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چکیده*  

مطالعه حاضر بررسی کاربرد اسپکتروسکوپی جذب هموگلوبین بعنوان ابزار پیش زمینه: هدف 

  می باشد.HbA , HbSتشخیصی برای شناسایی دو نوع هموگلوبین 

( و هموگلوبین سلول داسی در HbAمواد و روش ها: قابلیت جذب هموگلوبین بزرگساالن نرمال )

غلظت نانومتر( در حضور  650-250و زیر نور مرئی و فرابنفش در رنج ) 5.0و  7.2مقادیر پی اچ 

 میلی مول( ثبت شد. 20.00- 4.00های متغیر هیدروژن پروکساید )

HbA , HbSنتایج: طیف جذبی  نانومتر باالترین قابلیت جذب را نشان  415در طول موج ماکزیمم 

حداکثر قابلیت جذب  دادند. HbA , HbS درمان شده با هیدروژن پروکساید، بدون توجه به

 نانومتر نشان داد. 420به  415قرمز هیپوکرومیک باند سورت را از  تغییرات مقادیر پی اچ، تغییر

غلظت در حال افزایش هیدروژن پروکساید در دو شرط مختلف مقدار پی اچ باعث اختالل بعالوه، 

میلی  14.28و غلظت هیدروژن پروکساید بیشتر از  7.2چ=امحای باند سورت شد. در مقابل پی او 

امحای باند سورت مول موجب  HbA میلی مول هیدروژن پروکساید درمقدار  20شد، و مقدار  

باند سورت را محو کرد. برخالف طیف جذبی  5.0کمتر پی اچ= HbA در مقادیر آزمایشگاهی پی ،

بود. میلی مول 2.3و  1.8ابلیت جذب به ترتیب حداکثر مقدار ق،  7.2و  5.0اچ   

الگوی طیف نتیجه گیری:  HbA , HbS درمان شده با هیدروژن پروکساید برابر با دو مقدار

قابلیت جذب می تواند برای شناسایی بنابراین، این الگوهای  آزمایشگاهی پی اچ نبودند. HbA , 

HbS استفاده شود.و تشخیص بین دو نوع هموگلوبین   

*کلمات کلیدی: هموگلوبین، هیدروژن پروکساید، باند سورت، طیف جذبی، سلول داسی 

 آنمی

 

 

 *مقدمه



جفت هایی از دو زیرواحد پولی پپتید مختلف و هموگلوبین نوعی پروتئین پیوسته تترامریک شامل 

حروف یونانی برای تشخیص هر کدام از گروه هیم پروستتیک می باشد که حاوی آهن می باشد. 

) 2بتا2ترکیب زیر واحد های هموگلوبین اصلی عبارتند از آلفازیر واحدها استفاده می شود.  HbA ؛

) 2گاما2هموگلوبین بزرگسال نرمال(، آلفا HbF ) 2اس 2جنینی(، آلفا؛ هموگلوبین  HbS ؛

) 2سیگما 2و آلفا هموگلوبین سلول داسی(،  HbA ساختار ؛ هموگلوبین بزرگسال خفیف(. 2

آهن مقدماتی زنجیره های بتا، گاما و سیگمای هموگلوبین انسانی بسیار محافظت شده هستند. 

و ایمیدازول نیتروژن باقیمانده ی  5پیرول نیتروژن پروتوپورفیرین  4فروس هماهنگ با 

د برای مولکول های کوچک از ششمین جایگاه هماهنگ برای پیون هیستیدین پورفیرین می باشد.

 قبیل اکسیژن، کربن مونواکسید یا کربن دی اکسید در دسترس می باشد.

 تکنیکهای اسپکتروسکوپیک بطور گسترده قابل کاربرد در تحلیل های بیوشیمی مختلف می باشد.

