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 هچكيد
 سابقه و هدف 

رسد و  به ارث میمغلـوب  یتوزوما با الگویكـه ترین بیماری ارثی تک ژنی در سراسر دنیاست  شایعاالسـمی بتات
 های های خونی گلبـول شاخـص كاهـش ،تاالسـمی ن بتایاز عالیـم ناقلشود.  میدر اثر جهش در ژن بتاگلوبین ایجاد 

توان نام  را می A2و باال بودن هموگلوبین  A1جمله پایین بودن هموگلوبین  تغییراتی در میزان همـوگلـوبین ازو قرمز 
باشد كه  منجر به بیماری میهای ژنی  ها و نوع جهش ای بین مقادیر این شاخص یافتن رابطه ،هدف این تحقیق برد.
  كار رود.ه های پیش از تولد ب تواند به عنوان روش تشخیص سریع نوع جهش در غربالگری اولیه ناقلین و تشخیص می

 ها روش مواد و
نفـری   022تحلیلی پس از تکثیر و تعیین توالی ژن بتـاگلوبین بـه روش سـانجر از جمعیـت     ـ   در این مطالعه توصیفی

های قرمز افراد بـه روش ممـاری    های گلبول های ژن با اندازه شاخص تاالسمی استان خوزستان، ارتباط جهش ناقلین بتا
 مورد بررسی مماری قرار گرفت. 02SPSS افزار و به كمک نرم (Anova)واریانس تجزیه و تحلیل

 ها يافته
چنـین از نرـر    ین جمعیت بوده و همترین جهش در ا فراوانی شایع% 5/00 باIVSII-1(G>A) نتایج نشان داد كه جهش 

ها وجود دارد. به طوری كـه   من افراد نسبت به نوع جهش MCVداری بین تغییرات میانگین شاخص  امماری ارتباط معن
 مشاهده شد. IVSI-110(G>A)در جهش  0/25 ± 7/3 بیشترین میانگین این شاخص با مقدار

 ينتيجه گير
توانـد بـه عنـوان یـک      انجام گرفته در این زمینه بوده و مـی  های هبسیاری از مطالعهای تحقیق حاضر در راستای  یافته

 كار رود.ه راهنما جهت امکان تشخیص سریع نوع جهش در مراكز تشخیصی و درمانی ب
 های قرمز اریتروسیتی، گلبولهای  شاخص ،بتا تاالسمی :ات كليديكلم
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  مقدمه 
کـــه  در دنیاســت بیمــاری ار ــی تــري  شــاي االســـمی ت    

 در اختالل . اي باشد مغلـوب می یتوزوماوع ز نورا ــت آن ا
 فريقـا آ و آسـیا  در آن نزديک و استوا مديترانه، دريای حوزه
 بیمــاری دارای شیـــوع   اي  چنی  هم (.9است) شاي  بسیار

 در نـواحی ســـواح   زيـادی در کشور ماسـت ولی عمـدتاً
 گــی بیـشتــری   دريـای خزر و خلیج فارس دارای گسـترد

اق  ايران ن جمعیتدرصد از  1/0 به طور متوسط .(7)باشد می
رصـد در  د 97 تـا  9 بتاتاالسمی هسـتند و طیـب بیمـاری از   

رد مبتال در طـول زنـدگی   ف .تهای مختلب متفاوت اس استان
ماهانـه خـون و تزريـق روزانـه     و وابسته به تزريق مــداوم  

وارض مختلـب جسـمانی،   ع عالوه بر اي ، .باشد دسفرال می
در طـول درمـان   غیره نیـز  و غددی، کبدی، قلبی، اسـتخوانی

 اق  بتان اي  بیمـاری درا ـر ازدواج دو فـرد. کنـد بـروز مـی
وجود  درصد در هـر حـاملگی بـه 71 تاالسمی و با احتمال

ـ  .(3-1)آيد می ی از عاليــم اصـلی نـاقالن بتاتاالســمی     يک
قرمـز و بعـــاً    هـای  های خـونی گلبــول   شاخـص کاهـش
ــوی ـــوگلوبی   الگ ــتهم ـــص .آنهاس ــای  شاخ ـــونی ه خ
رمز ناقـالن نسـبت به افـراد سـالم به صــورت  ق های گلبول
های  وز يا کوچک شدن حجم گلبولتمیکروسی :باشد مـی زيـر

