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آناهیتا بابان ،8فاطمه کشاورزی ،4بهرام نیکخو
چكيده
سابقه و هدف

گذشته ،میان پليمورفیسمهای  TMPRSS6گزارش شده مرتبط با آنمي فقر آهنrs855791 ،

بر اساس مطالعههای
بیشترین ارتباط را با سطح هموگلوبین و شدت بیماری دارد .هدف از این مطالعه ،بررسي ارتباط  rs855791با
آنمي فقر آهن در سنندج بود.
مواد و روشها

در این مطالعه مورد  -شاهدی مربوط به بهار سال  ، 8330فراواني پليمورفیسم  TMPRSS6 rs855791در 01
بیمار مبتال به کم خوني فقر آهن و 11فرد سالم با انتخاب تصادفي و بدون محدودیت سن و جنس توسط
روش  PCR-RFLPبررسي شد .سپس ارتباط  rs855791و سطح هموگلوبین ،فریتین و  MCVدر افراد بیمار و
سالم با نرم افزار آماری  SPSS 83مطالعه گردید.
يافتهها

فراواني  CT ، CCو  TTدر بین  01بیمار و  11فرد سالم به ترتیب  03/2 ، 33/2 ،82و  04/2 ،33/32و 43/32
درصد بود .لذا رابطه معناداری بین ژنوتیپ  TTو ابتال به بیماری وجود داشت( .)p= 1/181همچنین بین
فراواني  CCو عدم ابتال به بیماری رابطه معناداری مشاهده شد( .)OR= 1/30 ، p= 1/132فراواني بیشتر CT
در گروه کنترل نسبت به بیمار ،نشان دهنده احتمال ابتالی کمتر افرادی با ژنوتیپ  CTاست .نتایج ارتباط
معناداری بین پایین بودن  Ferritin ، MCV ، Hbو ژنوتیپ را نشان داد ،به طوری که افراد دارای ژنوتیپ TT
دارای  MCV، Hbو  Ferritinپایینتر نسبت به افراد دارای ژنوتیپ  CCو  TCبودند.

نتيجه گيري

پليمورفیسم  TMPRSS6 rs855791در بیماران مورد بررسي مبتال به کم خوني فقرآهن در شهر سنندج مؤثر
بود.
كلمات كليدي :آنمي فقر آهن ،فریتین ،هموگلوبین
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ارتباط پلیمورفیسم  TMPRSS6 rs855791با آنمی فقر آهن

ارتباط

آناهیتا بابان و همکاران

پلیمورفیسمTMPRSS6 rs855791

مقدمه

از آن جايی که تمام سلول های بدن انساان بارای زناده
و گستره وسیعی از مشکالت را به همراه

دارد(.)1-6

کم خونی میتواند در تمامی مراحل زندگی رخ دهد اما

ژن  TMPRSS6از  11اگزون تشکیل شده است ،که ايان
اگزونها کدکننده دومینهاای پاروتئین ماتريپتااز 0هساتند،
دومین سرين پروتئازی پروتئین توسط اگزونهای  16تا 11
کد میشوند( .)0ماتريپتاز  ، 0سرين پروتئاز سطح سلولی با

بیشتر در دوران بارداری و سنین پايین و يا افراد مسن خود

ساختار نوسانی است که به عنوان تنظایمکنناده منفای بیاان

يک علت خاص خاود را دارناد .ايان بیمااری بار اسااس

هپسیدين میباشد( .)0اين هورمون باه عناوان اصالیتارين
تنظیمکننده آهن خون در انسان و ساير پستانداران شاناخته

را نشان میدهد( .)0کم خونی انواع گوناگونی دارد که هار
گوناگونی ريختشناسی گلبولهای قرماز و مکانیسامهاای
اتیولوژيک طبقهبندی میشود .سه علت اصلی آن از دسات

شده است(.)1 ،5
فعال شدن هپسیدين باعث کمبود شديد آهن در ماوش

رفتن حجم زيادی از خون(خونريزیهای حاد يا مزمن) ،از
بااین رفااتن ساالولهااای خونی(همااولیز) و کمبااود تولیااد

و انسان می گردد در حالی که بیان باالی هپسیدين باعث کم

تولیاد سالولهاای

خونی فقر آهن میشود( .)5جم هاای ژن  TMPRSS6تاا
حد زيادی میزان عملکرد ماتريپتااز  0را کااه مای دهاد.

