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میالدی می باشد که بر اساس  1980تا  1966و همکاران او در سال های  Goodبافرهایی که امروزه در واکنش های بیوشیمیایی و بیولوژیکی استفاده می شوند حاصل تالش 
 بافرهای موجود انتخاب شدند: معیارهای زیر از بین

1. pK قبل آن با : بافرهای کمیpK  موجود بود. 8تا  6بین 
 حاللیت: بافرهایی که حاللیت باالیی در محیط هایی با موجودیت چربی، پروتئین و کربوهیدرات باشند. .2
 عدم نفوذپذیری: برای جلوگیری از تجمع در سلول .3
 اثر نمک: نمک باال می تواند تداخلگر باشد. .4
 اثرات کمی روی تفکیک آن داشته باشند.اثر تفکیک: دما، غلظت و ترکیب یونی بافر باید  .5
 میخورد. واکنش مناسب با کاتیون ها: در صورت واکنش بافر با لیگاندهای کاتیونی حاللیت حفظ شود. این خاصیت در بین این بافرها تا حدودی به چشم .6
 پایداری: در برابر تجزیه آنزیمی و غیر آنزیمی باشد. .7
 واکنش های بیوشیمیایی شرکت کند.بی تمایلی بیوشیمیایی: بافر نباید در  .8
 نانومتر جذب داشته باشد. 230جذب نوری: بافر نباید باالی طول موج  .9
 آماده سازی ساده .10
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 موثر pH  در دماهای مختلف pKa نام بافر
 11 10 9 8 7 6 5 درجه 37 درجه 25 درجه 20 درجه 5 

MES 6.45 6.31 6.27 6.16        
BIS-TRIS 6.83 6.56 6.48 6.29        

ADA 7.01 6.88 6.84 6.86        
PIPES 7.28 7.17 7.14 7.05        
ACES 7.23 6.93 6.84 6.64        

MOPSO 7.23 6.95 6.87 6.69        
BIS-TRIS 
propane 

- - -  6.75 9.1        

BES 7.49 7.26 7.19 7.01        
MOPS 7.44 7.25 7.18 7.04        
TES 7.96 7.65 7.55 7.34        

HEPES 7.82 7.62 7.56 7.43        
DIPSO 7.95 7.66 7.58 7.35        
TRIS 
Base 

8.68 8.21 8.07 7.75        

TRICINE 8.54 8.23 8.14 7.91        
GLY-GLY 8.81 8.39 8.27 7.94        

EPPS 8.22 8.02 7.96 7.81        

6.7-5.5  
7.2-5.8  

7.2-6  
7.5-6.1  

7.5-6.1  
7.6-6.2  

9-6.3  

7.8-6.4  

7.9-6.5  
8.2-6.8  
8.2-.86  

8.2-7  
9-7  

8.8-7.4  

8.9-7.5  

8.6-7.6  
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BICINE 8.86 8.41 8.33 8.16        
TAPS 8.91 8.55 8.44 8.14        
AMPD 9.43 8.96 8.80 8.46        

AMPSO 9.69 9.27 9.14 8.85        
CHES 9.89 9.51 9.39 9.12        

CAPSO 10.41 9.96 9.83 9.51        
AMP 10.34 9.85 9.69 9.35        
CAPS 11.09 10.64 10.50 10.17        

9-7.6  

9.1-7.7  

9.7-7.8  
9.7-8.3  

10-8.6  
10.3-8.9  

10.5-9  

11.1-9.7  

 :جلوگیری از آلودگی بافرها

 اتوکالو کردن یا فیلتر کردن محلول .1
 درجه 4نگهداری در دمای  .2
 %0.02اضافه کردن سدیم آزید با غلظت  .3
 (10Xابر )برای مثال ساخت استوک با غلظت های چند بر  .4
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حاللیت در دمای  ساختار نام بافر
 صفر درجه

 وزن مولکولی
(g·mol−1) 

 و خصوصیات کاربرد

MES 

 

 Mn(II) و  Ca(II) ،Mg(II) پیوند ضعیف با  -عدم پیوند با یون ها 195.2 موالر 0.65
Fe(III) 

 UVپایداری شیمیایی، آنزیمی، دمایی و جذب پایین 

BIS-
TRIS 

 

 Ca(II), Sr(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II) اتصال با  209.24 > موالر1

 SDS-PAGEبرای ساخت ژل 

ADA 

 

نوع بدون اسید 
 بسیار پایین 

نوع نمکی آن بیسار 
 باال

 Cu(II), Co(II), Zn(II), Mn(II), Ni(II), Ca(II) اتصال با  190.22

 گرادینت ساکن pHاستفاده برای ساخت 

PIPES 

 

ن اسید نوع بدو
 بسیار پایین

نوع نمکی آن بیسار 
 باال

 اتصال ضعیف با یون ها 302.37

حفظ لیپیدها در حین فیکس بافت توسط ، القا کننده استرس اکسیداتیو
 گلوتاردهید برای فلوروسکپی
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ACES 

