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ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Σκοπός της άσκησης : η κατανόηση της αρχής λειτουργίας της ηλεκτροφόρησης και η 

χρήση της ως τεχνική ανάλυσης μακρομορίων και ως διαγνωστικό μέσο.   

 

ΟΡΟΣ – ΠΛΑΣΜΑ 

 
 Η υπερκείμενη διαλυτή φάση του αίματος που ξεχωρίζει μετά από φυγοκέντρηση, 

παρουσία αντιπηκτικού, ονομάζεται πλάσμα (plasma). Όταν στο δείγμα αίματος δεν 

προστεθεί αντιπηκτικό, τότε τα τοιχώματα του σωληναρίου, στο οποίο έχει συλλεχθεί το 

αίμα, θα ενεργοποιήσουν τη διαδικασία της πήξης του αίματος με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

θρόμβου (clot). Η υπερκείμενη διαλυτή φάση του αίματος που ξεχωρίζει μετά από 

φυγοκέντρηση απουσία αντιπηκτικού ονομάζεται ορός (serum) (εικ. 1). Ουσιαστικά ο ορός 

είναι το πλάσμα χωρίς το ινωδογόνο (fibrinogen) που συμμετέχει στη δημιουργία του 

θρόμβου με την παραγωγή του πλέγματος ινίνης (fibrin). 

 

   

  
Εικόνα 1: Σωληνάριο με αίμα χωρίς την προσθήκη αντιπηκτικού. Έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία 

θρόμβου από πλέγμα ινίνης στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί όλα τα κυτταρικά συστατικά του αίματος. 

 

Ορός 
 
 
 
Θρόμβος 
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ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

O όρος ηλεκτροφόρηση (electrophoresis) αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1909 από 

τον Michaelis για να χαρακτηρίσει τη μεταφορά φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ένα 

διάλυμα, κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου. Ένα σωματίδιο με φορτίο q που 

βρίσκεται  σε ένα μέσο με συντελεστή ιξώδους f, θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα υ όταν 

εφαρμοστεί ηλεκτρικό πεδίο ένταση Ε=V/l. Στο φορτίο q θα ασκηθεί δύναμη 

  

F = Eq = fυ  Vq/l = fυ  υ = Vq / fl  υ = V 

 

Γίνεται έτσι φανερό ότι η ταχύτητα υ του σωματιδίου είναι ανάλογη της διαφοράς 

δυναμικού V που εφαρμόζουμε για να δημιουργηθεί το πεδίο. 

Η ταχύτητα μεταφοράς σε ένα μέσο με συντελεστή τριβής, ενός φορτισμένου μορίου, 

κάτω από την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου έντασης εξαρτάται από :  

 

1. Την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (V/cm) 

2. To καθαρό φορτίο του μορίου 

3. Το μέγεθος και το σχήμα του μορίου 

4. Το ιξώδες, την ιοντική ισχύ και τη θερμοκρασία του μέσου ηλεκτροφόρησης 

 

 

Είδη ηλεκτροφόρησης 

 Οι πιο διαδεδομένες κατηγορίες ηλεκτροφορητικής ανάλυσης ανάλογα με τον τρόπο 

διαχωρισμού των πρωτεϊνών, είναι: 

 

1. Η ουδέτερη (neutral) ηλεκτροφόρηση, όπου ο διαχωρισμός γίνεται ανάλογα με το 

φορτίο των μορίων. 

2. Η αποδιατακτική (denaturating) ηλεκτροφόρηση κατά την οποία ο διαχωρισμός 

γίνεται ανάλογα με το μοριακό βάρος. Στην περίπτωση αυτή γίνεται πρώτα μια 

κατεργασία αποδιάταξης των πρωτεϊνών, ώστε να χάσουν τις ανώτερες δομές τους 

και το φορτίο τους, με αποτέλεσμα η διαφορετική κινητικότητα των μορίων να 

οφείλεται μόνο στο διαφορετικό μοριακό τους βάρος. 

 

Μια τρίτη κατηγορία ηλεκτροφορητικής ανάλυσης είναι:  

3. Η ισοεστίαση (isoelectric focusing), όπου ο διαχωρισμός γίνεται ανάλογα με το 

ισοηλεκτρικό σημείο των πρωτεϊνών. Εδώ χρησιμοποιείται ένα πήκτωμα στο οποίο 
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έχει δημιουργηθεί μια κλίση pH με τη χρήση αμφολυτών. Όταν μια πρωτεΐνη φτάσει σε 

εκείνο το pH όπου είναι το ισοηλεκτρικό της σημείο (συνολικό φορτίο q=0), 

ακινητοποιείται. 

 

Η ουδέτερη και η αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιούνται τόσο ερευνητικά όσο και 

διαγνωστικά. Η ισοεστίαση χρησιμοποιείται μόνο σε ερευνητικά εργαστήρια και κυρίως σε 

αυτά που ασχολούνται με πρωτεϊνωμική ανάλυση (proteomics). Εδώ χρησιμοποιείται 

ηλεκτροφορητική ανάλυση δύο διαστάσεων (2D electrophoresis) όπου η πρώτη ανάλυση 

(διάσταση) γίνεται με ισοεστίαση και η δεύτερη με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση. 

