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توان گفت که الکتروفورز یکی از مفیدترین ابزارها براي بررسی و بازنگري فرآیندهاي حیاتی و یکی به جرأت می

بیشترین کاربرد الکتروفورز به عنوان ابزاري آزمایشگاهی . باشدها میهاي عملی براي آنالیز پروتئیناز اولین روش

. باشدها میها و لیپوپروتئینرم، هموگلوبین، ایزوآنزیمهاي سگیري پروتئیندر ارتباط با شناسائی و اندازه

و (CK)گیرند، شامل کراتین کینازها مورد بررسی قرار میهایی که با کمک الکتروفورز در آزمایشگاهایزوآنزیم

هاي تشخیصی براي از الکتروفورز در آزمایشگاه. باشندمی(ALP)و آلکالن فسفاتاز(LDH)الکتات دهیدروژناز

اصول کار براساس . شودها استفاده میها و ایزوآنزیمهاي پروتئینی، شناسایی انواع هموگلوبینتعیین ناهنجاري

هاي موجود در سرم ادرار و مایع مغزي نخاعی در یک محیط جامد در میدان ها یا لیپوپروتئینجداسازي پروتئین

ر یک میدان الکتریکی و روي محیط جامد جداسازي هاي سرم انسان ددر صورتی که پروتئین. باشدالکتریکی می

هرگونه تغییر در این الگو در نتیجه اختالالت ژنتیکی، تومورها، . باندي حاصل خواهد شد5شوند یک الگوي 

.باشدهاي فاز حاد میلوسمی یا پروتئین

ها، گیري چربیهاي اختصاصی براي تعیین، شناسایی و اندازهآمیزياز روش الکتروفورز و با کمک رنگ

هاي با تغییر در شرایط الکتروفورز، محیط جامد مورد استفاده و روش. شودها نیز استفاده میها و آنزیمگلیکوژن

هاي همچنین همراهی واکنش. گرددهاي مختلف ممکن میمختلف آشکارسازي، جداسازي و شناسایی پروتئین

. دیدي از امکانات را در مقابل چشمان محققین گشوده استانداز جبا الکتروفورز، چشم[1]نپیتاسیوپرسیایمونو

هاي سرم در تشخیص اختالالت موجود در نقل و انتقال لیپیدها که تفسیر نتایج حاصل از الکتروفورز لیپوپروتئین

هاي کراتین هاي تشخیص طبی ایزوآنزیمدر آزمایشگاه. هاي قلبی عروقی هستند اهمیت داردزمینه ساز بیماري



گیري شده و مورد بررسی و آلکالن فسفاتاز به صورت روتین اندازه(LDH)و الکتات دهیدروژناز(CPK)زکینا

.گیرندقرار می

هاي مغزي افزایش که در آسیبCK1هايبا انجام الکتروفورز در شرایط به خصوص و جداسازي ایزوآنزیم

، [2]ندر دیستروفی عضالنی دوشCK3در انفارکتوس میوکارد، افزایشLD1/LD2و نسبتCK2یابد، می

.کندبه تشخیص کمک میLD4وLD3هاي کبد با افزایشو بیماريLD3انفارکتوس ریه با افزایشی

در . شودها استفاده میها نیز از الکتروفورز هموگلوبین براي شناسایی انواع مختلف هموگلوبیندر تشخیص آنمی

تواند در تشخیص بیماران مبتال به همراه شود میImmunodiffusionصورتی که الکتروفورز با تکنیک

هاي ترشح شده در تولید ایمونوگلوبین(هاي مونوکلونال و پلیکلونال و سایر گاماپاتی[3]امالتیپل میلوم

.موثر باشد) هاي خونیغیرطبیعی لنفوسیت
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