خااونی؛ کمبااود آهاان ،کمبااود ويتااامین  ،B12تاالساامی و

کمبود ماتريپتاز  0ساطح بسایار باااليی از هپسایدين را باه

سلول های خونی است .از علل کااه

تعدادی نئوپالسم مغاز اساتخوان مایباشاد .علال افازاي

وجود میآورد که اين منجر به ممار جاذ

همولیز شامل تعدادی شرايط ژنتیکی مانند کم خونی داسی

غذايی و ايجاد فنوتیپ کم خونی فقرآهن شاديد مای شاود.
بنابراين ماتريپتاز  0به عنوان يک تنظیمکننده منفای بیاان ژن

ايمنی است(.)0

هپسیدين مشخص شده است(.)1

شکل ،عفونت مانند ماالريا و برخی از بیمااری هاای خاود
عموماااً آزماااي

آهان در رژيام

شاامارش کاماال خااون را جاازو

مطالعههای مرتبط با ژناوم چنادين پلایمورفیسام تاک

آزماي های نخستین بارای تشاخیص کام خاونی ،درنظار

نوکلئوتیدی ) )Single Nucleotide polymorphism ، SNPرا

میگیرند .عالوه بر شامارش گلباول هاای قرماز و مقادار

که بر فنوتیپ سلولهای خونی مؤثرناد ،نشاان داده اسات.
همه اين پلیمورفیسمهاای شناساايی شاده مرباوط باه ژن

قرمز را با فلوسیتومتری اندازه میگیرند که يک عامال ممام

TMPRSS6

است که در میاان آنهااا  rs855791بیشتاارين

در افتراق میان علل گوناگون کام خاونی مای باشاد .بارای

ارتباط را با سطح هموگلوبین داشته است(.)5 ،7

مردان بالغ هموگلوبین کمتر از  ،10 gr/dLنشانه کم خاونی

در سال  ، 0211باتار و همکاران  ،نق برخی از اناواع
پلیمورفیسمهای اين ژن را در پارامترهای خون مارتبط باا

عالوه بر عوامال تغذياه ای و بیمااری هاای عفاونی کاه

آهن در بیماران ترک با کم خونی فقر آهن بررسی کردند و

از ممم ترين عوامل بیماری کام خاونی فقار آهان هساتند،

دريافتنااد ک ااه تغیی ارات  rs855791ب ااا افزاياااا

 RBCو

جم های ژنتیکی نیاز در کام خاونی فقار آهان مؤثرناد.

 TIBCدر اياان بیماااران همااراه اساات( .)1در سااال ،0211

در ژن های کد کننده زير واحدهای هموگلاوبین کاه

کاکماکلی و همکااران طیاف جماا هاای ژن
را در کم خونی فقر آهن با گزارش يک حذف  070جفات

 Transmembraneکااه باعااث کاامخااونی فقاار

بازی هموزيگوت در اگزون  16ژن گازارش دادناد( .)1در

آهن میشاود ،از آن جملاه اسات( .)1در انساان مصصاول

آفريقای جنوبی سال  ، 0211ناالدو شناسايی و ارتباط باین

ژن  TMPRSS6پروتئینی به نام ماتريپتاز  0است کاه تنظایم

چنااد شااکلی  rs855791را بااا افاازاي حساسایت بااه کاام
خوناای فقار آهن در بیماران مبتال بااه نارسايی مزمن کلیه

هپسیديان تنظیمکننااده کلیاادی تعااادل آهاان در باادن

بدون ديالیز انجام داد(.)12

هموگلوبین ،دستگاه خودکار شمارنده ،انادازه گلباولهاای

است و برای زنان بالغ اين مقدار  10 gr/dLمیباشد(.)0 ،6

جم

منجر به تاالسمی و جما
protease

در ژن

)6 (TMPRSS6

، Serine

کننااده پااروتئین ديگااری بااه نااام هپساایدين ماایباشااد.

