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         خوني ناشي از فقر آهن  در آمIgGو  IgA، IgMهاي  بررسي ميزان اميونوگلبولني
  و مهكاراندآرت سيدحممود قريشيان

 ٥

 
  IgGو  IgA، IgMهای  ایمونوگلبولینبررسی میزان 
  ناشی از فقر آهنخونی کمدر 

 
  3 دکتر ضیاء بوترابی-2 دکتر مهران کریمی-1دکتر سیدمحمود قریشیان

 چکیده 
 وجودهستند که در سرم و مایعات بافتی تمام پستانداران ها  از دسته گلیکوپروتئینها  ایمونوگلبولین :زمینه و هدف

از بیگانه   در مقابل عواملIgM و IgG، IgAکالس   سه،در انسانها  ایمونوگلبولینمیان پنج کالس   و درددارن
 .شد  انجام  از فقرآهن  ناشیخونی کمدر ها  ایمونوگلبولینمیزان  بررسیحاضرباهدف  مطالعه. برخوردارند بیشتری اهمیت

کنندگان به آزمایشگاه   از مراجعه نفر90 دی، شاه- موردو تحلیلی - در این مطالعه توصیفی:روش بررسی
، مورد تحقیق قرار  بودmg/dl 10 بودند و فریتین آنها از کمتر از خونی کم دارای عالئم کلینیکی مرکزی یزد که

 یا ایمونوگلبولینماه گذشته تزریق  4 هیچ بیماری مشخص دیگری نداشتند و در ؛ این افراد)گروه مورد (گرفتند
نظر  و از  بودندخونی کمعالئم کلینیکی  فاقد  و سالمکننده که مراجعه نفر 90 همچنین ؛نداده بودندواکسن انجام 
از افراد هر دو گروه به میزان . با افراد گروه مورد هماهنگ بودند، به عنوان گروه شاهد، انتخاب شدندسن و جنس 

cc5در دمای فریزر در و م آن جدا ساعت بعد سر4شد؛ و داخل لوله ساده ریخته  ه خون وریدی گرفت °C80- 
 و مقدار فریتین آن (SRID)روش انتشار شعاعی ساده ه  بIgA و IgG ، IgMهای  ایمونوگلبولین شد؛نگهداری 

 . مورد تحلیل قرارگرفتندt و Chi-Squareآماری  با استفاده از آزمونهای اطالعات .گیری شد اندازه ELISAروش  هب
در گروه ) %77/47( نفر 43 ،19-1 در گروه سنی) %88/18(  نفر17 ،راد دارای کمبود فریتین نفر اف90از  :ها افتهی

 گروه مورد در افراد IgG میانگین . سال قرار داشتند59-30 در گروه سنی )%33/33( نفر 30و سال 29-20سنی 
mg/dl 33/877 گروه شاهد در افراد و mg/dl 7/1048001/0 (دبودار  ی معن و اختالف آنها از نظر آماری=P.( 

اختالف از نظر این ؛  بودmg/dl 92/138  در گروه شاهد وmg/dl 2/134 گروه مورد در افراد IgMمیانگین 
 mg/dl 33/179 و در گروه شاهد mg/dl 82/149 مورد گروه  درIgAمیانگین  .)P=487/0 (دار نبود ی معنآماری

 و IgG در دو گروه مورد و شاهد از نظرها  ایمونوگلبولینوضعیت  تفاوت ).P=002/0 (دار بود معنیو اختالف آنها 
IgA000/0به ترتیب ( بود دار  معنی=P 003/0 و=P( ولی از نظر IgMدار نبود  معنی) 756/0=P(. میزان 

 . دار نبود  معنیهیچ از یک گروههای مورد مطالعهدر ها  ایمونوگلبولینهمبستگی فریتین با 
 یدار طور معنیه افراد با کمبود فریتین ب  درIgA و IgG یها ایمونوگلبولینمیانگین قیق، در این تح :گیری نتیجه

 .بود کمتر از افراد با فریتین نرمال
  فریتین؛خونی کم ؛ایمونوگلبولین: ها کلید واژه

    )1383؛ سال 3؛ شماره 10دوره (افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد 

                                                 
 شکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ؛ استادیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده پز)نویسنده مسؤول( 1

