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 بسمه تعالی

 بررسی درصد فراوانی موتاسيون های مختلف بتاتاالسمی
  انستيتو پاستور ايرانPNDمراجعه به واحد  در موارد

 ،  مريم فرمهيني فراهاني ، زهره ميرزايي ، زهرا مقدم ، محبوبه مسعودي فرد،  ، عاطفه واليي*حانيه مهدياني:نويسندگان
**مرتضي آريمي پور ، سيروس زينلي

 PND_, E-mail:zeinali@pasteur.ac.ir Tel : 6480780 ،Fax انستيتو پاستور ايران ، بخش بيو تكنولوژي ، گروه: آدرس
 

مطالعه ما به . از آنجاييكه تاالسمي از شايعترين اختالالت ژنتيكي محسوب مي شود، لذا آنترل اين بيماري از اهميت بااليي برخوردار است : چكيده 
نتيجه حاصله بيانگر .  پاستور صورت گرفتPND فراواني موتاسيونهاي مختلف تاالسمي بتا در افراد مراجعه آننده به واحد منظور بررسي در صد

 و 28-، 30-،88- و آمترين درصد فراواني مربوط به موتاسيونهايIVSП – Iاين مطلب است آه بيشترين درصد فراواني مربوط به موتاسيون 
CD30  نتيجه اين مقاله ميتواند در بررسي هاي بعدي گروه  و نيز ساير محققين .موتاسيونها در مراجعه آنندگان يافت نميشودمي باشد و تعدادي از

  .PND  بتا تاالسمي ، موتاسيون ،: آلمات آليدي .  آمك شاياني  داشته باشد 
 

  مقدمه
گسترش باالی اين بيماری، در سطح جهان بدليل .           تاالسمی شايعترين اختالل تک ژنی در جهان محسوب می شود

به همين دليل، تاالسمی يکی از معدود بيماری هايی است که از طريق . کنترل تاالسمی از اهميت ويژه ای برخوردار است
روشهای بيولوژی مولکولی به منظور شناخت ارتباط بين پاتولوژی مولکولی و نوع  فنوتيپ، مورد مطالعه قرارگرفته 

می شامل گروهی از اختالالت ارثی در سنتز هموگلوبين است که همة آنها با فقدان کامل و يا کاهش ميزان يک تاالس .است
 .يا بيش از يک زنجيرة گلوبين در هموگلوبين مشخص می شود 

 است و به مقدار جزئی HbAاصلی ترين جزء آن، . هموگلوبين انسان مخلوطی از پروتئين های مختلف است 
HbA2 تعدادی هموگلوبين امبريونيک نيز وجود دارند که مهمترين آنها .  کل را تشکيل می دهد%۵/٢ کهHbF نام 
. همة آنها از دوجفت مجزا از زنجيره های گلوبين شناخته شده تشکيل شده اند. ساختار اين هموگلوبينها مشابه است.دارد

 به دو HbAسانی يک جفت زنجيره آلفا دارند که در بجز برخی هموگلوبين های امبريونيک، همة هموگلوبين های نرمال ان
طبقه .  متصل می شودγ( 2γ2�) به دو زنجيرة HbFو در  �( 2�2�)  به دو زنجيرةHbA2 در (2�2� )زنجيرة بتا 

زنجيره های مشابه بتا بوسيلة خوشه ای از ژنها در .  بندی تاالسمی براساس آن است که کدام زنجيره کمتر توليد می شود
 تاالسمی به انواع 1. کنترل می شوند١۶ و زنجيره های مشابه آلفا توسط خوشه ژنی بر روی کروموزوم ١١روموزوم ک

�γ��δ�γ���تقسيم می شود : 

 از آنجا که دو ژن آلفاگلوبين بر روی هر ژنوم هاپلوئيد وجود دارد، آلفاتاالسمی براساس محصول نسبی هر  :آلفا تاالسمی
� ،�:م بندی می شود دو ژن تقسي

�: بتاتاالسميشامل انواع زير است  :بتاتاالسمی.  ، � ، �

موارد نادری از بتاتاالسمی .  مشاهده می شود �و  � است که در اغلب اشکال HbA2شاخصه بتاتاالسمی افزايش ميزان 
 نرمال گفته می Thalassemia� HbA2ن   نرمال يا نزديک به نرمال است که به آHbA2يافت می شود که در آن ميزان 

