
افتراق آنمي فقر آهن از تالسمي تريت با استفاده از نرم افزار  
متكي بر فرمولهاي افتراقي

دكتر شهروز همتي
دكتراي علوم آزمايشگاهي



مقدمه
 استميليون كودك و زن را در جهان مبتال ساخته  800آنمي در حدود
 باشدفقر آهن و تاالسمي مي , علت اصلي كم خوني
  و كاهش    هزار 273، كم خوني موجب مرگ  2004بر اساس ارزيابي سازمان جهاني بهداشت در سال

.استشده سال رنفردميليون  19/7كيفيت زندگي 

 به دليل شيوع باالي كم خوني فقر آهن و با توجه به اينكه كشور ما در كمربند تاالسمي قرار دارد بررسي
  فقر خوني كم شبيه خوني اندكسهايوضعيت سندرم هاي تاالسمي و ساير هموگلوبينوپاتي هايي كه از نظر 

.ن مي باشند ضروري استآه



سندروم هاي تاالسمي
نوع به بسته كه   شوند مي ناشي   گلوبين  زنجيره ژن چند يا يك در ارثي هاي نقص از مينور هاي تاالسمي  

  دارد درگير   زنجيره
 ولي از نقطه نظر علمي بهتر است كه بطور كلي آنها را به دو گروه تقسيم مي كنيم  :
بتا  زيرو  كه در آنها زنجيره گلوبين مربوطه ساخته نمي شود-آلفا زيرو  .
 بتا پالس كه زنجيره گلوبين مربوطه به مقدار كم ساخته مي شود–آلفا پالس  .
 مقدار معيني سنتز  موجب  هر يك از موتاسيون هاو  آلفا شناسايي شده است   موتاسيون درژن 200بيشتر از

 .مي گرددRBCاندكسهاي سبب تغيير در  از زنجيره گلوبين شده و



سندروم هاي تاالسمي

شرق هاي كشور ،درصد 8 حدود در مديترانه حوزه در دارد دنيا مناطق برخي در بيشتري شيوع معموالً تاالسمي بتا  
  ييكشورهادر مهم مسئله تاالسمي بتا اين بنابر   .درصد 9 تا آسيا جنوب در,درصد 15 تا 10 هند در,%10 تا ميانه
.است سعودي عربستان و هند ,تركيه ,پاكستان ,ايران نظير

است شده دنيا سراسر در تاالسمي ژنهاي انتشار موجب وتجارت جنگ,مهاجرت امروزه. 
باشد دوبل هتروزيگوت يا هموزيگوت,هتروزيگوت صورت به است ممكن باليني   هاي فنوتيپ 
هاي هموگلوبينوپاتي با همزمان توارث عالوه به Sو EوCها آن ترين شايع كه باشد داشته وجود است ممكن

S/BوE/B است   .



اھميت موضوع
 هستندفقر آهن و تاالسمي تريت شايع ترين علل آنمي ميكروسيتيك.
  عبارتند   دكه براي افتراق بين اين دو به كار مي رو و آزمايش هاي روتين است آنمي فقر آهن و تاالسمي مينور بسيارمهمافتراق
:از

 قرمز    شمارش كامل گلبولهاي
سرم آهن
 آهنظرفيت تام اتصال
  فريتين سرم
بررسي ذخاير آهن مغز استخوان
الكتروفورز و اندازه گيريHbA2  
پروتوپورفيرين آزاد اريتروسيتي



اھميت موضوع
نميآ تشخيص جهت تشخيص طاليي استاندارد كه فوق آزمايشات باالي كاربرد عليرغم  

:دليل بههستند هيپوكروميك ميكروسيتيك 		هاي

زمان بري

   هزينه باال

سي در جوامع فقيررعدم دست

  را محدود كرده است بيمارانازآنها راجهت تصميم گيري سريع در درمان استفاده.