 ) 0351:کد  (8229500:  گروه پاتوبیولوژی   تلفن و نمابر- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-یزد: آدرس
  smghoreishian@hotmail.com: پست الکترونیکی

 پزشکی شهید صدوقی یزداستادیار گروه آموزشی کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم  2
  دانشگاه شهید صدوقی یزد   دانشکده پزشکی، استادیار گروه آموزشی بیماریهای داخلی، 3
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         جمله دانشكده علوم پزشكي و خدمات هبداشيت، درماني گنابادافق دانش؛ 
 ١٣٨٣؛ سال ٣اره ؛ مش١٠دوره 

 ٦

 مقدمه 
هسـتند  ها    از گلیکوپروتئین ای    ها دسته  بادی یا آنتی ها    ایمونوگلبولین

هـا   بـادی   آنتـی  وجود دارنـد؛  که در سرم و مایعات بافتی تمام پستانداران         
ــا  توســط پالسموســیت ــاد ه ــدار زی ــه مق ــی یب ــد م ــوند تولی ــود ؛ش  خ

پـنج  در میـان    ؛  )2،1(اند    گرفته نشأت Bهای    از لنفوسیت ها    پالسموسیت
در  IgM  و IgG  ،IgAدر انسـان سـه کـالس        هـا     ایمونوگلبولینکالس  

ـ  از اهمیت بیشتری برخوردارند و نقش بسیار      مقابل عوامل بیگانه     ی مهمّ
  .)4،3(دارند بر عهده در کنترل عوامل عفونی را 

 ، ناشی از کمبـود آهـن    خونی  کم ،ای  میان مشکالت متعدد تغذیه    در
عنـوان یـک مشـکل      ه  ض نامطلوب آن ب   علت باالبودن شیوع و عوار    ه  ب

  بر روی تکامل و آثار رفتـاری و که شناخته شده  ،مهم بهداشتی همگانی  
ـ      ـ  أکاهش فعالیت کاری افراد ت  ناشـی از    خـونی   کـم  ؛)5( دارد   یثیر فراوان

 طور قابل توجهی شـایعتر از     ه  کمبود آهن در کشورهای در حال توسعه ب       
 و% 36حال توسعه حـدود     در  های     در کشور  ؛باشد  می کشورهای صنعتی 

 از برخـی  .)6( دنباشـ  مـی خـون     از افـراد کـم     %8در کشورهای پیشرفته    
 خـونی   کـم   مبتال به  افرادهای    ایمونوگلبولین  که دهد  می تحقیقات نشان 
 ). 7 (است  طبیعی،ناشی از فقرآهن

باشـد    مـی آهن برای تعادل و فعالیت سیستم ایمنی بـدن ضـروری       
 در تحقیقـی    .)8،7(شـود    ها مـی   مو باکتری باعث رشد و ن    ولی زیادی آن  

هـا    ایمونوگلبولین مقدار   ، کمبود آهن  خونی ناشی از    کم که در    گزارش شد 
 تحقیـق دیگـری نشـان داد کـه ایمنـی             نتایج ولی) 8(کند   تغییری نمی 

؛ )9(یابـد     مـی  هومورال و سـلولی در بیمـاران بـا کمبـود آهـن کـاهش              
خـونی ناشـی از        بـه کـم     مبـتال  افراد  در همچنین گزارش شده است که    

 نسبت به گروه شـاهد      یدار طور معنی ه   ب IgA  و IgGکمبود آهن مقدار    
 بـا مقـدار کـاهش       یدار طور معنی ه   ب IgA و   IgG  و یافته است کاهش  

خونی ناشـی     کم ایمنی هومورال و سلولی در       .)10(د  نفریتینین رابطه دار  
و در مـورد    فتـه   قـرار گر  مطالعه  مورد   کمبود آهن در انسان و حیوانات        از

 ولی ایمنـی سـلولی بـا    گزارش شده استایمنی هومورال نتایج متفاوتی     
مـورد ایمنـی     یابـد و الزم اسـت در       مـی مدارک موجود کـامالً کـاهش       
  .)14-11 (شودهومورال تحقیق بیشتری انجام 