واحی طیفی تابش الکترومغناطیسی را فراهم برهم کنشی مولکولهایی با ن این تکنیک ها مزایای

زیرواحدهای هموگلوبین مستقیماً با استفاده از اکسیداسیون با هیدروژن پروکساید بدون می کند. 

و اسپکتروسکوپی استفاده می شود تولید مت هموگلوبین برای مطالعه جذب ویژه اسپکترومتریک 

مرئی نشان می دهد که هموگلوبین بیانگر جذب شدید در طول موجهای باالی -جذب فرابنفش

نانومتر رخ می دهد و این ناحیه  400جذب قوی در طول موج نزدیک به  نانومتر می باشد. 320

پورفیرین می باشد.  باند سورت، ویژگی پروتئین های هماتوپیک معروف به باند سورت است. 

هموگلوبین ها دارای حداکثر جذب به ترتیب در نواحی  -و فری -اوکسی، مت-مخصوصاً دئوکسی

بنابراین جذب حداکثری هموگلوبین در نانومتر می باشند.  418و  405، 415، 430طول موج 

 ناحیه سورت قابل استفاده در این حاالت متغیر می باشد.

( بااستفاده از HbAمی دانیم که هموگلوبین مهره داران گوناگون مانند هموگلوبین افراد بزرگسال )

حاضر بررسی کاربرد اسپکتروسکوپی  هدف مطالعه یالکتروفورسیس قابل تشخیص می باشد، 

HbAجذب هموگلوبین بعنوان ابزاری برای شناسایی دو نوع هموگلوبین  و اچ بی ای می باشد.   

 *موارد و روش ها



میلی لیتر نمونه خون انسانی الکتروفورتیک، ژنوتایپ های  4جمع آوری نمونه های خونی:  HbS   

HbA سال جمع اوری شده اند و تیوب های  34تا  21انسانی با سن بین  داوطلب 10آ  را که از 

ئی دی تی آ نگهداری شده اند، تائید کردند. نمونه های خونی ژنوتایپ  2دیمضد انعقاد س HbS 

این مطالعه در تطابق اس از افرادی جمع آوری شدند که وارد دانشگاه پزشکی نیجریه شده بودند. 

اصول اخالقی توافقنامه هیلسینکی انجام گرفت.  با  

آماده سازی همولیسات هموگلوبین: دو هموگلوبین مختلف متناسب با پایش مشابه و رویه های 

طیف جذبی  تحلیلی و تحقیقات انجام گرفته برای تایید طیف جذبی دو نوع هموگلوبین انجام شد.

HbA الیکه عنوان کنترل/مرجع مالحظه می شود در حب  HbS بیانگر انالیز آزمون می باشد.   

با تغییرات خفیف  تساکیریس توصیف شده است،که توسط اریتروسیت بوسیله  روش سانتریفیوژ 

میلی لیتری خون وارد تیوب های سانتریفیوژ  4شستشو می شود. حجم  متناسب با روش پنینگ

لی مول تریس )هیدروکسیل متیل( می 25می شود؛  7.4میلی لیتر محلول بافر پی اچ= 4حاوی 

میلی مول منیزیم  1.0میلی مول سدیم کلرید/ 140اچ سی ال(/-اچ سی ال )تریس-امینو اتان

درجه سانتی گراد  4دقیقه در دمای  10دور به مدت  4000در میلی مول گلوکز( و  10کلرید/

به دقت با پیپت پاستور جمع آوری می شد. این فرآیند تا  ناخالصی ها فیوژ می شود.سانتری

زمانیکه ناخالصی ها از بین برود تکرار می شود. برای برداشتن پالتلت ها و لیکوسیت ها، رسوب ها 

 3.5، و عبور از ستون ) 7.4میلی لیتر محلول نمکی بافر فسفات )پی بی اس(، پی اچ  3مجدداً در 

( بصورتی که 1:1میکروکریستالین سلولز )نسبت -سلولزمتری(  سانتی 30سانتی متر در سرنگ 

-توسط کالرا توصیف شد، عبور داده می شود. رسوب های باقیمانده با عبور از ستون جدید سلولز

( برای بدست آوردن محلول اریتروسیت از لیکوسیت و پالتلت 1:1میکروکریستالین سلولز )نسبت 

( 8.5اچ سی ال )پی اچ=-موالر بافر تریس 0.05تر از محلول میلی لی 2.0 ها عبور داده می شود.

