقشیجب هطبثْی پیذا هی 1.
 .کٌٌذ

.2SDS  ،ُّوشاُ ثب حشاست ٍ هبدُ احیب کٌٌذُ ثبػث هی ضًَذ کِ پیًَذّبی دی سَلفیذی، آة گشیض ٍ ّیذسٍطًی ضکستِ ضذ
 .سبختبس پشٍتئیي کبهال ثبص هی ضَد

 .پیًَذ پپتیذی دس ایي ضشایف تغییش ًوی کٌذ ٍ سضتِ ّبی پلی پپتیذی سبختوبى خكی خَد سا حفظ هی کٌٌذ: ًکتِ

 .ٍاکٌص ّبی ثیي هَلکَلی حزف ٍ پشٍتئیي ّبی آة گشیض ثِ ساحتی هحلَل هی ضًَذ3.



 Stackingػولکشد طل 

 هٌبفز داسای طل ایي چَى ٍ است قلیبئی ثبالیی هخضى ثبفش ٍ است اسیذی Stacking طل دس ضذُ استفبدُ ثبفش ٍ pH چَى
 پشٍتئیٌی کوپلکس دس ای اٍلیِ تفکیک ٍ ضذُ جوغ سدیف یک دس هطبثِ ّبی پشٍتئیي ،جشیبى ثشقشاسی هحؽ ثِ است دسضتی
 هقذاس گیشد هی غَست کِ ای اٍلیِ تفکیک ّویي خبقش ثِ ٍ ضَد هی ثیطتش سصٍلَضي ثِ هٌجش ًْبیت دس کِ گیشد هی غَست

 .دّذ قشاس تبثیش تحت سا سصٍلَضي ایٌکِ ثذٍى ثبضذ ثیطتش تَاًذ هی طل ثِ ضذُ لَد پشٍتئیي



 اجضا ٍ ػولکشد

Stacking gel 
 H2O                                                                                        

 0.5 M Tris-HCL, PH=6.8 

 SDS(10% W/V) 

 Acrylamide/Bis-acrylamide(30 % /0.8 %  W/V) 

 AP(10 %  W/V) 

 TEMED 

 



Separating gel 

 H2O                                                                                        

 1.5 M Tris-HCL, PH=8.8 

 SDS(10% W/V) 

 Acrylamide/Bis-acrylamide(30 % /0.8 %  W/V) 

 AP(10 %  W/V) 

 TEMED 

 

 



Sample buffer 

 SDS (10 %  W/V) 

 Dithiothreitol, or Beta-mercapto-ethanol 

 Glycerol 

 Tris-HCL 

 Bromophenol blue 

هَاد احیب کٌٌذُ هثل هشکبپتَاتبًَل ضکستِ ضذُ پیًَذّبی دی سَلفیذی ضذُ ٍ پشٍتئیي ضکل خكی هی گیشد  . 

  ثشٍهَفٌل ثلَ دس صهبى الکتشٍفَسص جلَتش اص ًوًَِ حشکت هی کٌذ تب ٌّگبم سسیذى ثِ اًتْبی طل هب هتَجِ اتوبم الکتشٍفَسص
 .ضَین

گلیسشٍل دس ثبفش ًوًَِ ثبػث سٌگیي ضذى ًوًَِ ضذُ ٍ ًوًَِ ثِ کف چبّک ًطست هی کٌذ. 



Running buffer 

 Tris-HCL 

 Glycine 

 SDS(0.1 W/V) 

 



 هشاحل اًجبم الکتشٍفَسص

 ثستي کست . 1

 Separatingآهبدُ سبصی طل .  2

 اؾبفِ کشدُ ٍ سشیغ ثِ فبغلِ  Stackingسا دس آخشیي هشحلِ ثِ هحلَل  TEMEDآهًَیَم پش سَلفبت ٍ : ًکتِ

    (سبًتی هتشی ثبالی ضیطِ 3تب حذٍد ) ضیطِ اؾبفِ هی کٌیذ دٍ  ثیي       

 .هقذاسی ایضٍثَتبًَل سٍی سكح طل سیختِ تب سكح طل غبف ضَد ٍ اص اکسیذ ضذى طل جلَگیشی کٌذ  . 3

 .صهبى الصم است تب طل ثجٌذددقیقِ  20-30   4.

 .دس اًتْب ایضٍثَتبًَل سا خبسج کٌیذ  .  5

   

 



 Stackingآهبدُ سبصی طل .  6

 .ثؼذ اص آهبدُ سبصی هحلَل ٍ اؾبفِ کشدى ثِ کست، ضبًِ سا گزاضتِ تب طل ثجٌذد.  7

 .دقیقِ صهبى الصم است تب طل ثجٌذد 20-30. 8  

 .  دس اًتْب ضبًِ سا ثِ آساهی خبسج کٌیذ.  9



 آهبدُ سبصی ًوًَِ ّب .  10

 .    دسجِ هی گزاسین 100دقیقِ ًوًَِ سا دس دهبی  10-5هخلَـ کشدُ ٍ ثِ هذت  Sample bufferًوًَِ هَسد ًظش سا ثب 11.

