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خالصه

در شــاخههای مختلــف علــوم پایــه و مباحــث
آزمایشــگاهی ،همواره بررسی نمونههای مجهول از
اهمیت خاصی برخوردار بوده است .لزوم جداسازی
کامــل ترکیبات موجود در یک نمونــه ،تعیین مقدار
و تعیین ســاختار آنهــا واقعیتی انکارناپذیر اســت.
الکتروفورز موئین روشــی دقیق برای جداســازی و
تعییــن مقدار مواد موجــود در نمونههــای مختلف
میباشد .همچنین این روش با توجه به شناساگری
که دارد ،میتواند در تعیین ساختار و در تعیین هویت
مواد موجود در نمونــه نقش ایفا کند .از آنجایی که
این روش ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارد ،با
دقت باال و در زمان کم قادر است نمونههای مختلف
را شناسایی و تعیین ســاختار و تعیین مقدار کند .در
ادامه ،با اصول پایهای و ساختار و ویژگیهای دستگاه
و کاربردهای این روش بیشتر آشنا میشویم.
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مقدمه

الکتروفورز موئین یک روش شناســایی و ارزیابی
آزمایشــگاهی اســت کــه از ســال  1998میالدی
بهصورت گســترده مورد اســتفاده قرار گرفت .از این
روش برای شناســایی و ارزیابــی نمونههای مختلف
و هــم چنین تعیین مقــدار مواد در نمونه اســتفاده
میشود (.)1
انواع دســتگاههای الکتروفورز موئین عبارتند از:
دســتگاههای دستساز که بهصورت دستی در یک
آزمایشــگاه بر پا شــدهاند و نمونه دیگر دستگاههای
آمــاده تجاری میباشــند کــه در بازار در دســترس
میباشند (.)2
اجزای دستگاه الکتروفورز موئین

در شــکل ( ،)1یک دســتگاه الکتروفــورز موئین
بهصورت نمادین نمایش داده شــده اســت.اجزای

شکل  1ـ نمای کلی از یک دستکاه الکتروفورز موئین ()3

دســتگاه الکتروفورز موئین عبارتنــد از :بافر ابتدایی
یا بافر نمونه ،لوله موئین ،آشکارســاز یا شناســاگر،
بافر انتهایی ،منبع تأمینکننده اختالف پتانســیل و
مجموعه پایدارکننده دمای لوله موئین (.)3
اساس کار دستگاه الکتروفورز موئین

در روش الکتروفــورز موئیــن ذرات بر اســاس بار
الکتریکی و اندازه ذرهای نسبت به یکدیگر جداسازی
میشوند.
این جداسازی مبتنی بر وجود دو نیرو میباشد که
بر ذرات در حین شناســایی در دســتگاه الکتروفورز
موئین اعمال میشــود .ایــن دو نیرو باعث ایجاد دو

جریــان مختلــف در لوله موئین میشــوند و این دو
جریــان عبارتند از :جریــان الکتروفورتیک و جریان
الکترواسموتیک (.)4
جریان الکتروفورتیک

این جریان ناشــی از اعمال نیروی الکتریکی بر
بافر در حال جریان در دســتگاه الکتروفورز موئین
میباشــد و بدین صورت عمــل میکند که ذرات با
بار مثبت را به ســمت کاتدو ذرات با بار منفی را به
ســمت آند میکشاند.سرعت ذرات در این حالت به
سه مولفه مقدار بار ذرات ،اندازه ذرات و ویسکوزیته
بافر بستگی دارد (.)5
پیدرپی 373
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جریان الکترواسموتیک

ایــن جریــان اصلــی ترین جریــان در دســتگاه
الکتروفورز موئین اســت و باعث میشود همه ذرات
از سمت آند به طرف کاتد حرکت کنند.
چگونگی پیدایش جریان الکترواسموتیک

ســطح داخلــی لولههــای موئین با ســیلیکاژل
پوشــیده شــده اســت .گروههــای هیدروکســیل
ســیلیکاژل با توجه به  pHبافر بهصورت باردار در
آمدهاند و یک بار منفی در سطح داخلی لوله موئین
ایجاد کردهاند .کاتیونهای موجود در بافر ،در کنار
این بار منفی گروههای هیدروکسیل دپروتونه شده