ـ و  MCVقرمز و پايی  بودن  کـم رنـش شـدن     اهیپوکرومیا ي
بـودن   پـايی  چنی   هم MCHبودن و پايی   قـرمز های گلبول

، پايی  بـودن   MCHCنامحسوس تا کم غلظت هموگلوبی  يا 
هـای قرمـز    افـزايش تعـداد سـلول   ( و Hbغلظت هموگلوبی )

 تغییراتی در میـزان الگـوی همـوگلــوبی  از    ( وRBC)خونی
ــ ــوبی  ـجمل ــودن هموگل ــايی  ب ــودن A (HbA)ه پ ــاال ب  و ب

 F (HbF( )9.)و هموگلوبی  جنینی A2 (HbA2 )هموگلوبی  
 Aهموگلوبی  خون از نـوع   %11در افراد بالغ سالم حدود     

(22) هموگلوبی  ( >%1/3)باشد به همراه مقادير کمی میA2 
(22)   و هموگلـــوبیF (2γ2)  کـــه هموگلـــوبی  جنینـــی
تنظیم اي  که در هر مرحلـه از تکامـ  کـدام ژن از     (.7است)
کننـده   عوام  تنظـیم  هبه عهد بیان شود های آلفا و بتا  خانواده

 . اشدــب یـمLCR  (Locus Control Region )هـدر ناحی یـژن

LCR سمتکیلوبازی  77 هبتا در فاصل هخانواد 1  آخري  ژن
  .(9()شک  0)قرار دارد

 
 
 
 
 

انسـان.   11 كرومـوزوم  روی بر بتاگلوبین ژن موقعیت از : نمایی1شکل 
های گامـا، دلتـا و    ژن بتاگلوبین به صورت یک كالستر ژنی به همراه ژن

قرار گرفته است و ترتیب و زمـان بـروز    11اپسیلن بر روی كروموزوم 
 (.7شود) تنریم می LCRهر ژن توسط ناحیه تنریمی 

 
ر سـاختمان  ص داساس مولکولی اي  بیماری، جهش و نق    

نوع جهش در دنیا گزارش  077و بیش از  ژن بتاگلوبی  است
هـای ژن   شده است. البته هر جمعیت طیب خاصی از جهـش 

جمعیتی نشـان داده   های ه(. مطالع8دهد) بتاگلوبی  را نشان می
 بتا تاالسـمی های  از جهش %17 جهش بیش از 07 که حدود

شاي   بتا تاالسمیدهند و در مناطقی که  را در دنیا تشکی  می
جهش( شاي  هستند و  0-8ها) نواع کمی از جهشفقط ا ،است

های نادر نیز وجود دارد که البته شیوع  تعداد متنوعی از جهش
ـ با توجه به  (.1کمتری دارند) ـ بـاال  وعیش در  بیمـاری   ی اي

توانـد   های تشخیصی سري  و کم هزينه می ، يافت  روشکشور
 ويژه مراکز غربالگری حائز اهمیت باشد. ه برای جامعه و ب

هـای   ای بـی  شـاخص   هدف از اي  مطالعه يـافت  رابطـه      
های ژنی منجر به بیماری  های قرمز خون و نوع جهش گلبول

تواند به ويـژه   . نتايج اي  تحقیق میبود بتا تاالسمیدر ناقلی  
های پیش از تولـد بـه کـار گرفتـه شـود. بـدي         در تشخیص

ناق  و  های گلبول قرمز فرد گیری شاخص صورت که با اندازه
ساده و ارزان قابـ  انجـام    CBCجنی  او که با يک آزمايش 

توان نـوع جهـش را    است، و با بررسی اي  مقادير احتماالً می
هـای شـاي  منطقـه باشـد بـا اسـتفاده از        چنانچه جزء جهش

تر تشخیص داد و ديگر  ، سري  ARMS-PCR یرظهايی ن روش
يـابی بـرای فـرد     پرهزينه تـوالی  های نیازی به انجام آزمايش

 شود. های تکمیلی در تشخیص نهايی توصیه می بررسینباشد. 
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  ها روشمواد و 
هـا بـا    آوری نمونه جم در يک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی،      

 بتـا تاالسـمی  دسترسی به پرونده پزشکی بیمـاران مبـتال بـه    
کننـده بـه مرکـز تحقیقـات تاالسـمی واقـ  در        ماژور مراجعه

