
تکنیک مولکولی وسترن بالت

این روش . شودها استفاده میوسترن بالتینگ یکی از روشهاي بالتینگ است که براي تشخیص و آنالیز پروتئین
علیه چند نوع پروتئین ویروسی را ) ایمونوگلوبولین نوع جی(یک آزمایش تأییدکننده است و وجود نوعی پادتن 

.کندبررسی می

تر است ولی از حساسیت کمتري برخوردار است و چون آزمایشی اختصاصی،این روش در مقایسه با تست الیزا
گیرد و بیشتر در تأیید نتایج مثبت شده تست به عنوان اولین آزمایش انجام نمی،شودنسبتاً گرانی محسوب می

.رودالیزا بکار می

.مورد اطمینان خواهد بود٪99از بیش،تست وسترن بالت در همراهی با تست الیزا

، از ELISAپروتئین ها در سطح حفرات پلیت پوشش داده می شوند و در انتهاي آزمایشELISAدر تکنیک
.یک واکنش رنگ زا براي شناسایی انجام واکنش یا عدم انجام آن استفاده میشود

.وسترن بالت موجود استامروزه براي بسیاري از عفونت هاي ویروسی و باکتریایی تست تایید 

هاي وسترن بالتینگ که همچنین به ایمونوبالتینگ یا پروتئین بالتینگ شناخته شده است، یکی از تکنیک
اي کلیدي در زیست شناسی سلولی و مولکولی است و معموالً براي شناسایی حضور پروتئین خاصی در مجموعه

:ت، به سه فاکتور اساسی بستگی داردفرایند این تس. رودهاي سلولی بکار میاز پروتئین

ها بر اساس اندازه با استفاده از الکتروفورز پروتئین در ژلجداسازي کل پروتئین.1
هاي جداشده به یک بستر جامدانتقال کافی پروتئین.2
.بادي مناسبشناسایی اختصاصی پروتئین هدف با آنتی.3

تست وسترن . شودمشاهده میزمانی که پروتئین مورد نظر شناسایی شد، به صورت یک باند بر روي غشاء قابل
.تواند صورت بگیردبالتینگ به سرعت می



در این تکنیک ابتدا پروتئینها بر . نمونه پروتئینی می تواند یک پروتئین خالص، لیزات باکتریایی و یا سلولی باشد
سپس پروتئینهاي تفکیک شده با استفاده . به روش الکتروفورز عمودي از هم جدا می شونداساس وزن مولکولی 

.باشدPVDFاین غشا می تواند از جنس نیتروسلولز و یا. از جریان الکتریکی به یک غشا انتقال می یابند

آنتی بادي هاي . در مراحل بعدي غشاي حاوي باندها با آنتی بادیهاي اولیه و ثانویه مناسب انکوبه می شود
متصل نشده طی شستشو هاي متعدد جدا شده و نهایتا پروتئین هدف ما با استفاده از سوبستراي شناساگر 

.مناسب، بصورت باند بر روي غشا قابل مشاهده می شود
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