 دقیقه فریز می شود.20درجه به مدت 4برای پاکسازی مجدداً پاالیش می شود و در دمای 

( و فریز شدن 8.5اچ سی ال )پی اچ=-موالر تریس 0.05میلی مول با بافر  5.0اریتروسیت از 

می شود.مطابق با روش گالبریث و واتس و کامبر تشکیل   

درجه برای  4دقیقه در دمای  10دور به مدت  4000درحالیکه اریتروسیت در نمک گرفتن/دیالیز: 

غشای اریتروسیت رسوب کرده، قوست برداشته می بازیابی هموگلوبین خام سارفیوژ شده است، 



ری سوسپانسیون مجاز به قرارگی% معلق می شود. 5هموگلوبین خام سرانجام در سدیم کلرید  شود.

دقیقه در  20دور به مدت  4000دقیقه بعد از اینکه در  10درجه سانتیگراد به مدت  4در دمای 

آنیون های ته نشین شده و پروتئین های اریتروسیت درجه سانتریفیوژ شد، می باشد.  4دمای 

میلی لیتر بافر  800درجه در بیکر حاوی  4برداشته می شود. محصوالت متناسب با دیالیز در 

این بافر در ساعت هفتم ساعت بود.  12( به مدت 8.5اچ سی ال )پی اچ=-موالر تریس 0.05

درجه سانتی گراد نگهداری می  -32جایگزین می شود. این دیالیزات سرانجام در فریزر و در دمای 

 شود.

سلولز تبادل یون: هموگلوبین خام مجزا بیشتر با استفاده از -کراماتوگرافی دی ئی آ ئی

بصورتیکه بوسیله سان و پالمر با مالحظات بیان سلولز تبادل یون -کراماتوگرافی دی ئی آ ئی

میلی لیتر سوسپانسیون هموگلوبین دیالیز شده وارد بسته ژل متعادل  5.0کردند، انجام می شود. 

 0.001از محلول میلی لیتر  100سانتی متر(.  6.8میلی لیتر *  10در ستون می شود ) کننده

( بتدریج در ستون وارد می شود تا هر نوع مولکول پروتئین 8.5اچ سی ال )پی اچ=-موالر تریس

اچ سی ال -موالر بافر تریس0.05میلی لیتر از  250گرادیان پی اچ بین غیرپیوندی شسته شود. 

یله گرادیان ترکیبی ( بوس6.5اچ سی ال )پی اچ=-تریس 0.05میلی لیتر بافر  250و  (8.5)پی اچ=

 541میلی لیتر جمع آوری شد، جذب آنها نیز در  3.0تولید می شود. محصوالت در محلول 

بی -3و  2درجه سانتی گراد نگهداری شد. برای برداشتن نشانه های  -32نانومتر گرفته شد و در 

الت مختلف فسفوگلیسرات، محصو HbS  12درجه به مدت 4و اچ بی آ با جذب باال در دمای  

( 5.0موالر )پی اچ= 0.05( و بافر استات 7.2اچ سی ال )پی اچ=-موالر تریس 0.05ساعت در بافر 

 به ترتیب قرار داده شدند.