TMPRSS6
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ماندن به اکسیژن وابسته اند ،کمبود آن باعث هیپوکسی شده

است(.)1
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پلاایمورفیساام تااک نوکلئوتیاادی  rs855791باار روی

استخراج  DNAاز خون با کیات اساتخراج

High Yirld

را به نام  V736Aشناخته اسات .در موقعیات  705ايان ژن

 DNA Purification Kitمصصول شرکت سایناژن (سایناژن:

يک تغییرتک نوکلئوتیدی منجر به جاايگرينی آمیناو اساید
آالنین به جای والین شده و لذا تواناايی آنازيم بارای مماار

تمران ،ايران) و بر اساس دستورالعمل کیت انجاام شاد .در
ادامااه بااا اسااتفاده از جااذ نااوری در اسااپکتروفتومتر و

يافتاه اسات( .)11 ،10يافتاههاا

الکتروفورز بر روی ژل آگارز  ، %1تعیین کمیات و کیفیات

رونويسی هپسیدين کاه

نشان میدهد که اين جايگزينی ممکن است باعث تغییر در
ساختار پروتئین شده و باعث کاه

دسترسای باه جايگااه

فعالسازی پی آنزيم  TMPRSS6گردد(.)10
لذا هدف از اين مطالعاه بررسای ارتبااط پلایمورفیسام
 TMPRSS6 rs855791با آنمی فقارآهن در افاراد مباتال در
شمر سنندج بود.

 DNAهاااای اساااتخراج شاااده ،صاااورت گرفااات.

DNA

جداسازی شده در میکروتیو های جداگانه در دماای -02
درجه سانتیگراد تا زمان انجام  PCRنگمداری شد.

تعیین ژنوتیپها:
توالی آغازگرهاا از مطالعاههاای پیشاین ،بعاد از انجاام
بالست تايید و باه شارکت سایناژن سافارش داده شاد()1

مواد و روشها

(جدول  .)1فرآيند

PCR

در حجم نمايی  02 µLبا اساتفاده

تصقیق حاضر ياک مطالعاه شااهد  -ماوردی باود .ايان

از کیت  PCRشرکت سیناژن و توسط دستگاه سایکلوترون

بررسی در قالب يک پاياانناماه کارشناسای ارشاد توساط
شورای پژوهشای دانشاگاه آزاد اساالمی ا واحاد علاوم و

) Rotor-Gene Q(Corbett Life Scienceانجاام شاد(جدول
 .)0برای اطمینان از تکثیر درست قطعه مورد نظر ،مصصول

تصقیقات کردستان از لصاظ اخالقی و پژوهشی تايیاد شاد.

 PCRباار روی ژل آگااارز  1/1درصااد بارگااذاری و تعیااین

نمونهگیری به صورت تصاادفی بادون مصادوديت سان و

کیفیت گرديد(شکل .)1

جنس و فقط بر اساس نتايج آزماي های کم خونی در يک

جماات مشاااهده پلاایمورفیساام طبااق دسااتورالعمل1 ،
میکرولیتر از آنزيم مصادود کنناده  Stu lباه  12میکرولیتار

فاصله زمانی  0ماهاه در بماار ساال  1010و باا همکااری
آزمايشگاههای خصوصی در سطح شمر سنندج انجام شاد.

مصصول  PCRاضافه شد و سپس باه آن  0میکرولیتار باافر

در مجموع  102نفار باا رضاايت شخصای و باه صاورت

اضافه گرديد .سپس حجم نمايی توساط  07میکرولیتار آ

شاده و در ايان مطالعاه شارکت کردناد.