 :شود که به دو زير گروه تقسيم می شود 
 شناخته         می thalassemia� Silent که در آن تغييرات هماتولوژيک مشاهده نمی شود که بنام Iتيپ  •

 .شود
  . استHbA2 که در آن يافته های هماتولوژيک مشابه نوع تيپيک بتاتاالسمی با افزايش IIتيپ  •

 
  روش مطالعه

تمامی بيماران مراجعه کننده به کلينيک ويژه با فنوتيپ بتا وارد مطالعه ما        می : شرايط خروج از مطالعه  •
 .شدند مگر بيمارانی که مشکوک باشند و يا افرادی که همکاری الزم را با گروه نداشته باشند

 :     مراحل انجام مطالعه •      
)  و الکتروفورز CBC( مطالعه پس از مشاهده و انجام آزمايشات خونشناسی تمامی بيماران مورد  .١

و تأييد مينور ...  و MCHC , MCH , MCV, (F, A2, A)خود و والدينشان شامل غلظت هموگلوبين
 ) ١چارت.(بودن وارد مطالعه شدند

 
حل تولد، اصليت ، برای هر خانواده  يک پرونده شامل ذکر نام و نام خانوادگی ، شمارة پرونده ، م .٢

 .فنوتيپ و نسبت خانوادگی برای هر زوج و نيز والدين هر دو تشکيل گرديد
 در EDTA سی سی خون گرفته شد که اين نمونه ها در فالکون های حاوی ١٠از هر بيمار حجم  .٣

 . درجه سانتيگراد نگهداری می شدند-٢٠فريزر 
 3.د تخليص شSalting Outنمونه ها پس از ذوب شدن به روش  .۴
 استفاده RFLP ازتکنيک Linkage و جهت بررسی ARMSجهت بررسی نوع موتاسيون از تکنيک  .۵

 :گرديد
 

a. ARMS (Amplification Refractory Mutation System): 4 
 با موتاسيون های شايع آن منطقه برای زوجين ARMSبيماران براساس اصليت طبقه بندی می شدند و آزمايشات 

جهت تعيين موتاسيون از روش . ت پيدا نشدن موتاسيون با ساير موتاسيون ها ادامه پيدا می کردشروع می شد و در صور
(Polymerase Chain Reaction) PCR استفاده شد که روش تعيين هر موتاسيون بسته به شرايط واکنش بهينه سازی 

تلف بررسی می شد و درنهايت در صورت جمعًا بيست و نه سايت مخ. گرديده، مورد استفاده تمام اعضاء گروه قرار گرفت
 .  بيمار جهت تعيين نوع موتاسيون و تعيين توالی آماده می شدDNAيافت نشدن موتاسيون، نمونه 



 
مثًال موتاسيون .  در موتاسيون های مختلف برحسب نوع پرايمر موتانت، متفاوت می گرددAnnealing           دمای 
IVS 1-110 دارای دمای  Annealing ۶درجه سانتيگراد می باشد و پرايمر ٩ Reverse مورد استفاده برای عمل RB, 

PCR١شكل . . ( است(   
 : سايتهای مورد بررسی شامل 

-101, -88, -87, -30, -29, -28, CD-5, CD-8, Fr8/9, CD-15, CD-16, CD-22, +22, CD-24, CD25/26, 
CD-30, IVS I-I, IVS I-5, IVS I-6, IVS I-25, IVS I-110, IVS I-130, CD 36/37, CD-37, CD37/39, 

Fr41/42, CD44, IVS II-I, IVS II-745. 
 
b. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism):  :5 

در صورت دارا بودن فرزند ماژور، آزمايشات بر روی .  استفاده گرديدRFLP از تکنيک Linkage       جهت بررسی 
جمعًآ . نجام می گرديد و در غير اينصورت بررسی بر روی زوجين و والدين آنها صورت می گرفتزوجين و فرزندشان ا

 قرار دارند و در صورت عدم ( Hinf� Rsa,� AvaII,�) سايت بررسی می شد که سه مورد از آنها داخل ژن بتا ۶
HincII ��'3) گويايی از ساير سايتها در خارج از ژن بتا , Gγ Hind III, XmnI) استفاده می شد. 