       

Running buffer  .12 سا ثِ تبًک الکتشٍفَسص اؾبفِ کشدُ ٍ دس اًتْب ًوًَِ ّبی آهبدُ ضذُ سا ثِ داخل چبّک ّب اًتقبل 

 .هی دّین        

 .تبًک الکتشٍفَسص سا ثِ جشیبى الکتشیکی ٍغل کشدُ تب ًوًَِ ّب ضشٍع ثِ حشکت دس طل ًوبیٌذ . 13

 



 :ًکتِ
 .ثبػث هی ضَد طل سشیؼتش ثجٌذد ٍ طل اًؼكبف پزیشی خَد سا اص دست هی دّذ AP  ٍTEMEDغلظت صیبد 

 .دهبی کن ثبػث کذٍست ٍ اًؼكبف پزیشی کن طل هی ضَد. دسجِ سبًتی گشاد ثبضذ 25-23دهب ثشای ثستي طل ثبیذ 



 سًگ آهیضی کَهبسی ثلَ
 (stain) هحلَل سًگ . 1

 هیلی لیتش هتبًَل اؾبفِ 40هیلی لیتش اسیذ استیک ٍ  10هیلی لیتش آة هقكش حل کٌیذ، سپس  50گشم کَهبسی ثلَ سا دس 0/2    
 .کٌیذ    

 
 (de stain) هحلَل سًگ ثش . 2     

 هخلَـ اص پس .کٌیذ اؾبفِ هقكش آة لیتش هیلی 500 ٍ استیک اسیذ لیتش هیلی 100 هتبًَل، لیتش هیلی 400 ثِ
 .کٌیذ داسی ًگِ داس دسة ضیطِ دس کشدى

 هحلَل ًگِ داسی طل. 3  

 .هیلی لیتش هی سسبًین 100هیلی لتش هتبًَل اؾبفِ کشدُ، حجن آى سا ثب آة هقكش ثِ  10هیلی لیتش اسیذ استیک،  7ثِ 



 سًگ آهیضی ثب ًیتشات ًقشُ

 ُثبس حسبس تش اص سًگ آهیضی ثب کَهبسی ثلَ است 100سًگ آهیضی ثب ًیتشات ًقش. 

ایي سٍش ًیبص ثِ دقت فشاٍاى دس تْیِ هؼشف ّب داسد. 

دس ایي سٍش یَى ًقشُ ثِ داخل طل ًفَر کشدُ ٍ ثِ پشٍتئیي ّب هتػل هی ضَد. 

سپس یَى ًقشُ تحت تأثیش ػَاهل احیب کٌٌذُ احیب هی ضَد ٍ ثِ فلض ًقشُ تجذیل هی ضَد. 



 SDS-PAGEهطکالت ایجبد ضذُ دس 

 ػذم پلی هشیضاسیَى یب پلیوشیضاسیَى ًبقع طل. 1

 پبییي ثَدى دهبی هحلَل ّب، کٌْگی یب کن ثَدى هقذاس کبتبلیضٍسّب، خشاة ثَدى هحلَل اکشیل آهیذ: دالیل

 چشٍکیذُ ضذى طل. 2

گشهبی صیبد حبغل اص پلیوشیضاسیَى دس طل ّبی ثب دسغذ ثبال، گشهبی صیبد دس ٌّگبم الکتشٍفَسص ثِ دلیل هقبٍهت  : دالیل
 الکتشیکی

 چبّک ّبی ًبهٌظن ٍ ًبقع دس طل ثبال. 3

 احتجبس َّا دس اًتْب یب کٌبسُ دًذاًِ ّبی ضبًِ، خبسج سبختي ضبًِ قجل اص کبهل ضذى اًؼقبد طل ثبال: دالیل

 ٍجَد ثبًذ قَی دس اثتذای طل جذاکٌٌذُ. 4

ٍجَد تجوؼبت ثضسگ ٍ ًبهحلَل پشٍتئیي یب لیپَپشٍتئیي دس ًوًَِ، ثبال ثَدى دسغذ طل ًسجت ثِ ٍصى هَلکَلی ػذُ ای اص : دالیل
 یب هبدُ احیبکٌٌذُ SDSپشٍتئیي ّب، کبّص غلظت 



 قشاس ًگشفتي ًوًَِ دس تِ چبّک. 5

 ػذم ٍجَد گلیسشٍل یب سبکبسص دس ثبفش ًوًَِ: دالیل

 ثبًذ ّبی ًبهٌظن ٍ هَاج. 6

ٍجَد حجبة َّا دس طل، ًبّوگًَی اًذاصُ هٌبفز طل، لشصش قبلت ضیطِ ای دس ٌّگبم اًؼقبد طل، اداهِ پلیوشیضاسیَى طل دس : دالیل
 چبّک ّب پس اص خبسج سبختي ضبًِ، ثبال ثَدى غلظت ًوک دس ًوًَِ

 ٍجَد ثبًذّبی کبرة دس توبم ستَى ّب یب دس سشاسش ػشؼ طل. 7

پس اص سًگ آهیضی طل ثب ًقشُ آهًَیبکی، آلَدُ ضذى ثبفش ًوًَِ، ٍجَد ًبخبلػی دس ثبفش هخضى ثبال دس  ME-2اثش : دالیل
 الکتشٍفَسص ػوَدی



Thank you 