بیمارستان شفای اهواز انجام گرفت. بیماران تاالسمی مـاژور  
اند، اما با اي  حال تنها نمونـه   احتماالْ دارای والدي  ناق  بوده

خونشناسـی و   هـای  والدينی که از نظر عاليم بالینی، آزمايش
ها تايید شده بـود، بـه    آنالکتروفورز هموگلوبی  مینور بودن 

نمونه به  777عنوان جمعیت مورد مطالعه انتخاب شدند. پس 
تـا   9311صورت غیرتصادفی آسان و در بازه زمـانی سـال   

که همگی والدي  بیماران تاالسـمی مـاژور در اسـتان     9077
انتخاب شدند. نکته مهـم در انتخـاب نمونـه     ،خوزستان بودند

ژن بتاگلوبی  خود جهـش نشـان    اي  بود که بیماران حتماً در
تحلیلی بوده و -اي  بررسی از نوع مطالعه توصیفی داده باشند.

هـای   هـا بـا انـدازه شـاخص     به بررسی ارتباط انواع جهـش 
پرداخته اسـت. بـه    بتا تاالسمیهای قرمز خون ناقالن  گلبول

منظور رعايت کلیه موازي  اخالقی در اي  تحقیـق، صـرفاً از   
هـای افـراد اسـتفاده     خونی مندرج در فرم های نتايج آزمايش

ها در تمام مراح  تحقیق رعايت  شده و محرمانه بودن نام آن
گرديد. ضمناْ شناسه پژوهشی اخالق نیز برای اي  تحقیـق بـا   

 به  بت رسید.  IR.IAU.AHVAZ.REC.1401.110شماره 
ــايش     ــه از آزم ــای اطالعــاتی ک ــاقالن CBCخــونی) ه ( ن

هــای قرمــز، میــزان  اســتخراج شــد شــام  شــمارش گلبــول
و  MCVچنـی  بـه دلیـ     بود. هم MCHو  MCVهموگلوبی ، 

MCH  در نـاقالن طبـق برنامـه کشـوری پیشـگیری از       پايی
 وگلوبی  نیز برای اي  افراد انجام ـورز همـی، الکتروفـتاالسم

نیـز از  هـا   نمونه Fو  A  ،A2شده بود پس مقادير هموگلوبی  
ها استخراج و نوشته شد. به منظور تعیـی  جهـش نیـز از     فرم

نمونه خون هر يک از افـراد کـه در آرشـیو مرکـز نگهـداری      
به  DNAبرداشته و استخراج  لیتر میلی 1/7شدند، به میزان  می

(. 97هـا انجـام شـد)    ( بـر روی آن Salting outروش نمکـی) 
ســپس بــا طراحــی آغازگرهــای ويــژه ژن، تــوالی ژن      

جفت باز  9877( در يک قطعه به طول حدود Hbβبتاگلوبی )
 10دقیقـه در   3تحـت شـرايط دمـايی     PCRبه کمک روش 
ــه ســانتی  ــه 9)گــراد  درج درجــه  10 انیــه  37(، چرخ

 07  انیـه  31و  گـراد   درجه سـانتی  79 انیه  37،گراد سانتی
 07دقیقـه در   1( و در نهايـت  چرخـه  31)گـراد  درجه سانتی
 بیـوراد  ( در دسـتگاه ترموسـايکلر  چرخه 9)گراد درجه سانتی

تکثیر شد. پس از تکثیر ژن بـه روش سـانجر و در دسـتگاه    
ABI-PRISM 3700 .نتايج تعیی  توالی ابتـدا   تعیی  توالی شد

وتیـد  نوکلئ و سپس در برنامه بررسی شده کروماس در برنامه
 هـا شناسـايی شـدند.    جهش با توالی مرج  مقايسه و بالست

اسـتفاده شـد و    0افزار اولیگو  از نرمآغازگرها جهت طراحی 
( به عنوان توالی مرجـ   ID: 3043توالی الگوی ژن بتاگلوبی )

گرفته شد. الزم به ذکر است که به منظـور   NCBIاز بانک ژن 
تعیی  توالی ک  ژن بتاگلوبی  از سه آغازگر کمکی ديگر نیـز  

 77نمونه با  777های  در مجموع داده (.9استفاده شد)جدول 
( شـد و  77) نسـخه   SPSSافزار  نوع جهش متفاوت وارد نرم