اھميت موضوع
 بهتر است  به داليل زير مشابهي دارند بنابر اين وآزمايشگاهي اين دو بيماري خصوصيات بالينياز آنجا كه

:ندافتراق داده شوازهم اين دو بيماري 

 آنمي فقر آهنبيماران مبتالبه درمان
درمان غير ضروريجلوگيري از		آهن در افراد تاالسميك 
 مشاوره قبل از ازدواجدر چهارچوب



فرمولهاي افتراقي
DISCRIMINATION FORMULA

پارامترهاي شمارشـگر هـاي    در ابتدا  به منظور آسان تر كردن تشخيص بين آنمي فقر آهن و تاالسمي تريت
اما اندكسهاي منفرد در هردو كم خوني همپوشاني داشـته و در مـوارد زيـادي    . مورداستفاده قرار گرفت سلولي 

قادر بـه تفكيـك ايـن دو از هـم نخواهـد بـود بنـابراين اسـتفاده از فرمولهـاي افتراقـي و تركيبـي مـورد اسـتفاده              
.قرارمحققين قرار گرفت

ساده گلبـول هـاي قرمـز ماننـد    اندكسهاي  از فرمولها اينRBC,MCV,MCH,RDW,HB,MCHC   مشـتق
.شده اند

 فرمولهاهدف از كاربرد اين:
شناسايي		سريع افرادي كه به درمان احتياج دارند 
كاهش ارزيابي هاي غير ضروري	وكاهش هزينه تشخيصي 
كاهش هزينه هاي متحمل شده به خانواده بيمار در صورت تولد بيماران مبتال به تاالسمي ماژور



فرمولهاي افتراقي
DISCRIMINATION FORMULA

همواره است شده ارائه مينور تاالسمي و آهن فقر آنمي افتراق جهت مختلفي هاي كساند كه 1973 سال از 
 اين محاسبه است داشته وجود محاسباتي ازنظر تر ساده و تر جديد هاي كساند معرفي جهت تالش

  كه است انگلند اندكس سختي به گاه و )كلي اندكس( قرمز هاي گلبول تعداد شمارش سادگي به اندكسهاگاه
.است دشوار حساب ماشين بدون هاآن محاسبه عمالً
به مربوط فرمول 5 ميان اين از كه است شده معرفي پژوهشگران توسط كنون تا فرمول 40درحدود  

. است ايراني پژوهشگران
احساني فرمول 
2و1 كرمان فرمولهاي
كيخايي فرمول
بردبار فرمول



Author Discrimination Formula TT Cut off IDA Cut off

Kerman index 1 (KI1) MCV×MCH/RBC <300 >400 

Kerman index 2 KI1×10/MCHC <85 >107 

Ehsani Index MCV-(10×RBC) <15 >15 

Keikhaei Inde
2

Hb×RDW×100/RBC ×MCHC 
<21 

>21

Bordbar Index [(80-MCV)]× [(MCH-27)] >44.76 <44.76 



فرمولهاي افتراقي
DISCRIMINATION FORMULA

ولـي  %)100(بـااليي بـوده  داراي حساسـيت و ويژگـي    هـا فرمول ها ي افتراقـي ايـن فرمول  مقاالت اوليه  در گرچه
. %)90تا%60(است مطالعات بعدي نتايج آنها را تاييد نكرده

.اين مقاالت با مقاالت اوليه متفاوت بوده استموجود در هاي  Cut Off همچنين
:علل احتمالي اين اختالفات ممكن است به داليل

نوع دستگاههاي شمارشگر سلولي و تنظيمات و دقت آنها در زمان مراجعه بيماران مختلف)1
مورد مطالعه  و نژادي عدم تشابه گروه هاي سني و جنسي)2
آنمي فقر آهن يا تاالسمي تمايزهموگلوبين و فريتين سرم جهت  غلظت HbA2 در آستانه  تفاوت)3



فرمولهاي افتراقي
DISCRIMINATION FORMULA

مطالعه به بيماران خروج و ورود معيارهاي در چشمگير اختالف)4
مطالعه به ورود شرط:
جنس و سن نسبت به   ميانگين از معيار انحراف دو با هموگلوبين (آنمي(
بودن يكهيپوكروم ميكروسيتيك :
(MCV)سال 6 زير افراد در )سن +70 (كمتراز و سال 6 باالي افراد در 80 از كمتر
مطالعه از خروج شرط:
حاملگي
مزمن هاي بيماري نظير فاكتوري چند علت به آنمي  
ها هموگلوبينوپاتي ساير دليل به ميآن  
 مينور تاالسمي با همراه   آهن فقر آنمي



مروري بر مطالعات گذشته
 محاسباتي در مقاالت جهت افتراق آنمي فقر آهن از تاالسمي ارائه شده است هيچ كدام  فرمول 40بيشتر از

