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บทคัดยอ

ความเป็นมา  Alpha (α)-thalassemia เปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่พบบอยในเขตภาคเหนือ อาจสงผลใหเกิดกลุมอาการ hydrops 

fetalis กับทารกในครรภและมักเสียชีวิตทุกราย โรค α-thalassemia เกิดไดจากการรวมตัวของยีน α-thalassemia หลายชนิด 

การใหบริการในการตรวจชนิดตางๆ ของการกลายพันธุของ α-thalassemia กอนการมีบุตร จะสามารถทำาใหผูรับบริการที่เปนพาหะ 

นำาผลการตรวจที่ไดไปประกอบการวางแผนครอบครัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม  วัตถุประสงค เพื่อสำารวจความชุกของพาหะ 

α-thalassemia ชนิดตางๆ ของอาสาสมัครบุคลากรที่อยูในวัยเจริญพันธุของมหาวิทยาลัยพะเยา และใหบริการใหคำาปรึกษาในโครง

การการปองกันการมีบุตรเปนโรค α-thalassemia  วัสดุและวิธีการ ตัวอยาง DNA 123 ตัวอยาง จากอาสาสมัครฯ ถูกนำาไปตรวจ 

α-thalassemia mutations ชนิดตางๆไดแก α0-thalassemia ชนิด Southeast Asian (--SEA) deletion และชนิด Thai deletion 

(--Thai) ดวยเทคนิค multiplex real-time PCR (q-PCR) โดยใช fluorescence dye SYTO9 และการตรวจ α+-thalassemia 

ชนิด -α3.7 และ -α4.2 deletions ดวยเทคนิค relative gene quantification real-time PCR และใชเทคนิค high resolution 

DNA melting (HRM) analysis ในการตรวจ hemoglobin Constant Spring (Hb CS, CD142 TAA->CAA) ซึ่งเปน non-

deletion α+-thalassemia อาสาสมัครทุกรายไดรับการแจงผลเปนบันทึกขอความ สำาหรับรายที่เปนพาหะไดรับบริการ thalassemia 

counseling เพื่อความเขาใจเรื่องการปองกันโรคธาลัสซีเมีย   ผลการศึกษา พบผูเปนพาหะ α0-thalassemia ชนิด --SEA จำานวน 16 ราย 

(รอยละ 13) พาหะ α0-thalassemia ชนิด --Thai จำานวน 1 ราย (รอยละ 0.8) พาหะ α+-thalassemia ชนิด -α3.7 deletion จำานวน 

18 ราย (รอยละ 15) พาหะ α+-thalassemia ชนิด -α4.2 deletion จำานวน 2 ราย (รอยละ 1.6) พาหะ Hb CS จำานวน 6 ราย 

(รอยละ 5) พบผูที่เปน homozygous -α3.7 deletion จำานวน 3 ราย (รอยละ 2.4) เปน compound heterozygous -α3.7 deletion/

Hb CS จำานวน 2 ราย (รอยละ 1.6) และพบ HbH disease ชนิด α0(--SEA)/α+(-α3.7) จำานวน 3 ราย (รอยละ 2.4) เมื่อคำานวณเปน

ความถี่ของยีนแตละชนิดพบวา ความถี่ของยีน α0-thalassemia เทากับ 0.081 ความถี่ของยีน α+-thalassemia เทากับ 0.126 และ

ความถี่ของยีน Hb CS เทากับ 0.033 เมื่อไดรับคำาปรึกษาทางพันธุศาสตรของโรคธาลัสซีเมียแลว อาสาสมัครมีความเขาใจการปองกัน 

โรคธาลัสซีเมียมากขึ้น   สรุป การศึกษาครั้งนี้เปนการตรวจ DNA จากเลือดโดยตรงทั้งนี้เปนเพราะ α+-thalassemia trait ยังไมมี