هـا   ها و انگل   الزم به بذکر است که ایمنی سلولی در مقابل ویروس         
 مهمی را برای از بـین       نقشلی ایمنی هومورال    باشد و  ها مهم می   و قارچ 

 .)15(ها دارد  بردن باکتری

خـونی   ها در کـم  مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان ایمونوگلبولین 
 .ناشی از فقر آهن انجام شد

 
 روش بررسی

ـ   و  تحلیلی بـود   -از نوع توصیفی  حاضر  مطالعه    –صـورت مـورد   ه   ب
ن بـه آزمایشـگاه مرکـزی       کننـدگا    مراجعـه  نفر از  90 .شاهدی انجام شد  

هموگلبولین آنها با توجه به سن       که   وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد     
به  فقرآهن بودند    خونی ناشی از    کمکمتر از حد طبیعی بود و مشکوک به         

دارای عالئـم کلینیکـی      عنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند؛ این افراد        
؛  نداشـتند  گـری  دی هـیچ بیمـاری مشـخص       جـز آن    و  بودنـد  خـونی   کم

 یـا واکسـن     ایمونوگلبـولین  تزریـق    گونـه    هیچ  ماه گذشته  4 در   همچنین
 . بودmg/dl 10 فریتین آنها کمتر از  وبودندانجام نداده 
 کـه از نظـر سـن و         خـونی   کـم  نفر نیز از افراد سالم فاقد        90تعداد  

؛ عنوان شاهد در نظر گرفته شـدند      ه   ب بودند،جنس با گروه مورد همسان      
 . ند مورد بررسی قرار گرفتنفر 180 عدر مجمو

 خـون وریـدی     cc 5هر دو گروه پس از تکمیل پرسشنامه        از افراد   
 از   و شـد  ساعت بعد سرم آن جدا       4 شد؛گرفته و داخل لوله ساده ریخته       

هـای    ایمونوگلبـولین  ؛ نگهداری گردیـد   -C80°و در دمای     در فریزر    آن
IgA، IgM و IgGروش ه  بــSRID ) شــرکت بیــوژن کــه کیــت آن از

ـ        ) بود مشهد خریداری شده   کـه  ( ELISAش  وره   و مقـدار فـریتین آن ب
 10 ظـرف مـدت      ) ایتالیا خریداری شده بـود     Radimکیت آن از شرکت     

  آماریافزار  نرمشده با استفاده از   آوری   جمع اطالعات. گیری شد  روز اندازه 
SPSS  آمــاریهــای آزمونو t ،Chi-Square  ضــریب همبســتگی  و

Pearson  مورد تحلیل قرار گرفتند. 
 

  ها افتهی
ــر17 ــورد  ) %88/18(  نفـ ــروه مـ ــراد گـ ــنیاز افـ ــروه سـ   در گـ

 نفـر   30 و  سـال  29-20در گـروه سـنی      %) 77/47( نفر   43 ، سال 1-19
افراد این از  % 12/81 . سال قرار داشتند   59-30در گروه سنی    %) 33/33(

  .مرد بودند% 88/18 و خانم
 گـروه شـاهد  در و  mg/dl 33/877 در گـروه مـورد   IgGمیانگین 

mg/dl 47/1048ــود ــتالف ب ــن اخ ــاری؛ ای ــر آم ــی از نظ ــود   معن دار ب
)001/0=P.( 
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         خوني ناشي از فقر آهن  در آمIgGو  IgA، IgMهاي  بررسي ميزان اميونوگلبولني
  و مهكاراندآرت سيدحممود قريشيان

 ٧

 در گــروه شــاهد  وmg/dl 2/134 گــروه مــورد در IgMمیــانگین 
mg/dl 92/138ــود ــن ؛ب ــاری  ای ــر آم ــتالف از نظ ــیاخ ــود  معن  دار نب

)487/0=P.( 
 وه شـاهد  گـر  در   و mg/dl 82/149 گـروه مـورد    در   IgAمیانگین  

mg/dl 33/179ــود ــن ؛ ب ــاری  ای ــر آم ــتالف از نظ ــیاخ ــود  معن  دار ب
)002/0=P()  1جدول .( 