 ، Annealing دمای AvaII�مثالًٌ در .  برحسب پرايمرهای مختلف در سايتهای مختلف متفاوت استAnnealingدمای 
 )٢شكل . ( درجه سانتيگراد می باشد۶۵

 برای اين منظور به هر تيوب.  اضافه می کنيمPCR Product ، آنزيم موردنظر را به همراه بافر به PCRپس از اتمام 
 در ١٨-h٢٠ آنزيم است را اضافه کرده و به مدت ٧/٠ l� بافر به همراه ١ l� از اين مواد که شامل ٧/١ l�ميزان 

 . درجه سانتيگراد قرار می دهيم٣٧انکوباتور 
 .  توسط الکتروفورز افقی مورد بررسی قرار گرفتندPCRنمونه ها پس از : الکتروفورز .۶

% ۵/١ اضافه می گرديد و سپس برحسب تکنيک در ژل Loadingحجمی % ٢٠ ميزان PCR Productبه  
 . الکتروفورز می شدRFLP برای ۶۵-٧٠آگارز با ولتاژ % ٢ و در ژل ARMS برای ٨٠-٨۵آگارز با ولتاژ 

 
 :بحث و نتيجه گيری 

 اين موتاسيون يافت نشد که% ۶/١٧ نفر معادل ٢٢ بيمار وارد مطالعه ما شدند که از اين تعداد در ١٢۵تعداد  
 . فرستاده شدندSequencingافراد جهت 

 درصد بخود ٨/٣۶ با IVS II-I نفر افرادی که موتاسيون آنها پيدا شد بيشترين درصد فراوانی را ١٠٣در 
 ۶/۵ با CD5 و C36-37 درصد موارد و ٢/٧ با اختالف فاحش Fr 8/9اختصاص می داد و پس از آن به ترتيب 

 .بخود اختصاص دادنددرصد فراوانی بيشترين آمار با 
 ,Fr41/42, CD8 CD 15 ,87- ,29- , 101-در بيماران مورد مطالعه هيچ گزارشی از موتاسيون های 

C25-26, CD24, CD37, CD16, IVS I-130 و 88- ,30- ,28- وجود نداشت و برخی موتاسيون ها از جمله 
CD30 ١جدول .( درصد فراوانی داشتند٨/٠ فقط يک مورد گزارش معادل( 
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  پاستورPNDجدول فراواني موتاسيونهاي يافت شده در مراجعين به واحد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2د به مطالعهمتد بررسی يافته های هماتولوژيک بيماران برای ورو: ١چارت

1 2 3 4 5 X

1. Without any mutation 
2. Carrier 
3. Positive Control 
4. Normal Control 
5. Blank  
x. 100bp Size marker 

  يافت شده درIVS 1-110 موتاسيون: ١شكل 
 يكي از مراجعين  

   X      8       7       6       5       4       3       2      1 

  درAvaII-� خرد شده  با آنزيم DNAِ:٢شكل
 يكي از مراجعين 

+: Digested DNA strand              
-: Undigested DNA strand
1, 2, 3. +/+ samples 
4.-/- sample 
5. +/+ control 
6. +/-  control 
7.-/-  control 
8. Blank  



 
 . انستيتوپاستورPNDبررسي درصد فراواني موتاسيونهاي يافت شده در مراجعين به واحد : ١                       جدول 

 
 درصد تعداد افراد نوع موتاسيون

IVS II-I 46 36.8 
IVS I-5 6 4.8 

IVS I-110 3 2.4 
C 36-37 7 5.6 
Fr 8/9 9 7.2 

-25 2 1.6 
IVS I-I 2 1.6 
CD5 7 5.6 

IVS II-745 3 2.4 
IVS I-6 4 3.2 
CD44 4 3.2 

-88 1 0.8 
-30 1 0.8 
-28 1 0.8 
C22 2 1.6 

C37-39 2 1.6 
+22 2 1.6 
C30 1 0.8 

Unknown 22 17.6 
 %100 125 مجموع
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