วิธีตรวจคัดกรองที่เหมาะสม จากผลการตรวจพบวามี α-thalassemia  gene ชนิดตางๆ ในอัตราที่สูง เมื่อนำามาคำานวณตามทฤษฎี

ของ Hardy-Weinberg พบวาคูสมรส 1,000 คู อาจใหบุตรเปนโรค homozygous α0-thalassemia จำานวน 7 ราย HbH disease 

(α0-thalassemia/α+-thalassemia deletions) จำานวน 20 ราย และ HbH/Hb CS disease (α0-thalassemia/Hb CS) จำานวน 

5 ราย ดังนั้นการตรวจความชุกของ α-thalassemia genotype ชนิดตางๆ ของผูที่อยูในวัยเจริญพันธุ และการใหคำาปรึกษาทาง 

พันธุศาสตรที่เหมาะสม นาจะมีประโยชนและชวยใหผูเปนพาหะของ α-thalassemia สามารถวางแผนครอบครัวไดอยางถูกตอง

คำาสำาคัญ : l ความชุก  l พาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย  l บุคลากรวัยเจริญพันธุของมหาวิทยาลัยพะเยา

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2557;24:129-36.
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บทนำา

ธาลัสซีเมียเปนโรคโลหิตจางมีการถายทอดทางพันธุกรรมผาน 

ทางยีนดอย (autosomal recessive inheritance) และในเขตภาค

เหนือเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลววาพบมีอุบัติการณของผูเปนพาหะ 

ของ α-thalassemia gene สูง1-2 โรค α-thalassemia ไดแก 

homozygous α0-thalassemia  (hemoglobin Bart’s hydrops 

fetalis) ผูปวยดวยโรคนี้เสียชีวิตทุกราย  เกิดหัวใจวายจากการที่

มีฮีโมโกลบินอยูในระดับต่ำามาก และไมสามารถปรับตัวได มารดา

ที่ตั้งครรภอาจพบกับภาวะโรคแทรกซอนชนิดรุนแรงและเสียชีวิต

ได โรค α-thalassemia ชนิดนี้เกิดกับคูสมรสที่มียีนแฝงชนิด 

α0-thalassemia โรค α-thalassemia อีกชนิดคือ โรคฮีโม 

โกลบิน เอซ (HbH disease) ผูปวยดวยโรคนี้มีภาวะโลหิตจาง

ปานกลาง ระดับฮีโมโกลบินจะอยูที่ 7-10 กรัม ตอ ดล.  แตเมื่อ

มีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นสามารถเกิดภาวะ hemolytic crisis ระดับ 

ฮีโมโกลบินจะลดลงอยางรวดเร็วจนไมสามารถปรับตัวไดและอาจมี

อาการของหัวใจวายชนิดเฉียบพลัน ซึ่งตองรักษาโดยการให blood 

transfusion ภาวะเชนนี้ถาเกิดขึ้นกับทารกในครรภอาจแสดงอาการ

ของกลุมอาการ hydrops fetalis ได ซึ่งตองรักษาโดยการทำา intra-

uterine blood transfusion โรค α-thalassemia ชนิดนี้เกิดกับ

คูสมรสที่คนหนึ่งเปนพาหะชนิด α0-thalassemia และอีกคนหนึ่ง

เปนพาหะชนิด α+-thalassemia ไดแก ชนิด -α3.7 หรือ -α4.2 

deletions หรือ Hb CS 3-7

การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาความชุกของ α-thalassemia gene ชนิด

ตางๆ ของอาสาสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา และใหบริการ 

thalassemia counseling เพื่อใหผูที่เปนพาหะสามารถวางแผน

ครอบครัวไดอยางถูกตอง

วัสดุและวิธีการ

ตัวอยางศึกษา  เปนตัวอยางเลือดของอาสาสมัครนิสิตและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีภูมิลำาเนาในจังหวัดพะเยา จำานวน 123 ราย 

การดำาเนินการเก็บตัวอยางในโครงการวิจัยนี้ไดรับการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา

วิธีการ  นำาเลือดตัวอยางแตละรายๆ ละ 200 ไมโครลิตร  มา

เตรียม DNA บริสุทธิ์ ตามขั้นตอนของ QIAamp® DNA Blood 

Mini Kit (QIAGEN GmbH., Hilden, Germany) โดย DNA ที่

ได กอนนำาไปใชตองมีคา absorbance ratio 260/280 อยูระหวาง 

1.6-1.8 และนำาไปปรับใหมีความเขมขนของ DNA เทากับ 5 

นาโนกรัมตอไมโครลิตร และเก็บ DNA ไวที่ -20 องศาเซลเซียส 

จนกวาจะใชงาน

การดำาเนินการตรวจ gene mutation ดวยเทคนิคทางอณู

ชีววิทยา ไดแก multiplex real-time PCR ดวยระบบ intercalating 

dye เพื่อตรวจพาหะของ α0-thalassemia ชนิด --SEA deletion 

และ --Thai deletion8-9  สวนพาหะของ α+-thalassemia ชนิด 

-α3.7 และ -α4.2 deletions ใชวิธี relative gene quantification 

real-time PCR สำาหรับ non deletional α+-thalassemia คือ Hb 

CS ตรวจดวยวิธี  HRM analysis10 และตรวจยืนยัน -α3.7 และ 

-α4.2 deletions อีกครั้งดวยวิธี conventional gap PCR  สำาหรับ 

Hb CS ยืนยันดวยวิธี direct DNA sequencing technique11-12

การสราง Primers ใช program Primer-BLAST จากเวปไซต 

www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast และ/หรือโปรแกรม 

Primer 3 จากเวปไซต http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0 สวน 

DNA sequence คัดลอกมาจาก NCBI’s GenBank: Z84721 และ

ชุดไพรเมอรที่สรางขึ้นสั่งเตรียมจากบริษัท Invitrogen Company, 

California, USA

Quantitative real-time PCR สำาหรับการตรวจ α0-

thalassemia ชนิด --SEA deletion และ ชนิด --Thai deletion 

โดย --SEA deletion เกิดจาก α-globin gene ที่มีการขาดหายไป

ของนิวคลีโอไทด 19.3 กิโลเบส ซึ่งการขาดหายไปรวมถึง HBA1 

และ HBA2 genes ดวย โดยจุดเริ่มตนของ gene deletion ที่

ปลาย 5’ break point อยูที่ NCBI reference Z84721 nucleotide 

number 26259 และยาวไปถึงที่ปลาย 3’ break point บริเวณ

นิวคลีโอไทด number 2608 สำาหรับ SEA-primers (SGE1, 

SGE2 และ SGE3) และ Thai-primers (T1 และ T2) ดังแสดง

ใน Table 1 ถูกสรางขึ้นตามหลักของ Gap-PCR คือ forward 

primer SGE1 กับ reverse primer SGE2 ให PCR product 

ขนาด 152 คูเบส และให optimal melt temperature ที่ 92.0 

องศาเซลเซียส ใชสำาหรับตรวจ wild type และ forward primer 

SGE1 กับ reverse primer SGE3 ให PCR product ขนาด 117 

คูเบส ให melt peak ที่ 86.8 องศาเซลเซียส ใชสำาหรับตรวจ SEA 

gene และสำาหรับการตรวจ --Thai deletion (33.45 kb deletion) 