 IgGدر گروه مورد و شاهد از نظر        ها    ایمونوگلبولینتفاوت وضعیت   
ولـی از نظـر   ) P=000/0 و  P=003/0بـه ترتیـب     (بـود    دار  معنی IgAو  

IgM756/0 (نبوددار   معنی=P) ( 2جدول .( 
داری   در افراد گروه مورد همبستگی معنی      IgGین و   بین مقدار فریت  

؛ ضریب همبستگی در افـراد گـروه        )P=10/0 و   r=16/0(حاصل نگردید   

گرچه تفاوت میان ضریب همبستگی در   بود؛P=36/0 و  r=09/0شاهد 
  .دار نبود  معنی از نظر آماریدو گروه مشاهده شد ولی

ــاط    ــورد در ارتب ــروه م ــراد گ ــتگی در اف ــا ضــریب همبس  ، IgMب
11/0=r 28/0 و=P 06/0 و در افــراد گــروه شــاهد=r 54/0 وP= ــود؛  ب

 .دار نبود  معنیاز نظر آماریتفاوت میان ضریب همبستگی در دو گروه 
ــا     ــاط ب ــورد در ارتب ــروه م ــراد گ ــتگی در اف ــریب همبس  ، IgAض

15/0=r   15/0 و=P    دو  بـین  درضـریب همبسـتگی    موجودتفاوت بود که
  .)3جدول(دار نبود معنیاز نظر آماری گروه 

داری از افـراد       گروه مورد به طور معنی     در افراد  IgAو   IgGمیزان  
 ولـی در مـورد   ؛)P ,002/0=P=001/0به ترتیب (گروه شاهد بیشتر بود 

IgM دار نبود معنی . 
  در دو گروه مورد بررسیIgG و  IgA،IgM میانگین -1جدول 

P-value 
 ) نفر90(گروه شاهد 

 انحراف معیارو میانگین 
 ) نفر90(گروه مورد 

 لکولوم انحراف معیارو میانگین 

001/0 59/348±47/1048 3/359±23/877  IgG 
487/0 02/45±92/138 46±2/134 IgM 
002/0 11/67±33/179 6/57±82/149 IgA 

 یدر دو گروه مورد بررس) نرمال بودن( ها  توزیع فراوانی وضعیت انواع ایمونوگلبولین-2جدول 

 موردگروه  گروه شاهد
P-value تعداد درصد تعداد درصد 

 وضعیت *
 ایمونوگلبولین

 نوع 
 ایمونوگلبولین

000/0 20 
80 

18 
72 

9/48 
1/51 

44 
نرمال 700زیر  46 IgG 

756/0 
6/5 
4/94 

5 
85 

7/6 
3/93 

6 
 IgM نرمال 80زیر  84

2/12 
8/87 

11 
79 

30 
70 

27 
نرمال 100زیر  63 IgA 003/0 

 جمع 90 100 90 100
شده در  که با استفاده از مقدار ارائه) نرمال(ها از نظر اندازه قابل قبول   وضعیت ایمونوگلبولین*

  و mg/dl 2100-700=IgG، mg/dl 320-80=IgM(باشد  کیت مورد استفاده می
mg/dl 430-100=IgA( . آزمونChi-Squareوضعیت ایمونوگلبولین دو گروه  اختالف 
 . دار نشان داد معنی) 003/0=P (IgAو ) IgG )000/0=P از نظر  راو شاهدمورد 

  گیری و نتیجهبحث 
 و  IgA  ،IgMهـای      بررسـی ایمونوگلبـولین     حاضر با هدف   مطالعه

IgG این تحقیـق بیشـترین      در. دانجام ش خونی ناشی از فقر آهن         کم در
ــر از  ــریتین کمتـــ ــی فـــ ــنیmg/dl 10فراوانـــ ــروه ســـ    در گـــ

 بودنـد؛  مـرد % 88/18و  خـانم   افـراد   از ایـن    % 12/81. بودسال   20-29
ها در مقایسه بـا آقایـان         فقر آهن در خانم     ناشی از  خونی  میزان شیوع کم  

 خـونریزی   درهمسن بیشتر است که علت اصلی آن دفع مقادیری آهـن            
  .باشد رفته می عادت ماهانه و عدم جایگزینی آهن از دست
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 ٨