 

 Cu(II), Co(II), Zn(II), Nil(II) اتصال به  182.199 موالر 0.22

آنالیز اتولیزین  -ایزوالکتروفوکوسینگ -SDS-PAGEبافر برای ژل آگاروز و 
 SDS-PAGEباکتری در 

BIS-
TRIS 

propane  

، ثبت سیگنال برای نور تحریکی در PCRبافر مناسب برای  282.34 موالر 1.5
 pH، ایدیکاتورهای  EcoRVمحدودکننده باکتریودوپسین، آنزیم 

 سیتوزولی و میتوکندریایی

MOPSO 

 

در کشت سلول، الکتروفورز مویینه و بافر دلیل پیوند ضعیف یونی به  225.26 موالر 0.75
تانک الکتروفورز استفاده می شود. با پیوند پپتیدی واکنش می دهد و 

 ساختمان پروتئین را حفظ می کند.  تخریب توسط اتوکالو

HEPES 

 

 Ca(II), Mg(II) ،Mn(II) اتصال ناچیز به  238.3012 موالر 2.25

 -استفاده شود س به دلیل تولید رادیکال آزاد نبایددر مطالعات ردوک
مناسب برای واکنش های -برای کشت سلول به دلیل پایداری مناسب

 آنزیمی

BES 

 

 Cu(II) اتصال به  213.25 موالر 3.2

سلول های اپی  ، کشتDNAو  RNAبرای ساخت محلول های استخراج 
 تلیال مجاری صفراوی پانکراس

TES 

 

 Cu(II), Co(II), Zn(II), Mn(II) اتصال به  229.25 موالر 2.6

 semenبخشی از بافر زرده تخم مرغ برای یخچال گذاری و حمل و نقل 
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MOPS 

 

 باند جزئی به فلزات 209.26 بسیار باال

-SDSتخریب توسط اتوکالو، مناسب برای الکتروفورز آکریل آمید ) 
PAGE) 

DIPSO 

 

 Co(II), Ni(II) اتصال با  243.28 موالر 0.45

 کاربرد گسترده دربیوشیمی، بیولوژی و ایمنولوژی

TRIS 
Base 

 

 Cu(II), Ni(II)، Co(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II) اتصال با  121.14 موالر 2.8

DEPC  را غیر فعال می کند. نزدیک ترینpH  .به موجودات زنده را دارد
وز متابولیک کاربرد نفوذپذیری غشا را افزایش می دهد. برای درمان اسید

 نامناسب برای آنزیم ها دارد.

TRICINE 

 

 ,Cu(II), Co(II), Zn(II), Ni(II), Cd(II), Pb(II) Ca(II) اتصال با  179.17 موالر 0.8
Mg(II) and Mn(II) 

استفاده در الکتروفورز، حرکت سریع تر از گلیسین در الکتروفورز، مناسب 
 کیلودالتون و پپتیدها 100تا  1برای جداسازی پروتئین های 

GLY-
GLY 

 

 Cu(II) Mn(II) اتصال با  132.12 موالر1.1

  Strpping Bufferشایعترین بافر در الکتروفورز، استفاده در

تداخل با روش برادفورد )اندازه گیری پروتئین(، کروماتوگرافی تعویض 
 یونی

BICINE 

 

 Cu(II), Co(II), Zn(II), Mn(II), Ca(II), Mg(II)اتصال با   163.17 موالر 1.1

 کروماتوگرافی الیه نازک، کریستال سازی پپتید و پروتئین
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 اربردهاک کد محصول نام محصول

EPPS 
 

 اتصال با فلزات 252.33 موالر 2.2

توان تشکیل ردوکس و رادیکال آزاد، شکننده آمیلوئید بتا و بهبود نسبی  
 عالئم آلزایمر در موش

TAPS 

 

 Co(II), Ni(II) اتصال با  243.28 بسیار باال
، مهار کننده کانکسین ها، DNA-DYEو   DNAدر الکتروفورز موئینه 

 مطالعات کربونیک انیدراز

AMPD 

 

 100.000تا  1500کاربرد در الکتروفورز گرادینت پلی پپتید با وزن  105.14 موالر 0.95

 ارزیابی فعالیت فسفاتاز

AMPSO 

 

 Co(II), Ni(II) اتصال با  249.26 موالر 0.13

 برای ترانسفر پروتئین های بازی روی نیتروسلولز مناسب

CHES 

 

 بدون اتصال با فلزات 207.287 موالر 1.14

 الکتروفورز موئینه، محافظت از آنزیم الکل دهیدروژناز 

CAPSO 

 

 PVDFایمنوبالت، تعیین توالی پروتئین، انتقال پروتئین به نیتروسلولز و  237.32 موالر 0.1

 8.5باالتر از  PIپروتئین های با 

AMP 

 

 فعالیت آنزیم های آلکالن فسفاتاز، الکتات و ماالت دهیدروژناز 89.14 موالر 0.56

CAPS 

 