بـه منظـور بررسـی     (Anova)روش آماری آنـالیز واريـانس  
هـای   های ژن بتاگلوبی  با هر يـک از شـاخص   ارتباط جهش

ـ     داری در ايـ    اخونی مورد استفاده قـرار گرفـت. سـطع معن
 در نظر گرفته شد. >p 71/7 مطالعه

 
 و تعیین توالی ژن بتاگلوبین PCR: مغازگرهای به كار رفته در 1جدول 

 
 جهت 3  '5'توالی  طول )جفت باز( نام مغازگر

BT – NF 70 AACTCCTAAGCCAGTGCCAGAAGA مستقیم 

BT – NR 70 CACTGACCTCCCACATTCCCTTTT معکوس 

BT-seq1F 98 AGGTACGGCTGTCATCAC مستقیم 

BT-seq2F 98 CATGGCAAGAAAGTGCTC مستقیم 

BT-seq3F 98 ATCTCTTTCTTTCAGGGC مستقیم 
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 ها يافته
نمونه مورد بررسی قـرار   777در اي  تحقیق به طور کلی     

مـرد بودنـد. پـس از     17زن و  997گرفت که از اي  تعـداد  
های گلبول  بندی آماری مقادير عددی هريک از شاخص دسته

 (. 7دست آمد)جدوله قرمز مورد بررسی و نتايج زير ب
 

مورد مطالعه بر  بتا تاالسمی: توزیع فراوانی جمعیت ناقلین 0جدول 
 های خونی اساس شاخص

 

RBC تعداد متر معکب( )میلیون در میلی 
درصد 
 )فراوانی(

977×0 x> 97 7/7 
977  ×0 ≤ x ≤ 977  ×7 00 7/30 
977  ×7 ≤ x ≤ 977  ×1 10 7/00 

977  ×1 x < 77 7/97 

x های  : شمارش گلبول(قرمزRBC) 

MCV )تعداد )فمتولیتر 
درصد 
 )فراوانی(

87 x > 0 7/7 
07 ≥ x ≥ 87 97 7/1 
77 ≥ x ≥ 07 977 7/13 

77 x < 87 7/07 

x  :MCV 

MCH )تعداد )پیکوگرم 
درصد 
 )فراوانی(

37 x > 7 7/9 
37 ≤ x ≤ 77 0 1/3 
77 ≤ x ≤ 77 81 1/00 

77 x < 977 7/19 
x  :MCH 

 

  RBCشود مقدار  مشاهده می 7طور که در جدول  همان    
( ديده شـده و  %97نفر) 77میلیون در مترمکعب در  1کمتر از 

RBC  ( بودند.%7نفر) 97میلیون در مترمکعب در  0باالتر از 
  %07با   fL 77 > MCVهم مقادير  MCVدر مورد شاخص 

فراوانـی را در    بیشـتري    %13با  MCV ≥77≤ 07و مقادير
نیز  MCHمورد فاکتور  بی  افراد مورد مطالعه نشان دادند. در 

با  MCH ≥77≤ 77و مقادير  %19با  Pg 77 > MCHمقادير
 هـــای  در آزمايش د.ــبیشتري  فراوانی را داشتن %01حدود 

الکتروفـــورز هموگلـــوبی  افـــراد مـــورد مطالعـــه انـــواع 
 گیری شـد و نتـايج نشـان    اندازه Fو  A  ،A2های  هموگلوبی 

 افراد ديده شد و مقـادير  %87در  Hb >97داد که اوالً مقادير
7 ≥ HbA2 و در نهايت  افراد گزارش شد %11در بیش از  نیز

مــوارد گــزارش  %87بــاالتر از يــک نیــز در  Fهموگلــوبی  
   (.3شد)جدول 

در مورد بررسی نوع جهش ژن بتاگلوبی  در افـراد مـورد       
 نوع جهش بتا تاالسمی  77مورد  777طور کلی در   مطالعه به

مـوارد تنهـا    %77تشخیص داده شد. البتـه فراوانـی بـیش از    
ــاي    ــش ش ــار جه ــه چه ــوط ب -IVSII-1(G>A)  ،IVSI مرب

110(G>A)  ،CD36/37(-T)  وIVSI-5(G>C)  ــه ــد و بقی بودن
 مانده افراد بود. به طوری باقی %07ها مربوط به حدود  جهش