آنها نيز ثابت نبوده است تبه بنديرنداشته و  %100از آنها حساسيت و ويژگي 
 درصد   20   درصد در ناحيه مديترانه  24 ،اروپادرصد در  36 اي كه مورد بررسي قرار گرفته مطالعه 99از

درصد در آمريكاي شمالي و بقيه در استراليا و آمريكاي التين بوده است 14 ،آسياجنوب شرقي 
41  درصد  35درصد ميكس اطفال و بالغين و در  13،درصد روي اطفال  11 ،درصد مطالعات روي بالغين

.استمد نظر نبوده سن بيماران 
گرفته قرار استفاده مورد مطالعات اين در هماتولوژي دستگاه چندين كه مي شود مشخص مقاالت بررسي با  

.است

درصد هم با   30درصد با سيسمكس و  18درصد با دستگاه باير  20درصد با دستگاه كولتر  32مطالعه  99از
انجام شده است 		ساير آناليزرهاي هماتولوژي



مطالعات گذشته
معلوم و است نبوده كننده اميدوار خيلي نتايج ،شده مي استفاده كولتر دستگاه  از كه 1980 تا 1970 دهه در 

  آن در دستگاهها كيفي كنترل و كاليبراسيون عدم از ناشي يا بوده دستگاه خود از ناشي پايين كارايي اين نيست
سالها
هاي دستگاه تاثير كه شده موجب و آمد بازار به باال كيفيت با هايي دستگاه يكم و بيست قرن در 

.شود محدود ها فرمول روي بر هماتولوژي
از درآنها كه است هايي فرمول براي بيشتر  هتروژنيسيتي گيرد قرار مورداستثنا است ممكن كه حالتي تنها

RWDرا اي همالحظ قابل تفاوت هاي و نشده استاندارد خوبي به پارامتر اين زيرا,شودمي استفاده 
نمود مشاهده توان مي پارامتر اين خصوص در مختلف دستگاه هاي  بين
از انها در كه را هايي انديس تشخيصي كارايي بودن پايين است ممكن اين بنابرRDW بدين شود مي استفاده  

.باشد علت















تاالسميناقلين فرمولهاي افتراقي و نكات مورد توجه در مورد 

1( ويتامين همزمان فقدان بايد هميشه B12با بيمار موارد اين در .داشت نظر در را كبدي بيماريهاي يا فوليك واسيد 
.باشد داشته طبيعي هاي اندكس است ممكن باشد، مي تاالسمي ناقل اينكه وجود
2( هاي اندكس پالس آلفا تاالسمي ناقل افراد اكثر RBC هستند تاالسمي ناقل كه كساني در و دارند طبيعي MCH 
.است 26pg زير
3( تاالسمي از مواردي B داشته طبيعي گلبولي هاي اندكس باشند خاص بيماري با همراه اينكه  بدون است ممكن هم 

.باشند
4( نيست همراه بخشي رضايت نتايج با حامله زنان و كودكان در ها فرمول اين.
5( تمايز به قادر فقط ها فرمول از برخي TT تمايز به قادر و هستند طبيعي افراد از TT از IDA نيستند.
6( نيست معتبر حامله زنان در انگلند رو فريز فرمول



نكات مورد توجه در مورد فرمولهاي افتراقي و ناقلين تاالسمي

7( كه داده نشان مطالعات MCV حامله زنان درfl2/6بنابراين دهد مي نشان افزايش Cut off در مناسب 
  .شود تعيين بايد بيماران اين
8( از كمتر هموگلوبين با آهن فقر صورت در gr/d18 شود انجام  بررسي كه نيست جايز.

9( و داده نشان را تاالسمي هاي اندكس ماهگي 3- 6 در تاالسمي ناقل HBA2 در .دهد مي نشان افزايش 
.است پذير امكان ماهگي 6 از بعد باشد الزم اگر ولي نيست ميسر نوزادي دوران در تشخيص حاضر حال
10( همزمان وارثت Bتاالسمي آلفا  و زيروتاالسمي ) را گلبولي هاي اندكس ) ژن حذف دو يا يك 

.ندارد HbA2 مقادير در تاثيري ولي كرده طبيعي



با تشكر از حسن توجه شما