مقطر دوبار تقطیر به  02میکرولیتر رسید و به مادت  12تاا

تصادفی انتخاا

تشخیص کم خونی بر اساس معیارهاای ساازمان بمداشات
جمانی يعنی آزماي های  ، CBCاندازه گلباولهاای قرماز

 02دقیقه در دمای  07درجه سانتیگراد دستگاه بان مااری
انکوبه شد .پس از انکوبه کردن ،مصصاول حاصاله دوبااره

( ،)MCV< 12 & MCH <07هماتوکريااات ،هموگلاااوبین

الکتروفورز گرديد(شکل .)0

(برای مردان بالغ کمتر از  10 gr/dLو برای زنان بالغ کمتار

باارای باارش ناحیااه مااورد نظاار ،آناازيم  Stu lجايگاااه

فريتین(کمتاار از  16نااانوگرم باار

تشخیص آن در  rs855791به صورت تاوالی پالینادرومیک
 AGGCCTمیباشد و در نتیجه در صاورت وجاود آلال C

 )10 gr/dLو آزماااي

میلیلیتر با حساسیت  %61و ويژگی  )%11صورت گرفات.
از اين تعداد با توجه به نتايج آزماي ها و بر اسااس تاییاد

در جايگاه پلیمورف آنازيم قطعاه را بارش مایدهاد و در

پزشک 02 ،نفر از افراد با آنمی فقر آهن ،و  12نفار کنتارل

صورت وجود آلل  Tقطعه برش نمی خاورد .باا توجاه باه

سالم بودند 6 .میلیلیتر نمونه خون از همه شرکتکننادگان

اين که اگر فرد سالم باشد آنزيم  Stu lآلل وحشی را کاه

در لولههای  CBCحاوی ماده ضد انعقاد جمعآوری شاد و
بعااد از چنااد بااار اينااورت کااردن در فرياازر  -02درجااه

میباشد برش میدهد ،لذا  0باند در  100و  105داريم و با

سانتیگراد تا زمان انجام آزماي

قرار گرفت.

C

توجه به اين که اين طول قطعهها باه هام نزدياک هساتند،
هنگاام الکتروفاورز مصصاول روی ژل فقاط ياک باند در
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کروموزوم  ،00اگزون  17بخ

عملکاردی ژن

TMPRSS6

استخراج : DNA

ارتباط

آناهیتا بابان و همکاران

پلیمورفیسمTMPRSS6 rs855791

جدول  :8توالي آغازگرهای مورد استفاده جهت تکثیر

001 bp

61
61

’F: 5’-TAGAGAACAGGGGCTCCAGG -3
’R: 5’-ATGTGGGCAGCATCCTTTC-3

جدول  :4برنامه  PCRدستگاه سیکلوترون جهت تکثیر  rs855791در  841نمونه مورد بررسي
شرایط چرخه

PCR

اکستنشن نهایي

اکستنشن

آنیلینگ

دناتوراسیون

دناتوراسیون اولیه

ژن

 70درجه سانتیگراد

 70درجه سانتیگراد

 61درجه سانتیگراد

 10درجه سانتیگراد

 16درجه سانتیگراد

 6دقیقه

 52ثانیه

 02ثانیه

 06ثانیه

 0دقیقه

TMPRSS6

تکرار شده برای  00چرخه

500
249
249

200

200

( )Aنمونههای بیمار

( )Bنمونههای سالم

شکل  :8تکثیر قطعه  403جفت بازی مربوط به آغازگرهای طراحي شده برای پليمورفیسم  rs855791بر روی ژل الکتروفورز.

(PCR )A

نمونههای بیمار ،چاهک اول مارکر  21جفت باز ،چاهک  4تا  3نمونهها PCR )B( .نمونههای سالم ،با توجه به این که همه نمونهها ژن را
داشتند باند تکثیر یافته در همه الین ها مشاهده شد.

125

249

شکل  :4نتایج حاصل از  RFLPپليمورفیسم.TMPRSS6 rs855791
الینهای با تک باند  403 bpنمونههای با ژنوتیپ هموزیگوت ،TT
الینهای با تک باند  842 bpنمونههای با ژنوتیپ هموزیگوت ،CC
الینهای با دو باند هم در  403و هم در  842جفت بازی نمونههای
با ژنوتیپ هتروزیگوت  TCميباشند.
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)Pcr Products (bp

TM

rs855791
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بوده (هموزيگوت) و به صورت  CCمیباشد .مشاهده يک