ها تنها در يک يـا دو فـرد ديـده شـدند      نوع از جهش 97که  
 (.9)نمودار 

ها تنها چهار جهش شاي  اول که  به منظور بررسی آماری داده
 SPSSآمـاری    نفر بودند وارد برنامـه  97با فراوانی باالتر از 

نفر که دارای  87نفر بررسی و  977شده و بدي  ترتیب تعداد 
 (. 0های ديگر بودند کنار گذاشته شدند)جدول  جهش
گرفته شد در نظر  >P 71/7داری  ادر اي  مطالعه سطع معن    

و پس از بررسی مشخص شد که بـه لحـاآ آمـاری ارتبـاط     
و  نوع  MCVونی میانگی  شاخص خ داری بی  تغییرات  امعن

جهش در افراد ناقـ  مـورد مطالعـه وجـود دارد. امـا سـاير       
بـا نـوع جهـش ارتبـاط      MCHو  HbA2  ،Hb متغیرها نظیر

داری نداشتند. در بی  چهار جهش شاي  بیشتري  فراوانی  امعن
درصـد و    1/77با فراوانی  IVSII-1(G>A)مربوط به جهش 

بـا   IVSI-5(G>C)کمتري  فراوانی مربوط بـه جهـش شـاي     
ــی  ــم  0فراوان ــود. ه ــد ب ــای   درص ــانگی  متغیره ــی  می چن
برحسب نـوع جهـش    بتا تاالسمیهای خونی ناقالن  شاخص

 با  MCVمورد بررسی قرار گرفت که بیشتري  مقدار میانگی  



 9077بهار ، 9شماره  ،77 هدور                                                        

 

 

 

و کمتري   IVSI-110(G>A)در مبتاليان با جهش  0/71عدد 
 79بـا عـدد    IVSII-1(G>A)مقدار میانگی  مربوط به جهش 

 (.0بود )جدول 
 

 
 میزان انواع هموگلوبینمورد مطالعه بر اساس  بتا تاالسمی: توزیع فراوانی جمعیت ناقلین 3دول ج

 

Hb (g/dL) تعداد 
درصد 
 )فراوانی(

99 x > 977 7/73 
99 ≤ x ≤ 97 33 1/97 
97 ≤ x ≤ 1 78 7/90 
1 x < 93 1/7 

x  :Hb 

HbA2 (g/dL) تعداد 
درصد 
 )فراوانی(

1/3 x > 980 7/17 
1/3 ≤ x ≤ 7 90 7/0 

7 x < 7 7/9 
x  :HbA2 

HbF (g/dL) تعداد 
درصد 
 )فراوانی(

7 x > 78 7/30 
7 ≤ x ≤ 9 970 7/17 

9 x < 78 7/90 

x  :HbF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مورد مطالعه بتا تاالسمی: فراوانی چهار جهش شایع اول در جمعیت ناقالن 1نمودار 
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 اند( انحراف معیار بیان شده ±بر حسب نوع جهش )مقادیر به صورت میانگین  بتا تاالسمیهای خونی ناقالن  : توزیع میانگین شاخص0جدول 
 

 HbA2میانگین  Hbمیانگین  MCHمیانگین  MCVمیانگین  فراوانی جهش ردیف

9 IVSII-1(G>A) 777/01 1/3 ± 7/79 7/9 ± 0/91 0/9 ± 8/99 1/7 ± 1/0 
7 IVSI-110(G>A) 777/37 0/3 ± 0/71 7/9 ± 7/77 7/9 ± 1/99 8/7 ± 0/0 
3 CD36/37(-T) 777/71 7/3 ± 1/77 7/9 ± 1/98 7/9 ± 7/99 0/7 ± 7/0 
0 IVSI-5(G>C) 777/90 1/0 ± 1/77 1/9 ± 7/79 0/9 ± 0/99 8/7 ± 8/0 

 
 حثب

هـای   انجام شده در دنیا ارتباط بی  جهـش  های هدر مطالع    
های خونی به صورت پراکنده و  و شاخص بتا تاالسمیناقالن 

دهد کـه شـدت و نـوع     اندک صورت گرفته است و نشان می
هـای خـونی تـر یر     تواند در تغییر میـزان شـاخص   جهش می

 داشته باشد. 
در تحقیق حاضر رابطه بی  چهار جهش شـاي  در نـاقالن       
های قرمـز   های گلبول استان خوزستان و شاخص االسمیبتا ت