برای تعیین  روش تغییر یافته براساس واکنش سیانومت هموگلوبین نمایش غلظت هموگلوبین:

میلی مول از محلول  0.05غلظت هموگلوبین به میلی مول/لیتر مورد استفاده قرار گرفت. نسبت 

میلی گرم سدیم سیانید و  100میلی مول عامل درابکین ) 4.95)سوسپانسیون هموگلوبین( به 

دقیقه در  10این ترکیب به مدت  میلی گرم پتاسیم آهن )سیانید( در لیتر( اضافه شدند. 300

فرابنفش، -نانومتر )اسپکترو فوتو متر مرئی 540ق نگهداری شد و جذب در طول موج دمای اتا



این جذب برای ارزیابی غلظت هموگلوبین با مقایسه مقادیر با مقادیر ( خوانده شد. 6405جنوی 

 استاندارد استفاده شد.

HbAآنالیز اسپکتروسکوپی  و   HbS دیالیزات مجزا حاوی :HbS و   HbA با محلول بافر )نسبت   

نه کنترل نمو ترکیب شد. 5.0و  7.2( برای آنالیز اسپکتروسکوپیک به ترتیب در پی اچ 1:3

نانومتر  650-250میلی لیتر( منتقل شد به ظرف آزمایشگاهی و در طول موج هایی در رنج 3)

انالیز اسپکتروسکوپیک با استفاده از اسکن صورت گرفت. همچنین  HbA , HbS قرار داده شده در

میلی مول( بعنوان آزمون آنالیز انجام گرفت.  20.00-4.00میلی مول هیدروژن پروکساید ) 0.1

با  متر با تقسیم بر جذب در طول موج متناسبمول*سانتی  قابلیت جذب بیان شده به آ*میلی

سبه شده است.ساتی متر( محا 1.0تر( و طول مسیر نور )ال=ت هموگلوبین )میلی مول/لیغلظ  

 *نتایج

نشان داده شده، طیف جذب  1-4همانطور که در شکل  HbA , HbS ژگی باند نشان دهنده وی

نانومتر، حداکثر قابلیت جذب  650-250نشان می دهد که در رنج طیف  1شکل باشد. سورت می 

HbA , HbS  7.2اچ در دو مقدار آزمایشگاهی پی دهد. نانومتر رخ می  415درطول موج ماکزیمم 

، حداکثر قابلیت جذب 5.0و  HbA نشانگر قابلیت HbA , HbS میلی مول بر سانتی متر بود. 2.0 

اشد. حداکثر قابلیت جذب پیک کمتر در حضور هیدروژن پروکساید در روش غلظت وابسته می ب

نانومتر با  420تا  415ک باند سورت  از جذب دو مولکول هموگلوبین، انتقال قرمز هیپوکرومی

  افزایش غلظت هیدروژن پروکساید بی توجه به تغییرات مقادیر آزمایشگاهی را نشان می دهد.

افزایش غلظت هیدروژن پروکساید دردو مقدار آزمایشگاهی نشان می دهد که  1-4بعالوه شکل 

 <، غلظت هیدروژن پروکساید 7.2اچ=برای مثال، پی موجب اختالل و امحای باند سورت می شود. 

میلی مول از  14.28 HbA موجب امحای باند سورت ،HbA میلی مول هیدروژن  20.00می شود،  

جذبی در مقابل طیف  ، باند سورت را امحا می کند. 5.0پروکساید با پی اچ کمتر = HbA  3، شکل 

، حداکثر قابلیت جذب  7.2و  5.0نشان می دهد که در دو مقدار آزمایشگاهی پی اچ  4و 

HbA میلی مول بر سانتی متر بودند. هرچند که  2.3و  1.8سبه ترتیب برابر با  HbA و   HbS ،

کاهش پیک قابلیت جذب را با افزایش غلظت هیدروژن پروکساید بی توجه به تغییرات مقدار پی 



ر درون طیف جذبی اچ نشان دادند. بطور مقایسه ای قابلیت جذب میلی موال HbA , HbS ًنسبتا

باالتر بودند. 7.2و پی اچ= 5.0در مقدار آزمایشگاهی پی اچ=  

نانومتر( در هر دو مورد  450، طیف جذبی در رنج طول موج )بیشتر از 7.2و  5.0در مقادیر پی اچ 

HbAآزاد و درمان شده با هیدروژن پروکساید،  و   HbS ور را نشان می دهند و ، جذب پایین ن

عالوه برا این، تمام منحنی های اختالف معناداری را در قابلیت جذب میلی موالر نشان نمی دهد. 