معناداری بین ژنوتیاپ  TTو اباتال باه بیمااری کام خاونی

باند  001جفت بازی بر روی ژل نشاندهنده پلیمورفیسام

فقرآهن در افراد بیمار نسبت به افراد سالم وجاود دارد کاه

میباشد با توجه به اين که آنزيم آلل  Cرا برش میدهد ،در
اين حالت جايگاه برش آنزيم  Stu lنمایباشاد و در حاین

نشاندهنده غالاب باودن ژنوتیاپ  TTدر باین افاراد بیماار
میباشد و هم چنین با توجه به  OR= 0/126به دست آمده

 runکردن بر روی ژل در ناحیه  001تک باند داريم کاه باه

میتوان نتیجه گرفت در افراد سالمی که دارای ژنوتیاپ

صورت  TTاست .در صورتی که ساه باناد در الکتروفاورز

میباشند ،احتماال ابتاال بااه کاام خوناای فقار آهان بااال

مشاااهده گااردد ،ژنوتیااپ ب اه صااورت  TCقاباال مشاااهده

است.

میباشد .يک باند در ناحیه  001و دو باند در ناحیاه  100و
 105بايد داشته باشیم که به علت نزديک باودن ،باناد را در

جدول  :3درصد فراواني توزیع ژنوتیپها در بین افراد بیمار و سالم

TT

ناحیه نزديک  106میبینیم.

تصلیل آماری:

بیماران

آنالیز آماری دادهها با استفاده از نرمافازار 1/00

popgene

و  SPSS 11و در سطح معنادار( )p< 2/26انجام شد.

کنترل
Odd ratio

ژنوتیپ

01

=n

11

=n

()CI %32

()%

()%

5

07

2/005

جاادول آمااده اساات(جدول  .)0همااان طااور کااه مشاااهده
میشود فراوانای ژنوتیاپهاای  CT ،CCو  TTدر باین 02

()16

()00/76

()2/277-1/21

بیمار و  12نفر کنترل سالم باه ترتیاب  07/6 ، 07/6 ،16و

16

00

2/110

()07/6

()00/6

()2/610-1/0022

11

11

0/126

()07/6

()00/76

()1/01-5/61

يافتهها

نتايج تجزيه و تصلیل آماری توزيع ژنوتیپ  rs855791در

 00/6 ،00/76و  00/76درصاااد باااوده اسااات(نمودار .)1

CC

CT

فراوانی  TTدر افراد بیماار بااال ( )%07/6و فراوانای آن در
افراد سالم تا حدودی باال( )%00/76بود .با توجه به نتايج به
دست آمده ارتباط معناداری وجود دارد( .)p= 2/21با توجه
به جدول  ، 0تجزيه و تصلیل دادههای ژنوتیاپ  CCنشاان
ماایدهااد کااه چااون 2/206

=p

و 2/005

=OR

TT

p value

2/206

2/522

2/21

اساات و

همچنین فراوانی ژنوتیپ  CCدر افراد سالم از بیمار بیشاتر
است که اين نشان دهنده غالب بودن ژنوتیپ  CCدر افاراد

هااامچناااین نمودارهاااای  1تاااا  0ارتبااااط باااین
پلیمورفیسامهاای  rs855791و ساطح فاکتورهاای خاونی

سالم نسبت به افراد بیمار میباشد ،در نتیجه احتماال باروز

هموگلاوبین ،حجام متوسااط گلباول قرمااز خاون و میاازان
فريتین بیماران و افراد کنترل را با توجه به بررسای پروناده

 CCمیباشند کم است.

بیماران و پرس نامههای پار شاده نشاان مایدهاد .نتاايج

همچنبن در ارتباط با ژنوتیپ  ،CTمشاهده می شود کاه
 pمعنادار نمیباشد و هم چنین فراوانی بیشتر  CTدر گاروه

ارتباط معناداری باین پاايین باودن  MCV، Hbو  Ferritinو

ايجاد کم خونی فقرآهن در افراد ساالم کاه دارای ژنوتیاپ

کنترل نسبت به گروه بیمار ،نشان میدهد که احتماال اباتال
به کم خونی فقر آهن در افرادی با ژنوتیپ  CTکمتر است.

