
Hemoglobin)(Glycosylatedگلیکوزیلههموگلوبین

چنانچه . باشدگیري موثر جهت بررسی متابولیسم گلوکز میاندازه(Hb-G)گیري هموگلوبین گلیکوزیلهاندازه
هموگلوبین طبیعی را به روش کروماتوگرافی ستونی مورد ارزیابی قرار دهیم، تعدادي ترکیب فرعی دیده 

ین ترکیبات فرعی تحت گروها. دارندAتري نسبت به هموگلوبینشوند که نقطه ایزوالکتریک پایینمی
1HbAباشندمی.

1HbAترکیبی از پنج جزء و ،a1HbAوblHbAوc1HbAوdlHbAوelHbA1باشدمی. HbA به
تفاوت . داردHbAپپتیدي مشابههموگلوبین توتال را تشکیل داده و ساختمان پلی%8تا %5صورت طبیعی 

.اشدبمی1HbAها در اتصال یک قند شش کربنه بهآن

c1HbAگلیکوزیله شده به وسیله اتصال یک مولکول گلوکز به انتهاي ،N اسید آمینه مولکول هموگلوبین
عمل گلیکوزیالسیون فرآیندي . باشدهاي گلیکوزیله میبزرگترین جزء از اجزاء پروتئینC1. HbAباشدمی

شود که در طی یک دوره معین از میناپذیر، بدون دخالت آنزیم تلقی آهسته و تدریجی بوده و واکنشی برگشت
هاي در گلبول(Hb-G)مقدار هموگلوبین گلیکوزیله. افتدباشد، اتفاق میروز می120زندگی گلبول قرمز که 

بنابراین متناسب باسن گلبول قرمز و غلظت گلوکز در خون، . باشدقرمز جوان و همچنین در همولیزها کمتر می
گیري قند خون، در صورتی که اندازه. باشدروز قبل می60ز خون در طول نشانگر وضعیت گلوکHb-Gمیزان

.گیري مشخص کندتواند وضعیت قند خون بیمار را در لحظه نمونهتنها می

نشان دهنده میزان قند در افراد دیابتی بوده و جهت کنترل وضعیت گلوکز در افراد دیابتی باید Hb-Gمقدار
کند ولی در واقع بیمار دیابتی که انسولین مصرف می. غیردیابتی در نظر گرفته شودبیشتر از مقدار افراد 1-2%
شاخص خوبی c1. HbAباشدمواجه میباشد، با خطر هیپوگلیسمیآن مانند افراد طبیعی میG-Hbمیزان

دهد که در بیمار باشد و به پزشک اجازه میبراي بررسی وضعیت گلوکز و استاندارد خوبی براي کنترل دیابت می
.خود به صورت موثري سیر درمان را ارزیابی کند

عیمقادیر طبی



نوع هموگلوبین گلیکوزیله درصد

1a1HbA

2a1HbA
b1HbA
c1HbA
d1HbA

2/0%
2/0%

5/0%

4-6%

2/0-5/0%

(Method of Quantitation)گیريهاي اندازهروش

توان کروماتوگرافی تعویضی یونی، وجود دارد، از جمله میHb-Gگیريهاي مختلفی براي اندازهروش
و الکتروفورز بر روي ژل آگارز، HPLC، کروماتوگرافی با قدرت جذب وسنجی با اسید تیو بار بیتوریکرنگ

در . باشدگیري متفاوت میهاي مختلف اندازهمقادیر طبیعی براساس روش. تمرکز در نقطه ایزوالکتریک را نام برد
بر میزان (S, D, C, F, E)هاي غیرطبیعیهاي کوچک، هموگلوبیننکروماتوگرافی تعویضی یونی با ستو

لذا در . چسبدهاي غیرطبیعی میهاي بتاهموگلوبینگذارند و گلوکز به زنجیرههموگلوبین گلیکوزیله تاثیر می
. دمحاسبه الزم است درصدي را به اجزا مختلف هموگلوبین گلیکوزیله جدا شده به وسیله الکتروفورز اضافه نمو

.هاي غیرطبیعی را تخمین بزنیممربوط به هموگلوبینHb-Gدهد که مقدارکروماتوگرافی جذبی اجازه می

هاي قلیائی و اسیدي بر روي استات PHتصویر، شماي حرکت الکتروفورزي مختلف را در: 28شکل شماره 
.دهدسلولز و سیترات آگار نشان می

نوع هموگلوبین گلیکوزیله درصد

1a1HbA

2a1HbA
b1HbA
c1HbA
d1HbA

2/0%
2/0%

5/0%

4-6%

2/0-5/0%

(Method of Quantitation)گیريهاي اندازهروش

توان کروماتوگرافی تعویضی یونی، وجود دارد، از جمله میHb-Gگیريهاي مختلفی براي اندازهروش
و الکتروفورز بر روي ژل آگارز، HPLC، کروماتوگرافی با قدرت جذب وسنجی با اسید تیو بار بیتوریکرنگ

در . باشدگیري متفاوت میهاي مختلف اندازهمقادیر طبیعی براساس روش. تمرکز در نقطه ایزوالکتریک را نام برد
بر میزان (S, D, C, F, E)هاي غیرطبیعیهاي کوچک، هموگلوبیننکروماتوگرافی تعویضی یونی با ستو

لذا در . چسبدهاي غیرطبیعی میهاي بتاهموگلوبینگذارند و گلوکز به زنجیرههموگلوبین گلیکوزیله تاثیر می
. دمحاسبه الزم است درصدي را به اجزا مختلف هموگلوبین گلیکوزیله جدا شده به وسیله الکتروفورز اضافه نمو