طیف  نانومتر می باشد. 625قابلیت جذب در نقطه ایزوس بستیک همگرا می شوند که باالی 

می دهد، که نقطه  نانومتر نشان 320کمتر از قریباً ، جابجایی رو به باال در طول موج تجذبی

همچنین این دو نوع هموگلوبین، (. 1-4اطع روی سمت راست باند سورت را می دهد )شکل تق

نانومتر نشان می دهند. 280-250پیک جذب را در منطقه طول موج   

 

 

 *بحث و گفتگو

HbA , HbSطیف جذب  نانومتر، ویژگی باند سورت هماتو پورفیرینز را نشان  650-250در رنج 

در تطابق با گزارشات قبلی می باشد. عالوه بر این، حداکثر طول موج پیک  یویژگی طیفمی دهد. 

در یک جذب و طیف متناسب دو نوع هموگلوبین متاثر از تغییرات آزمایشگاهی پی اچ نمی باشد. 

با تغییر اشباع اکسی سبز -اوف بیان می کند که تغییر طیف آبی تحقیق مرتبط، دنینگ

هموگلوبین در نمونه های خونی محافظت می کند و نسبتاً نامتاثر از تغییرات فیزیولوژیکی در 

  می باشد. 7.4و  7.1،  6.6چ واحدهای پی ا

داکثری در سوزوکی بیان می کند که انحرافات موجود )اکسی هموگلوبین( بیانگر دو جذب ح

نانومتر، آن هم با تغییر باتوکرومیک  576و  540، مثالً دو پیک تند در طول موج ناحیه ای مشابه

مطالعه حاضر نشان می دهد که درمان  روی افزودن آب و حالل های ارگانیک قابل حل می باشد.

HbA , HbS ر قرمز هیپوکرومیک با هیدروژن پروکساید ، ویژگی های طیفی آنها را با یک تغیی

نانومتر که تصور می شود مرتبط با ضریب دی الکتریک حالل باشد،  420تا  415باند سورت از 

نانومتر در نتیجه ی پیوندهای آمینو اسیدی  320طیف جذبی در طول موج کمتر از  محو می کند.



وه حضور نانومتر است. بعال 205و  280و پپتیدی می باشد که به ترتیب پیک های مجزا در 

نانو متر است. 274کربوکسیلیک اسید موجب پیک های جذب در حدود   

در این مطالعه، بیشتر سختی کار مربوط به آماده سازی هموگلوبین خالص و ایجاد خصوصیات 

اختالفات موجود ممکن است با توجه به مقادیر مطلق جذب میلی کافی برای خلوص بود. بنابراین 

، روش های تحلیلی استفاده شده و قدرت اسپکترو ماده سازی هموگلوبینآموالر و بسته به خلوص 

اده از نسبت همچنین تحقیقات حاضر با استف فوتو مترهای بکار گرفته شده بوسیله محقق باشد.

اگرچه در موارد معین، مشاهدات به نواحی فروسرخ که نشان طیف مرئی/فرابنفش پاالیش شود، 

هموگلوبین است، گسترش می یابد. دهنده حضور افزایش باند اکسی  

 

 

 *نتیجه گیری نهایی

درمان شده با هیدروژن پروکساید تحت دو شرط آزمایشگاهی پی اچ، HbA , HbSالگوهای طیفی 

و تشخیص HbA , HbSنابرابر بودند. بنابراین، این الگوهای طیف جذبی می تواند برای شناسایی 

هموگلوبین استفاده شود.بین دو نوع   

  

  