ژنوتیپ را نشان میدهد ،به طوری که افراد دارای ژنوتیپ
 TTدارای  MCV، Hbو  Ferritinپايینتار نسابت باه افاراد
دارای ژنوتیپ  CCو  TCمیباشند.
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طبق نتايج به دست آمده  p= 2/212و  ، OR= 0/126رابطه

ارتباط

آناهیتا بابان و همکاران

پلیمورفیسمTMPRSS6 rs855791

16
16

12
12
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10

آنمی فقر آهن
Series1

88

کنترل سالم
Series2

66
44
22
هموگلوبینTT
هموگلوبین
TT

هموگلوبینTC
هموگلوبین
TC

هموگلوبینCC
هموگلوبین
CC

00

نمودار  :8توزیع هموگلوبین در ژنوتیپهای  TT ،TC ،CCبین افراد مبتال به آنمي فقر آهن و اقراد کنترل سالم .نمودار نشان ميدهد ،مبتالیان به
آنمي در هر  3ژنوتیپ هموگلوبین پایینتری نسبت به افراد سالم دارند .به عالوه ،افراد دارای ژنوتیپ  TTدارای هموگلوبین پایینتری نسبت به
افراد دارای ژنوتیپ  CCو  TCميباشند.

100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
00

آنمی فقر آهن
Series1
کنترل سالم
Series2

MCV TT

MCV TC

MCV CC

نمودار  : 4توزیع مقدار  MCVدر ژنوتیپهای  TT ،TC ،CCبین افراد مبتال به آنمي فقر آهن و اقراد کنترل سالم .نمودار نشان ميدهد ،مبتالیان
به آنمي در هر  3ژنوتیپ MCV ،پایینتری نسبت به افراد سالم دارند .به عالوه ،افراد دارای ژنوتیپ  TTدارای  MCVپایینتری نسبت به افراد
دارای ژنوتیپ  CCو  TCميباشند.
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120
120

80
80
آنمی فقر آهن
Series1

60
60
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Series2

40
40
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فریتینTC
فریتین
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TT

فریتین CC
فریتین
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نمودار : 3توزیع مقدار فریتین در ژنوتیپهای  TT ،TC ،CCبین افراد مبتال به آنمي فقر آهن و اقراد کنترل سالم .نمودار نشان ميدهد ،مبتالیان
به آنمي در هر  3ژنوتیپ فریتین پایین تری نسبت به افراد سالم دارند و این تفاوت در مورد ژنوتیپ  TTبسیار زیاد است .به عالوه ،افراد دارای
ژنوتیپ  TTدارای فریتین پایینتری نسبت به افراد دارای ژنوتیپ  CCو  TCميباشند.
بحث

در تصقیااق حاضاار ارتباااط بااین پلاایمورفیساام

T/C

 rs855791و آنمی فقر آهن در  02فرد مبتال باه آنمای فقار
آهن و  12فرد سالم در سنندج بررسی شده است .فراوانای
ژنوتیپهاای  CT ، CCو  TTدر باین  02بیماار و  12نفار
کنترل سالم به ترتیاب  07/6 ، 07/6 ،16و  00/6 ،00/76و
 00/76درصد بود .با توجه به نتايج آماری ،رابطه معنااداری
بین ژنوتیپ  TTو ابتال به بیماری وجود داشات(2/212

=p

و  .)OR= 0/126همچنین بین فراوانی ژنوتیپ  CCو عادم

بنیااامین و همکاااران در سااال  0221باار روی 0615
نوجوان استرالیايی ،ارتباط میاان ساطح فاکتورهاای خاونی
 MCVو هموگلوبین باا پلایمورفیسام  rs855791را ماورد
مطالعه قرار دادند .نتايج نشاان داد کاه پاايین باودن ساطح
هموگلوبین رابطه معناداری با پی

آگمی و افازاي

خطار

ابتال به همراه دارد(.)p= 2/221()5
در مطالعهای کاه جاان چمبارز و همکااران در ساال
 0221باار روی  6117نفاار اروپااايی و  5701نفاار آساایايی
(هندی) انجام دادند ،مشخص شد که ارتباط معناداری باین