.هاي غیرطبیعی را تخمین بزنیممربوط به هموگلوبینHb-Gدهد که مقدارکروماتوگرافی جذبی اجازه می

هاي قلیائی و اسیدي بر روي استات PHتصویر، شماي حرکت الکتروفورزي مختلف را در: 28شکل شماره 
.دهدسلولز و سیترات آگار نشان می

نوع هموگلوبین گلیکوزیله درصد

1a1HbA

2a1HbA
b1HbA
c1HbA
d1HbA

2/0%
2/0%

5/0%

4-6%

2/0-5/0%

(Method of Quantitation)گیريهاي اندازهروش

توان کروماتوگرافی تعویضی یونی، وجود دارد، از جمله میHb-Gگیريهاي مختلفی براي اندازهروش
و الکتروفورز بر روي ژل آگارز، HPLC، کروماتوگرافی با قدرت جذب وسنجی با اسید تیو بار بیتوریکرنگ

در . باشدگیري متفاوت میهاي مختلف اندازهمقادیر طبیعی براساس روش. تمرکز در نقطه ایزوالکتریک را نام برد
بر میزان (S, D, C, F, E)هاي غیرطبیعیهاي کوچک، هموگلوبیننکروماتوگرافی تعویضی یونی با ستو

لذا در . چسبدهاي غیرطبیعی میهاي بتاهموگلوبینگذارند و گلوکز به زنجیرههموگلوبین گلیکوزیله تاثیر می
. دمحاسبه الزم است درصدي را به اجزا مختلف هموگلوبین گلیکوزیله جدا شده به وسیله الکتروفورز اضافه نمو

.هاي غیرطبیعی را تخمین بزنیممربوط به هموگلوبینHb-Gدهد که مقدارکروماتوگرافی جذبی اجازه می

هاي قلیائی و اسیدي بر روي استات PHتصویر، شماي حرکت الکتروفورزي مختلف را در: 28شکل شماره 
.دهدسلولز و سیترات آگار نشان می



مشخصات انواع مختلف تاالسمی

(Values in the Normal Adult)مقادیر طبیعی در بزرگساالن

. کندگیري به کار گرفته شده فرق میوش اندازههمان طور که گفته شد نتایج به دست آمده بسته به نوع ر
را HbA1هایی که تمامیروش. دهدرا نشان می%5/5مقدار Hb-Gگیريهاي اختصاصی براي اندازهروش
اسیدي، کروماتوگرافی تعویض یونی pHهاي الکتروفورز ژل آگارز دربه خصوص در روش(کنند، گیري میاندازه

.دهندرا به دست می%8تا %7، مقادیر )هاي کوچکپیوسته با ستونستون کوچک، کروماتوگرافی

نمودار الکتروفورز هموگلوبین گلیکوزیله در سرم طبیعی: 29شکل شماره 

Aانواع قندهاي مختلف باند شده به هموگلوبین

A جزء
هموگلوبین

از هموگلوبین %
تال

نوع قند باند شده

1a1HbA

2a1HbA

2/0% Hexose-diphosphate
Frotose-diphosphate

Glucose, mannose, galactose-diphosphate

Hexose-diphosphate
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b1HbA

c1HbA
d1HbA

2/0%

5/0%

4-6

2/0/6/0

Glucose-6-Phosphate

Glucose, mannose, galactose-
monophosphate

Hexose nome-Phosphorylated

Glucose, mannose, galactose

1-deoxy- β-D-Glucose

β-D-glucopyransyl

توان گفت که الکتروفورز یکی از مفیدترین ابزارها براي مشخصات برتر فنی و تکنیکی الکتروفورز به جرأت می
بیشترین کاربرد . باشدها میهاي عملی براي آنالیز پروتئینبررسی و بازنگري فرآیند حیات و یکی از اولین روش
از روش الکتروفورز، عالوه بر تعیین و شناسایی . باشدمیها الکتروفورز به عنوان یک ابزار تشخیصی در آزمایشگاه

پرسی هاي ایمونوهمراهی واکنش. شودها نیز استفاده میها و آنزیمها، گلیکوژنها، جهت بررسی چربیپروتئین
دیگري در قلمرو علوم زیستی ◌ٔ هاي تازههاي مختلف الکتروفورز گامتکنیکبا الکتروفورز و توسعهپیتاسیون

کم، حجم نمونه. ن گشوده استانداز جدیدي از امکانات را در مقابل چشمان محققیشود که چشممحسوب می
هاي تشخیص حساسیت باال و سادگی تکنیک الکتروفورز باعث گسترش همه جانبه الکتروفورز در آزمایشگاه

هاي در حال رایج شدن در آزمایشگاهاي با کارایی باالهاي الکتروفورز موئینهسیستم. طبی و تحقیقاتی شده است
ویروسی را RNAو نیز مقدار2CKبه1CKتوانند به سرعت نسبتها میاین سیستم. تشخیصی هستند

الکتروفورز . شوداز این سیستم در ارزیابی سیر درمان در بیماران مبتال به ایدز نیز استفاده می.مشخص کنند
تکنیک . هاي بیشتري نسبت به روش مرسوم سلولز استات داردها با قدرت تفکیک زیاد، مزیتپروتئین

تا حدود pH =6/8گارز و بافر هاي سرم را با استفاده از یک ژل نازك آالکتروفورز با قدرت تفکیک باال، پروتئین
از این روش در الکتروفورز مایع مغزي نخاعی براي تشخیص مولتیپل اسکلروزیس . کندباند تفکیک می20

رود ولی ممکن هر چند در حال حاضر الکتروفورز دو بعدي به عنوان ابزار تحقیقاتی به کار می. شوداستفاده می
.ص طبی نیز کاربرد داشته باشدهاي تشخیاست در آینده در آزمایشگاه