 

 

Είδη πηκτωμάτων 

 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πηκτωμάτων ηλεκτροφόρησης 

είναι κυρίως η αγαρόζη και το ακρυλαμίδιο. 

 

1. Τα πηκτώματα αγαρόζης (agarose gels) χρησιμοποιούνται τόσο ερευνητικά όσο και 

για διαγνωστικούς σκοπούς για τη μελέτη πρωτεϊνών, ενζύμων και νουκλεϊκών οξέων 

2. Τα πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου (πολυμερισμένο ακρυλαμίδιο) χρησιμοποιούνται 

ερευνητικά για τη μελέτη κυρίως πρωτεϊνών και δευτερευόντως νουκλεϊκών οξέων.  

 

 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 

 

 Στις διαγνωστικές ηλεκτροφορήσεις χρησιμοποιούνται πηκτώματα αγαρόζης σε 

διάφορες συγκεντρώσεις ανάλογα με το είδος των προς ανάλυση πρωτεϊνών. Οι πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενες ηλεκτροφορήσεις, είναι για την ανάλυση: 

 

▪ πρωτεϊνών του ορού (λοιμώξεις, δυσλειτουργία οργάνων) 

▪ αιμοσφαιρινών (αιμοσφαιρινοπάθειες) 

▪ λιποπρωτεϊνών του ορού (υπερλιπιδαιμίες) 

▪ πρωτεϊνών που απεκκρίνονται στα ούρα (νεφρική βλάβη) 

 

 

Ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών του ορού 

 Ο Tiselius θεωρείται ο πατέρας της ηλεκτροφόρησης, ο οποίος το 1937 ανάπτυξε μια 

μέθοδο ελεύθερης ηλεκτροφόρησης, η οποία οδήγησε στο διαχωρισμό των συστατικών του 

ανθρώπινου ορού σε 5 κλάσματα με διαφορετική ηλεκτροφορητική κινητικότητα. Σήμερα ο 
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διαχωρισμός των πρωτεϊνών του ορού με ηλεκτροφόρηση δίνει πέντε χαρακτηριστικές ζώνες 

οι οποίες αποτελούνται από ένα ή περισσότερα διαφορετικά είδη πρωτεϊνικών μορίων. Οι 

ζώνες αυτές είναι οι εξής:   

 

Πίνακας 1. Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών ορού 

 Ηλεκτροφορητική 

ζώνη 
Πρωτεΐνες Λειτουργία 

(+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) 

Αλβουμίνη  (55-68 %) Αλβουμίνη 
Διατήρηση όγκου του αίματος 

Μεταφορά χολερυθρίνης 

α1 σφαιρίνες  (2-4 %) α1 αντιτρυψίνη 

α1 αντιχυμοτρυψίνη 

Αναστολείς ενζύμων 

Μεταφορικές πρωτεΐνες, 

(ορμόνες, σιδήρος και 

λιποδιαλυτά μόρια) 

α2 σφαιρίνες  (8-13 %) 

α2 μακροσφαιρίνη 

Απτοσφαιρίνη 

Σερουλοπλασμίνη 

α λιποπρωτεΐνη 

β σφαιρίνες  (7-13 %) 

Τρανσφερρίνη 

Πλασμινογόνο 

Φιμπρονεκτίνη 

C3 συμπλήρωμα  

β λιποπρωτεΐνη 

γ σφαιρίνες  (9-16 %) IgG, IgA, IgM, IgD, IgE Καταπολέμηση μολύνσεων 

 

 

 

Εικόνα 2. Ουδέτερη ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών του ορού. 

- Αλβουμίνη 

- Ζώνη α1 

- Ζώνη α2  

- Ζώνη β 

- Περιοχή γ 
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Ηλεκτροφορητική ανάλυση λιποπρωτεϊνών 

Η ηλεκτροφορητική ανάλυση των λιποπρωτεϊνών χρησιμοποιείται για τη μελέτη 

υπερλιπιδαιμιών. Πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Fredrikson το 1967.   

 

 

Εικόνα 3. Ουδέτερη ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών. 

 

Ηλεκτροφορητική ανάλυση αιμοσφαιρινών  

Η ηλεκτροφορητική ανάλυση των αιμοσφαιρινών χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό 

των διαφόρων κατηγοριών αιμοσφαιρινών για να ανιχνευτούν ποσοτικές και ποιοτικές 

ανωμαλίες.  

  
 

Εικόνα 4. Ουδέτερη ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρινών. 