ابتال باه کام خاونی فقار آهان رابطاه معنااداری مشااهده
شد( p= 2/206و  .)OR= 2/005فراوانی بیشتر  CTدر گروه

تغییاار نوکلئوتیاادی والااین بااه آالنااین در ناحیاااه 705

کنترل نسبت به گروه بیمار ،نشان داد که احتمال ابتال به کم

پلاایمورفیساام تااک نوکلئوتیاادی  rs855791بااا سااطح
هموگلااوبین و شاادت بیماااری وجااود دارد(.)p= 2/221

خونی فقر آهن در افرادی با ژنوتیپ  CTکمتار اسات .هام

همچنین مطالعه نشان داد ،در مناطقی با فقر تغذياهای ،کام

چنااین در بررساایهااای صااورت گرفتااه باار روی ارتباااط

يافته و سطح

خونی فقر آهن به صورت چشمگیری افزاي

پلاایمورفیساام تااک نوکلئوتیاادی  rs855791بااا سااطح

هموگلوبین و آهن ذخیرهای بدن کاه

فاکتورهای  MCV ، Hbو فريتین ،نتايج نشاان داد کاه ايان

در مطالعهای که پایلو دلبینی و همکااران در سال 0212
در میالن ايتالیا بار روی  15فارد بیماار انجاام دادناد ،اثار

بین افارادی باا ژنوتیاپ  TTبااال برده و فاکتورهای کمبود

پلیمورفیسمهای  rs855791بر مسایر سایگنالینپ پاروتئین

هموگلوبین ،فريتین و  MCVاين خطر را تا حادود زياادی

ماتريپتاز  0و اختالل در تولید هپسیدين بررسی شد .نتاايج

باال میبرد.

نشان داد در افراد بیماری با ژنوتیپ  ، TTسطح هموگلوبین

پلیمورفیسم احتمال خطر ابتال به کم خونی فقارآهن را در

میيابد(.)7
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100

ارتباط

آناهیتا بابان و همکاران

پلیمورفیسمTMPRSS6 rs855791

،

گسترده و قابل توجه باقی مانده است که بايد به طور کافی

 .)OR= 6/11هااامچناااین ايااان مطالعاااه نشاااان داد کاااه

مورد بررسی قرار گیرد .اگر چاه آنمای فقار آهان در اکثار

پلیمورفیسمهاای تاک نوکلئوتیادی باد معنای()rs855791
باعث ايجاد تغییر در ناحیه دومین سرين پروتئازی پروتئین

مناطق دلیل اصلی کم خونی است ،اماا تصقیاق هاای اخیار
نشان میدهد که علت کم خونی پیچیده و مخاتص باه هار

ماتريپتاز  0شده ،در نتیجه عملکرد کاتالیتیکی اين پاروتئین

منطقهای است .برای درک بیشتر چگونگی کمک باه داليال

دچار اختالل میشود(.)10

اصلی کم خونی ،از جمله آنمی فقر آهن و ساير کمبودهای

سطح هموگلوبین رابطه معناداری وجاود دارد(2/221

=p

گان و همکاران در ساال  0210باا بررسای  1670فارد

تغذيهای ،بیماریها و اخاتالالت  ، Hbدر کام خاونی الزم

چینی ،ارتباط پلیمورفیسمهاای ژن  TMPRSS6باا فاريتین،
هموگلاوبین و خطار اباتال بااه ديابات ناوع دوم را مطالعااه

است تالش شود تا ماداخالت مناساب در شارايط خااص
قابل اجرا باشد .هامچناین مطالعاههاای بیشاتر در مقیااس

کردند .نتايج آنها نشان داد که پلیمورفیسام  rs855791باا

بیماران بیشتر برای شناسايی هاپلوتیپ هاای باالقوه و چناد

کاه

هموگلوبین و هم چنین فريتین پالسما خطر افزاي

شکلی هاای مسائول پاساخ کام باه درماان خاوراکی آهان

بار آهن را در بدن باال برده و احتمال خطر ابتال باه ديابات
نوع  0را نیز باال خواهد برد(.)16()p= 2/201