 گـروه   در مقایسه با افـراد ه مورد گرو در افرادIgA و   IgGمیانگین  
) P=001/0 و P=002/0بـه ترتیـب   (ی داشـتند    دار معنـی اختالف   شاهد

 گـروه شـاهد      در مقایسه با افـراد      گروه مورد   در افراد  IgMولی میانگین   
هـا در دو گـروه     تفاوت وضعیت ایمونوگلبولین  ؛)P=487/0 (دار نبود  معنی

 و  P=003/0 بـه ترتیـب    (بوددار    معنی IgA و   IgGمورد و شاهد از نظر      
000/0=P .( 

IgG  مصونیت و    در ایجادIgA    در محافظـت بافتهـای مخـاطی از 
خونی   کم در   گزارش شده است که   . ی دارند  مهمّ نقشها   بوهجوم میکر 

ولـی  ) 16،8(کنـد    تغییر نمی ها    ایمونوگلبولین مقدار   ، کمبود آهن  ناشی از 
ها در بیمـاران بـا کمبـود         بادی آنتینتایج مطالعات دیگری نشان داد که       

 و IgG مقدار   دار  همچنین کاهش معنی   ؛)18،17،9(د  نیاب  می آهن کاهش 
IgA      ضـریب همبسـتگی بـا کـاهش          وجـود   در مقایسه با گروه شاهد و 

مقـدار   گرچـه    حاضـر، ولـی در تحقیـق      ) 10 (گزارش شده است  فریتین  
افراد گروه مورد نسبت به گـروه        در   IgA و   IgGضریب همبستگی بین    

توان   می معنی دار نبود که      اختالف از نظر آماری   ولی این   بود   زیاد   شاهد
 شد ایمنـی سـلول    اشاره همانطور که قبالً     ؛نمونه باشد کم   تعداد   به دلیل 

ایمنـی   یابـد ولـی در مـورد     فقـرآهن کـاهش مـی   خونی ناشـی از     کمدر  
ــورال  ــایجهومـــ ــاوتی نتـــ ــت   متفـــ ــده اســـ ــزارش شـــ   گـــ

 ،فریتین انجـام شـد     با کمبود  کودکان   در مورد  در تحقیقی که     ؛)11-14(
با توجـه بـه     ). 19(داشت   داری کاهش   به طور معنی   IgM و   IgGمقدار  

هـا    آهن یکی از مواد ضروری دربیشتر بافتها و سـلول          حاصل،اطالعات  

گذارد که سیستم لنفاوی بدن هـم         می آنها اثر باشد و کمبود آن روی       می
روفــی بافتهــا و تغییــر در  کمبــود آهــن باعــث آت؛باشــد از آن جــدا نمــی

بـرای      آهـن  ؛شـود  کننده سیستم ایمنی می    های عمل  ها و سلول   لکولوم
 اسـت  فعالیت سیستم ایمنی بـدن ضـروری       تعادل سیستم ایمنی بدن و    

کـه  کـرد    گیـری  نتیجـه توان چنـین      ؛ با توجه به مطالب ذکرشده می      )7(
 ناشـی از    یخـون   کم  مبتال به   در بیماران  IgA و   IgG های  ایمونوگلبولین

 . کمتر است  سالمفقر آهن نسبت به افراد
 

 تشکر و قدردانی
 دانشگاه علوم پزشکی    یمعاونت پژوهش این تحقیق با حمایت مالی      

گردد؛ همچنین از     وسیله تشکر و قدردانی می       به انجام رسید که بدین     یزد
 آزمایشـگاه مرکـزی یـزد و         محترم آقای دکتر سیدحسن حکمتی رئیس    

 خـود را  همکـاری کـه نهایـت    یعی کارشناس آزمایشگاه    خانم فیروزه شف  
 .گردد  میمبذول داشتند، سپاسگزاری

 ها   میزان همبستگی فریتین با ایمونوگلبولین-3جدول 
 در دو گروه مورد بررسی

 ) نفر90(گروه مورد  ) نفر90(گروه شاهد 
P r P r 

 لکولوم

36/0 09/0 10/0 16/0 IgG 
54/0 06/0 28/0 11/0 IgM 
26/0 11/0 15/0 15/0 IgA 

Pearson Correlation     
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