(گروههای ســیالنول) یک الیه با بار مثبت ایجاد
میکننــد ،زمانی کــه پتانســیل الکتریکی اعمال
میشــود ،این کاتیونها به ســمت کاتد شروع به
حرکــت میکنند .از آنجایی که این کاتیونها آب
پوشیده (سولواته) هستند ،مولکولهای آب اطراف
آنها نیز به همراه این کاتیونها شــروع به حرکت
میکننــد و به این ترتیب جریان الکترواســموتیک
ایجاد میشود (.)5
شــدت جریان الکترواســموتیک بــه گونهای در
دستگاه تنظیم میشود که مقدارش بیشتر از شدت
جریان الکتروفورتیک باشد تا در نهایت در لوله موئین
جریان کلی به یک سمت باشد .در شکل ( ،)2نمای

شکل  2ـ نمایش نمادین جریان الکترواسموتیک ()5
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شکل  3ـ نحوه جداسازی مواد در الکتروفورز موئین ()5

کلی از برهمکنشهای دیواره لوله موئین و بافر موجود
در اطراف آن نشان داده شده است.
اساس جداســازی در الکتروفورز موئین بهصورت
نمادین در ادامه نمایش داده شده است.
همانطــور که در شــکل ( )3نمایش داده شــده
اســت ،در لوله موئین اجزا به ترتیبی که نمایش داده
شدهاند ،جدا میگردند :ابتدا کاتیونهای کوچک و
سپس کاتیونهای بزرگ (البته ،در اینجا مولکولها

بر اساس میزان چگالی بار جداسازی میشوند) و در
ادامه مواد خنثی و در نهایت آنیونها.
نحوه شــکل ترسیمی جبهه جریان در لوله موئین
در الکتروفورز با جریان در ستون کروماتوگرافی مایع
با کارآیی باال در شــکل ( )4نشــان داده شده و این
تفاوت بهخاطر نیروهای دخیل در به حرکت درآوردن
جریانهای درون هر سیستم میباشد (.)5
همانطور که در شــکل ()4هم نشان داده شده،

شکل  4ـ جبهه جریان الکترواسموتیک در برابر جریان در ستون کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ()5
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نحوه جریان در الکتروفورز موئین به گونهای اســت
که در شناساگر ،پیک تیز تری میدهد.
نحوه تزریق نمونه

در الکتروفــورز موئیــن مقــدار نمونــهای که وارد
لوله موئین میشــود ،بسیار کم است (حدود 0/04
نانولیتــر) و چــون بهصــورت عملــی مــا هیچگونه
تزریقکننــدهای نداریم که بتوانــد این مقدار را برای
ما به درون لوله موئین تزریق کند ،باید لوله موئین را
درون خود ظــرف نمونه قرار دهیم تا نمونه وارد لوله
موئین شود.در ادامه شکل ( )5نحوه انواع تزریق در
این سیستم را نشان میدهد.
در الکتروفورز موئین انواع شناساگرها کاربرد دارد
که عبارتند از :شناســاگر  ،UV-Visibleشناســاگر
فلورسنت و  . ...بیشترین قدرت در شناسایی کمترین
مقدار مربوط به شناساگر فلورسنت است .هر چند که

میتوان از طیف سنجی جرمی هم بعد از الکتروفورز
استفاده کرد (.)5
در ادامــه انواعــی از تکنیکهای جداســازی در
الکتروفورز آمده است:
)Capillary Zone Electrophoresis (CZE
)Capillary Gel Electrophoresis (CGE
�Micellar Electrokinetic Capillary Chro
)matography (MEKC
Capillary Electro Chromatography
)(CEC
)Capillary Isoelectric Focusing (CIEF
)Capillary Isotachophoresis (CITP) (6

هــر یک از این روشها کاربرد مخصوص به خود
را دارند .شــکل ( )6نمایی کلــی از نحوه ارتباط این
روشها با یکدیگر نشان میدهد.

شکل  5ـ نحوه انواع تزریق در الکتروفورز موئین ()2
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)6(  ـ نمایی کلی از نحوه ارتباط تکنیکهای جداسازی در الکتروفورز موئین6 شکل

داروســازی دارای کاربردهــای بســیاری در زمینــه
شناســایی و تعیین مقدار مواد در نمونههای مختلف
.)5( میباشد

شایان ذکر است که الکتروفورز دارای کاربردهای
فراوانی اســت و در حوزه بیولــوژی و در تعیین توالی
نوکلئوتیدهــا کاربرد بســیار دارد؛ همچنین در حوزه
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