ضروری است و ممکن است برای برنامه ريزی يک مکمال
صصیح آهن مفید باشد .سؤال ديگری که در اين بررسیهاا

سااال  0210پاای و همکاااران ارتباااط پلاایمورفیساام

بايد به آن پاسخ داد اين است که آيا تجويز مکمال غاذايی

 rs855791با کم خونی فقار آهان را بار روی  57مباتال و

آهن به کودکان ،بايد بر اساس مشخصات ژنتیکی باشد ،باه

 127نفاار داوطلااب سااالم بااه روش  PCR-RFLPبررساای

ويژه برای کودکانی که در  TMPRSS6جم

نمودند .نتايج نشان داد هماه شااخصهاای گلباول قرماز،
پالکت ،هموگلوبین ،فريتین و حجام متوساط گلباولهاای

نتيجهگيري

قرمز به طور قابل توجمی بین دو گروه متفاوت است(2/20
= ،)pکه با نتايج اين مطالعه همخوانی دارد(.)15
در مطالعااه شااینتا و همکاااران سااال  0211در لومبااوک
شارقی و انادونزی باار روی کودکاان  5تااا  17ماهاه هاای
ارتباطی بین پلیمورفیسم
مصلااول)(sTfR

rs855791

با گیرناده ترانسافرين

و غلظاات هموگلااوبین ساارم بااه دساات

نیامد(.)17
در مطالعااهای در سااال  0202توسااط آالماار روی 121
دانشااجوی دختاار  11تااا  06سااال در پادشاااهی عربسااتان
سعودی ،پلیمورفیسام  rs855791باا وضاعیت آهان دارای
ارتباط معناداری بود(.)11

دارند؟

باال بودن فراوانی ژنوتیپ  TTدر بین افراد مبتال باه کام
خونی فقرآهن( ،)%07/6در جمعیات ماورد بررسای نشاان
میدهد خطر ابتال به بیماری با ژنوتیپ  TTرابطه معنااداری
دارد( p= 2/212و  .)OR= 0/126هم چنین رابطه معناداری
بااین ژنوتیااپ  TTو سااطح پااايین فاکتورهااای خااونی
هموگلوبین ،فريتین و حجم متوسط گلبولهای قرمز وجود
داشت.
تشكر و قدرداني

باادينوساایله نويسااندگان مقالااه از همکاااری پرساانل
زحمت ک آزمايشگاه پااتولوژی ناور ،تشاکر و قادردانی
مینمايند.
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Abstract
Background and Objectives
According to the relevant studies, among the reported TMPRSS6 polymorphisms associated
with iron deficiency anemia, rs855791 has the highest association with hemoglobin level and
disease severity. The aim of this study was to investigate the relationship between rs855791and
iron deficiency anemia in Sanandaj.
Materials and Methods
In this case-control study conducted in the Spring of 2016, the frequency of rs855791
polymorphism in TMPRSS6 gene was evaluated in 40 patients with iron deficiency anemia
and 80 healthy randomly selected individuals without age and sex restrictions by PCR-RFLP
method. Then, the relationship between rs855791 and the level of hemoglobin, ferritin, and
MCV in sick and healthy individuals was investigated by SPSS V19 statistical software.
Results
The frequencies of CC, CT, and TT among 40 patients were 15, 37.5, and 47.5 and they were
33.75, 42.5, and 23.75% among 80 healthy controls, respectively. Therefore, there was a
significant relationship between TT genotype and disease (p= 0.010). Also, a significant
relationship was observed between the frequency of CC and the absence of disease [OR=
0.34, p= 0.035]. The higher frequency of CT in the control group than the indicates a lower
risk of people with CT genotype. The results also show a significant relationship between low
Hb, MCV, and Ferritin with the genotype so that people with TT genotype had lower Hb,
MCV, and ferritin than people with CC and TC genotypes.
Conclusions
TMPRSS6 rs855791 polymorphism was shown to be effective in subject patients with iron
deficiency anemia in Sanandaj city.
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