- HbA1 
- HbF 
- HbS 
 
- HbA2 

- α 

- προ-β  
- β  
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Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών ούρων 

Η ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών που παρουσιάζονται στα ούρα 

χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της φύσης της νεφρικής βλάβης. Οι μικρού μοριακού 

βάρους πρωτεΐνες (<70 kDa) υποδηλώνουν σωληναριακή βλάβη (μη επαναρρόφηση), ενώ 

οι μεγάλου μοριακού βάρους (>70 kDa) υποδηλώνουν σπειραματική βλάβη (απώλεια 

εκλεκτικής διήθησης). 

 

Εικόνα 5. Αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ούρων. 

 

 
 
     Σωληναριακό  
     κλάσμα 
     (MB<70kDa)  
 
 
-   Αλβουμίνη (70 kDa) 
  
 
     Σπειραματικό 
     κλάσμα 
     (MB>70kDa) 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΥΛΙΚΑ 

 

Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 

Συσκευή ηλεκτροφόρησης 

Συσκευή εναπόθεσης δειγμάτων (εικόνα 6) 

Θάλαμος θερμού αέρα 

Θήκη πηκτώματος για χρώση 

Δοχεία χρώσης 

Χρονόμετρο 

Πιπέτα των 10 μl 

Πήκτωμα αγαρόζης 0,8% σε ρυθμιστικό διάλυμα: 0,1 Μ tris-barbital pH 9,2 

 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

 

Δείγματα ορών 

Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροδίων (stock διάλυμα 75 ml και απιονισμένο νερό μέχρι 1 l): 

0,1 Μ tris-barbital pH 9,2 

Διάλυμα μονιμοποίησης:  60% αιθανόλη, 10% οξεικό, 30% απιονισμένο νερό 

Χρωστική (stock διάλυμα 75 ml και απιονισμένο νερό μέχρι όγκο 300 ml):  

0,4% amidoblack, 6,7% αιθυλενογλυκόλη 

Απιονισμένο νερό 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Εναπόθεση δειγμάτων 

▪ Προετοιμάζουμε τη συσκευή εναπόθεσης δειγμάτων (εικόνα 6) 

▪ Τοποθετούμε το πήκτωμα στη συσκευή (εικόνα 7) 

▪ Στεγνώνουμε το πήκτωμα με διηθητικό χαρτί 

▪ Προσθέτουμε 10 μl από κάθε δείγμα στις θέσεις της συσκευής (εικόνα 8) 

▪ Ακουμπάμε το βραχίονα εναπόθεσης πάνω στο πήκτωμα για 40 sec (εικόνα 9) 

▪ Απομακρύνουμε το βραχίονα 

▪ Μεταφέρουμε το πήκτωμα στη συσκευή ηλεκτροφόρησης 
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         Εικόνα 6: Συσκευή εναπόθεσης δειγμάτων    Εικόνα 7: Τοποθέτηση πηκτώματος 

 

 
Εικόνα 8: Εναπόθεση δειγμάτων          Εικόνα 9: Εναπόθεση δειγμάτων στο πήκτωμα 

 

Ηλεκτροφόρηση 

▪ Προσθέτουμε 100 ml ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροδίων στη συσκευή ηλεκτροφόρησης 

▪ Κλείνουμε το καπάκι της συσκευής και συνδέουμε τα ηλεκτρόδια 

▪ Ανοίγουμε το τροφοδοτικό 

▪ Ρυθμίζουμε την τάση του ρεύματος στα 100 V 

▪ Αφήνουμε να αναπτυχθεί η ηλεκτροφόρηση για 11 min 

▪ Κλείνουμε το τροφοδοτικό 

▪ Βγάζουμε το πήκτωμα από τη συσκευή 

▪ Τοποθετούμε το πήκτωμα στο πλαίσιο χρώσης 

 

Εμφάνιση πρωτεϊνικών ζωνών 

▪ Τοποθετούμε το πήκτωμα στο μονιμοποιητικό για 4 min 

▪ Ξηραίνουμε το πήκτωμα στη συσκευή ζεστού αέρα για 15 min 

▪ Τοποθετούμε το πλαίσιο στη χρωστική για 4 min 

▪ Ξεπλένουμε καλά με νερό βρύσης 

▪ Σαρώνουμε το ηλεκτροφόρημα 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Αναγνώριση κύριων περιοχών των ηλεκτροφορημάτων  

2. Αναγνώριση παθολογικών δειγμάτων 

 

 

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ  

Μετά τη χρώση και ξήρανση του πηκτώματος ακολουθεί καταγραφή της οπτικής 

πυκνότητας των ζωνώσεων των ηλεκτροφορημάτων σε σαρωτή (scanner) υψηλής 

ευκρίνειας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με εμβαδομέτρηση, με κατάλληλο λογισμικό για την 

εύρεση των ποσοστών (%) στο συνολικό ηλεκτροφόρημα (εικόνα 10). 

 

Α       Β 

  

 

Εικόνα 10: Αποτελέσματα εμβαδομέτρησης ηλεκτροφορημάτων: Α. Φυσιολογικό, Β. Παθολογικό . 

   

 

                                

 

       
 

 

 