الکتروفورز موئینه، کروماتوگرافی تعویض یونی، فعالیت آلکالن فسفاتاز،  221.32 موالر 0.47
 ، کریستال سازی پروتئینBCAمناسب برای آزمایش 
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 و  Western Blotبافر انتخابی برای تکنیک  RIPA KRIP100بافر 
Radioimmunoprecipitation –  این بافر به طور

مناسبی تمامی پروتئین ها را از جمله پروتئین های 
 هسته ای را استخراج می کند

Enzyme Extraction Buffer KENZ50 یکردن سلول ها و اندامک ها زیجهت ل یمیافر مال 
را حفظ  میبافر ساختار آنز  نیباشد. ا یداخل آن م
 دهد. یقرار نم ریفعال آن را تحت تاث گاهیکرده و جا

Protein Extraction Buffer KEXT100 یتوپالسمیو س ییغشا نیاستخراج پروتئ میبافر مال .
 زیبافر منجر به ل نیبکار رفته در ا ژهیو ونیفرموالس

که  ییشود. از آنجا یو غشا م یسلول اتیمحتو
 نیهستند، ا دروفوبیموجود در غشا ه یها نیپروتئ

ها را در  نیپروتئ نیشده است تا ا یطراح یبافر طور 
 حل کند. کنواختی ونیخود به صورت سوسپانس

TBE Buffer 10X KTBE500 استفاده شده  یبافرها نیاز پر مصرف تر  یکیبافر  نیا
و مشاهده  یجداساز  یدر الکتروفورز آگاروز برا

 باشد. یم RNAو  DNA یباندها
TCA Buffer 50X KTAC500 استفاده شده  یبافرها نیاز پر مصرف تر  یکیبافر  نیا

و مشاهده  یجداساز  یدر الکتروفورز آگاروز برا
 باشد. یم RNAو  DNA یباندها

بافر مورد استفاده در کشت سلول  نیتر  جیبافر را نیا PBS KPBS500 بافر
 قیسلول ها و رق یشستشو یاست که عموما برا

بافر برابر  نیا pHگردد.  یمواد استفاده م یبرخ یساز 
تا  280 نیآن ب تهیباشد و اسموالر  یم 7.4تا  7.2

 است.  تریاسمول بر ل یلیم 285
توسط  Hanks’ Balanced Salt solutionبافر  HBSS KHBS1-KHBS2-KHBS3-KHBS4بافر 

بافر به  نیابداع شد. ا HANKدکتر  ستیولوژ یکروبیم
را ثابت نگه داشته و  یسلول طیمح pHطور موقت 

موجود در آن رشد سلول را ثابت  یغلظت نمک ها
 ینمک ها یبودن ذات یخنث لیدارد. به دل ینگه م
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که  ییها طیبکار رفته در آن و غلظت کم آنها، در مح
سلول در مواجهه با اتمسفر قرار دارد مناسب است. 

که انکوباتور موجود نباشد و  ییها در جا طیمح نیا
حفظ  یسلول را فراهم کرد برا ازیمورد ن CO2نتوان 

 ی( مناسب مViabilityسلول ) یدسترس ستیز 
 باشند.

 یو کشت سلول ها ییجابجا یبافر برا نی DPBS KDPBS1-KDPBS2-KDPBS3-KDPBS4بافر 
شستشو بکار  یبافر برا نیرود. ا یپستانداران بکار م

 نیدر ا میو کلس ومیز یرود. در صورت وجود من یم
 یبافر برا نیشود. ا یم لیتسه زین یبافر کالمپ سلول

قرمز بکار رفته است.  یکالمپ گلوبول ها یتست ها
 کشت تیپل یچاهک ها یشستشو یبرا نیهمچن

 شود. یاستفاده م یسلول
به  Earle’s Balanced Salt Solution (EBSSبافر ) EBSS KEBSS1-KEBSS2-KEBSS3-KEBSS4بافر 

 طیلول در محرشد کوتاه مدت س یبرا یعنوان بافر 
 یبافر برا نیشود. ا یدر نظر گرفته م CO2 یحاو

کوتاه مدت سلول  یشستشو و نگهدار  ،یرقت ساز 
خاص در نظر  یدر معرض قرار گرفتن ماده ا یبرا

رد  فنولبافر بدون  نیتواناز ا یشود. م یگرفته م
 بهره گرفت. MTTجهت انجام تست 

( zwitterionic) ترونیبه عنوان بافر زوئ HEPESماده  HEPES 1M KHEPS50بافر 
 یدارا یکشت سلول ستمیشود که در س یشناخته م

باشد.  یم گرید یبافرها نیدر ب تیاثر سم تیکمتر 
موالر در  یلیم 25تا  10بافر  نیغلظت مورد استفاده ا

 باشد. یم یکشت سلول یها طیمح
 ورزآکریالمید جهت انجام الکتروفتانک الکتروفورز بافر  SDS-PAGE KPAGE1تانک  بافر

 پروتئین ها

 