بررســی شــد و  HbA2و  MCV  ،MCH  ،Hbخــون شــام  
با نوع جهش در جمعیـت   MCVمشخص گرديد که شاخص 
 داری برخوردار است. امورد مطالعه از ارتباط معن

 ور ـاالسمی مینـص تـرای تشخیـا بـه   روشـتري دقیق    
 سـاخت و تعیی  نسـبت   Fو  A2گیری کمی هموگلوبی   اندازه
بـه   باشد. می DNAگلوبی  و تعیی  جهش در مولکول   زنجیره

در غربـالگری اسـتفاده    هـا  آزمـايش دلی  هزينـه بـاال، ايـ     
جا که در همه موارد تاالسـمی بـه صـورت     شوند. از آن نمی

 fL 87)و میکروسـیتوز  ( > Pg 37 MCH)  ابت هیپوکرومیـا 
MCV< )هـای   هـای گلبـول   شود، لذا از اي  شاخص ديده می

هــای تشــخیص اولیــه بســیار اســتفاده  قرمــز بــه عنــوان راه
 (.99، 97شود) می
بـه   > fL 87 MCVو  > Pg 70 MCH در کشور مـا نیـز      

طـور کـه در     روند. همـان  کار می عنوان شاخص غربالگری به
مـورد   7تنهـا   < MCH 37 نشان داده شـد، مـوارد   7جدول 

  < MCV 87نیز مـوارد   MCV( بوده و در مورد شاخص 9%)
هـای مـورد مطالعـه را بـه خـود       (  از نمونه%7مورد ) 0نها ت

 77هـا  RBCکه در مـورد تعـداد     اند در حالی اختصاص داده

متر مکعب و در  میلیون در میلی 1( موارد کمتر از %97مورد )
در بـیش از   g/dL 99 مورد هموگلوبی  نیـز مـوارد بـاالتر از   

(. بنابراي  بـا توجـه بـه    3موارد ديده شده است)جدول  77%
 RBCشود که مقدار هموگلوبی  و  های فوق مشخص می يافته

دار هسـتند و  بـر   راز حساسیت کمتری در غربالگری برخـو 
اهمیـت شـايانی    > Pg 70 MCH و  به ويـژه   MCVعکس 
 دارند. 
هـای   در نتايج الکتروفورز هموگلوبی  نیز کـه از شـاخص      

، 3های جدول  مینور هستند، مطابق داده بتا تاالسمیتشخیص 
ــوبی   ــاالتر از  A2هموگل ــیش از  1/3ب ــوارد و % 17در ب م
مـوارد از جمعیـت    %81در بیش از  9باالتر از  Fهموگلوبی  

بـه  توانند  مورد مطالعه ديده شد. پس اي  دو شاخص نیز نمی
  های حساس در غربالگری استفاده شوند. عنوان شاخص

طور که اشاره شد به منظور تشخیص اولیـه بیمـاران     همان    
و  MCV  ،MCHمبتال به تاالسمی از متغیرهای خـونی نظیـر   

Hb      و جهت تريید تشخیص اولیـه از شناسـايی نـوع جهـش
نوع جهـش در   077شود. در حال حاضر بیش از  استفاده می

هـای مختلـب جهـان گـزارش شـده       ژن گلوبی  در جمعیـت 
تري  جهش در ژن بتاگلوبی   (. در مطالعه حاضر شاي 0است)

IVSII-1   درصد بود. ايـ  نتیجـه بـا سـاير      1/77با فراوانی
خـوانی    هـای ايـران هـم    نجام شـده در جمعیـت  ا های همطالع
 (.3، 93دارد)
 8بـا    در تحقیق بهفر و همکاران، ارتباط بی  انواع جهـش     

و  MCV  ،MCH  ،HG  ،HbF  ،HbAنوع شـاخص خـونی   
HbA2       مورد بررسی قرار گرفـت و مشـخص شـد کـه همـه

 های متفاوت  ا جهشـش بـم و بیـه صورت کـا بـه اخصـش
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چنـی  مشـخص گرديـد کـه       تغییر بودنـد. هـم  بتاگلوبی  در 
از نظر آمـاری ارتبـاط     MCHو  MCVمیانگی  دو شاخص 

β)داری با نوع جهش اعم از شديد امعن
β( يا ضـعیب) ˚

دارد. ( +
هـای   که ارتباط بی  شدت جهش و میانگی  شاخص در حالی

 دار نبود.  اخونی ديگر معن
  IVSII-(G>A)فـوق    تري  جهش در مطالعه چنی  شاي  هم    
مطالعه حاضـر   گزارش شد که از اي  نظر نیز %07ا فراوانیـب

