
  FPLCتخليص پروتئين با روش 

  :چكيده

عهده دارند،  ي خاصي در بدن موجودات زنده بر ها وظيفه كدام از آن ، كه هرها پروتئين سايي، تخليص و شناتجزيه
براي تخليص . است كرده صنعت دارو اهميت خيلي زيادي پيدادر پيشرفت علوم زيستي، بيوتكنولوژي، پزشكي و 

براي جداسازي  .استخراج نمودرا  محتويات داخل سلولسپس را تخريب و  غشاي سلولها ابتدا بايد  پروتئين
دهي با نمك آمونيوم سولفات، معموال از روش رسوب  ،ساير اجزاول از لهاي موجود در محتويات داخل س پروتئين

از مخلوط و جداسازي آن نظر  پروتئين موردسازي  براي خالص. شود استفاده ميو سانتريفيوژ فيلتراسيون 
 هاي كروماتوگرافي له الكتروفورز دو بعدي، انواع روشمج  هاي متعددي از توان روش آمده مي دست  هپروتئيني ب

تركيبي و كروماتوگرافي  ي اندازه طردي، كروماتوگرافي ميلمانند كروماتوگرافي تبادل يون، كروماتوگراف(
براي رفع اين . هستند بر بسيار زماناما دارند  زياديتفكيك  قدرتها  اين روش. استفاده نمود) كنش آبگريزي برهم

 Fast Performance Liquid Chromatography عبا عملكرد سريافي مايع از روش كروماتوگر ،مشكل

به . شد  كرد و تجاري  گسترش پيدا Pharmaciaتوسط در سوئد،  1982اين روش در سال . نمايند استفاده مي
 Fast Protein Liquid رود، آن را  ها به كار مي بيشتر براي تخليص پروتئينكه اين روش  دليل اين

Chromatography روش . نامند نيز ميFPLC ، ساير  به ر نسبتت در زمان بسيار كوتاهپروتئين را جداسازي
 پارامتر زمان تخليص پروتئين در مقياس انبوه، كه در صنعت، براي ه به اينو با توج. سازد پذير مي امكان  ها روش

از ديگر مزاياي اين روش، . گيرد استفاده قرار ميمورد   به شكل خيلي گسترده بسيار اهميت دارد، اخيرا اين روش
قابل ذكر . و در عين حال مقرون به صرفه بودن آن از لحاظ اقتصادي است FPLCساده بودن كار با سيستم 
اي قابل  اي و تهيه گيرد و در هر دو مقياس تجزيه ي انواع كروماتوگرافي را در بر مي است كه اين روش همه

و  RNA، ها پروتئين ليپوها مانند  ساير بيومولكولها براي تخليص  پروتئينبر عالوه  FPLCروش  .استفاده است
DNA  كاربرد داردنيز.  
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