
Εργαστηριακή Άσκηση Ανάλυσης Αιμοσφαιρινών

Προσομοίωση ανάλυσης Αιμοσφαιρινών 
με τη βοήθεια χρωματογραφίας

 
Σκοπός : Γνωριμία με την έννοια του προγεννητικού ελέγχου

Γνωριμία με τη Χρωματογραφία 

Η χρωματογραφία αποτελεί μέθοδο διαχωρισμού και ταυτοποίησης ουσιών

Ο διαλύτης κινείται μέσω του χαρτιού λόγω τριχοειδών δυνάμεων και διαλύει
το μίγμα στο σημείο που τοποθετήθηκε αρχικά πάνω στο χαρτί.

Τα συστατικά του μίγματος αρχίζουν και κινούνται κατά 
μήκος του χαρτιού με τη φορά που κινείται ο διαλύτης.

Διαχωρισμός συστατικών

• Τα  συστατικά  του  μίγματος  που  εμφανίζουν
ισχυρότερη έλξη πρός τον διαλύτη , σε σχέση με
το  χαρτί  (  στατική  φάση  )  ,  θα  κινηθούν  πιο
γρήγορα  σε σχέση με τα συστατικά του μίγματος
που εμφανίζουν μια ασθενή έλξη πρός τον διαλύτη
(κινητή φάση ) .

• Οι διαφορές των ταχυτήτων με τις οποίες οι
χημικές  ενώσεις  ταξιδεύουν  κατά  μήκος  του
χαρτιού , με τη πάροδο του χρόνου , οδηγούν
στον διαχωρισμό τους .
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Διάταξη συσκευών 
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Κατασκευάζουμε 5 δείγματα χρησιμοποιώντας χρώματα ζαχαροπλαστικής.
Το μπλέ χρώμα αντιστοιχεί στην Hb A.
To κίτρινο χρώμα στην HbA2 .

Το κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί στην HbF.
Το μαύρο χρώμα αντιστοιχεί στην HbS.

Συνταγή                     μπλε ,    κίτρινο   ,     κόκκινο   ,      μαύρο 

δείγμα Ι                      4 στ.       2 στ.             1 σταγόνα        0

δείγμα ΙΙ                    2 στ.       4 στ.             1 σταγόνα        0

δείγμα ΙΙΙ                  0             3 στ.             3 σταγόνες     0       

δείγμα ΙV                    2 στ.       2 στ.              1 στ.              2 σταγόνες

δείγμα V                      0            2 στ.              1 στ.              4 σταγόνες        

Το πρώτο δείγμα είναι ο μάρτυρας , αντιστοιχεί σε φυσιολογικό άτομο ( ΒΒ ).

Οδηγίες για την ανάλυση των αιμοσφαιρινών (   Hb )

Παίρνουμε 5 χαρτάκια χρωματογραφίας ( χρησιμοποιούμε διηθητικό χαρτί 
που το έχουμε κόψει ανάλογα με τον σωλήνα που θα χρησιμοποιήσουμε )

Παίρνουμε μία σταγόνα από κάθε δείγμα και την τοποθετούμε σε ξεχωριστό 
χαρτάκι λίγο πιό πάνω από το βελάκι που έχουμε δημιουργήσει στο ένα άκρο.

Το  κάθε  χαρτάκι  το  κρεμάμε  σε  ξεχωριστό  σωλήνα  που  ως  διαλύτη
χρησιμοποιούμε νερό , προσέχοντας μόνο η μύτη από το χαρτάκι να βρίσκεται
μέσα στο νερό αλλά όχι η σταγόνα από το δείγμα !!!

Παρατηρούμε το νερό που ανεβαίνει πάνω στο κάθε χαρτάκι διαχωρίζοντας
τα χρώματα που αντιστοιχούν στις αιμοσφαιρίνες ( Hb )
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Όταν έχουν διαχωριστεί τα χρώματα , βγάζουμε τα χαρτάκια από τους 
σωλήνες και τα κρεμάμε για να στεγνώσουν .

Τα παρατηρούμε και από την σύσταση των αιμοσφαιρινών μπορούμε να 
καταλάβουμε το γονότυπο του κάθε ατόμου !!!.

Δείγματα 

       Ι                ΙΙ                    ΙΙΙ                       ΙV                  V

Γονότυποι

    BB         Bβ               ββ                ΒβS                    βSβS 
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