 (. 90خوانی دارد) با آن هم
و  MCVو همکاران که رابطه بی  شاخص  راند در مطالعه    

بیمـار را بررسـی    993در  بتـا تاالسـمی  هـای   شدت جهـش 
نـوع جهـش گـزارش شـده کـه       98نمودند، بـه طـور کلـی    

در راستای  وباشد  می IVSII-1(G>A)ها جهش  تري  آن شاي 
بـی    داریاچنی  ارتباط مستقیم و معن هم مطالعه حاضر بوده،

 شدهگزارش  بتا تاالسمیو شدت جهش  MCVمیزان کاهش 
به عنوان پارامتر مهمی برای شناسايی   MCVو نشان داده که 

هـای پـیش از تولـد     تشـخیص   سري  جهش به ويژه در زمینه
نتايج پژوهش حاضـر نیـز در راسـتای ايـ      و  باشدتواند  می

 . (91)باشد مطالعه می
زاده و همکاران نیز که بـر روی بررسـی    در تحقیق ابراهیم    

 ،های خونی در ناقالن آلفاتاالسمی انجام شده ارتباط شاخص
و  MCVهـای   مشخص گرديد که ارتباط مستقیم بی  شاخص

MCH   و شدت جهش در ناقالن آلفاتاالسمی هم وجـود دارد
تواند به عنوان يک الگوی بـا ارزش، جهـت تشـخیص     که می

 (.97ها در جمعیت ايران به کار رود) سري  نوع جهش

 
گيري نتيجه

 های خونی مختلب در  صـر شاخـه مقاديـ  مطالعـدر اي     
ها بـا   مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آن بتاتاالسمیناقالن 

های ژن بتاگلوبی  در ايـ  افـراد سـنجیده شـد و      نوع جهش
 MCVداری از نظر آمـاری بـی  مقـدار میـانگی       اارتباط معن

که نوع جهش   ها مشاهده شد. در حالی های آن افراد با جهش
-IVSIIداری نشان نداد. جهش ابا متغیرهای ديگر ارتباط معن

1(G>A)  تري  جهش در جمعیت ناقالن مورد مطالعه در  شاي
چنی  نتايج تحقیق حاضر در راستای  استان خوزستان بود. هم

انجـام گرفتـه در ايـ  زمینـه بـوده و       یها هبسیاری از مطالع
تواند به عنوان يک راهنما جهت امکان دسترسی سري  بـه   می

های تشخیصـی سـري  و    نوع جهش باشد. با جايگزينی روش
های تعیی  توالی که هزينه و زمان زيادی  جای روشه رزان با

توان به تشخیص جهش ژن در زوجـی    کنند، می را صرف می
ناق  مراجعه کننده به مراکز مشاوره ژنتیکی يا مراکز تشخیص 

 پیش از تولد کمک شايانی نمود.
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Abstract 
Background and Objectives 

Thalassemia is the most common monogenic disease worldwide inherited in autosomal 

recessive manner. Beta-thalassemia is caused by mutations in beta-globin gene. It is 

characterized by reduction in red blood cell indices including low MCV, low MCH, high RBC 

count, low HbA1 and high HbA2. Considering these symptoms, finding a relation between 

erythrocyte indices and kind of mutations can be used as a rapid method in mutation diagnosis 

and initial screening of carriers. 

 

Materials and Methods

In this descriptive-analytical study after DNA extraction from 200 beta- thalassemia minors in 

Khuzestan province by salting out method, we amplified and sequenced beta-globin gene by 

Sanger sequencing. Finally, we analyzed statistically the beta-globin gene mutations and 

erythrocyte indices association by SPSS.  

 

Results 

Our results showed that IVSII-1(G > A) is the most common mutation with 22.5% frequency 

in this population of beta-thalassemia carriers. We found that MCV index variations have a 

meaningful association with beta-globin gene mutations and the highest mean of MCV (65.4 ± 

3.7) was observed in IVSI-110(G > A) mutation. 

 

Conclusions   

The results comply with many other studies performed in this field and can be used for rapid 

detection of mutation in carrier parents and prenatal diagnosis. 

 

Key words: beta-Thalassemia, Erythrocyte Indices, Red Blood Cells 
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