ประกอบดวย forward primerT1 และ reverse primerT2 ให 

melt peak ที่ 84.4 องศาเซลเซียส โดย mutiplex real-time 

PCR  เพื่อการตรวจ α0-thalassemia ชนิด  --SEA และ ชนิด --Thai 

deletions ใชปริมาตรของปฏิกิริยา PCR เทากับ 25 ไมโครลิตร 

ประกอบดวย DNA ปริมาตร 5 ไมโครลิตร   PCR buffer ปริมาตร 

2.5 ไมโครลิตร   MgCl
2
 ปริมาตร 0.75 ไมโครลิตร   dNTP 

ปริมาตร 2.0 ไมโครลิตร   SYTO9 ปริมาตร 1.0 ไมโครลิตร 

5 units of Platinum®Taq DNA polymerase ปริมาตร 0.1 

ไมโครลิตร   SGE1, SGE2, SGE3 ปริมาตร 1.5 ไมโครลิตร สวน 

T1 และ T2 ปริมาตร 2.0 ไมโครลิตร และน้ำากลั่น 8.15 ไมโครลิตร 
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การตรวจสอบชนิดของยีนทำาตามขั้นตอนเครื่อง Bio-Rad CFX96 

real-time system (Bio-Rad Laboratories, California, USA) 

ปรับปรุงบางขั้นตอนเพื่อใหไดผลดีที่สุด โดยมีสภาวะ PCR 40 

รอบ เริ่มจาก activation Taq DNA polymerase ที่ 94 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 2 นาที ตอดวยขั้นตอน denaturation ที่ 94 

องศาเซลเซียส 15 วินาที annealing ที่ 60 องศาเซลเซียส 15 

วินาที และ extension ที่ 72 องศาเซลเซียส 20 วินาที โดยจะมี

การบันทึกปริมาณของสี fluorescence SYTO9 จากผลิตภัณฑที่

เกิดขึ้นในแตละรอบของปฏิกิริยาที่จบลง  และเมื่อครบ 40 รอบ 

โปรแกรมมีการวิเคราะหผลเปนภาพ melt peak (Figure 1)

Table 1 Sequence and location of the PCR primers 

Name Mutation type Nucleotides (5’->3’) PCR size (bp) NCBI ref. Number

HbCS-F HbCS CCA AGA CCT ACT TCC CGC AC Z84721
HbCS-R HbCS GGC ACA TTC CGG GAT AGA GAG 613 Z84721
SGE1-F RT-PCR SEA GTC GTC CCC ACT GTC GTC Z84721
SGE2-R RT-PCR SEA ACG CCG TCC GAC TCA AGG A 152 Z84721+Z69706
SGE3-R RT-PCR SEA GGC TTA CTG CAG CCT TGA AC 112 Z69706
T1-F RT-PCR Thai ACC ATA CGG TTC ACC CAT TT Z84721
T2-R RT-PCR Thai GCT CCC TTG GAT CTG CAC CTC T Z84721+Z69706

A-primer-F RT-α3.7, -α4.2 TCC TGG CTT CTG TGA GCA CCG T Z84721
A-primer-R RT-α3.7, -α4.2 ACC AGG AAG GGC CGG TGC AAG 127 Z84721
B-primer-F RT-α3.7, -α4.2 CAC CTC CAT TCT CCA ACC ACA G Z84721
B-primer-R RT-α3.7, -α4.2 AGT CTG AGA GTG TGG ACG AGC C 176 Z84721
C-primer-F RT-α3.7, -α4.2 ACG CCT CCC TGG ACA AGT TC Z84721
C-primer-R RT-α3.7, -α4.2 AGA AGC ATG GCC ACC GAG GCT C 80 Z84721

A) Normal peak

C) --Thai trait peak D) Hb Bart’s hydropfetalis (--SEA/--SEA) peak

Figure 1 Chromatogram of the multiplex real-time PCR representingthe optimal melt temperaturefor the detection 

of α0-thalassemia gene.  A) Normal peak;  B) --SEA trait peak;  C) --Thai trait peak;  D) Hb Bart’s hydrops fetalis 

(--SEA/--SEA) peak

B) --SEA trait peak
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Relative gene quantification real-time PCR สำาหรับ 

การตรวจพาหะ α+-thalassemia ทำาการตรวจชนิด -α3.7 และ

ชนิด -α4.2 deletions ทำาโดยวิธี relative gene quantification 

real-time PCR ตามวิธีของ Seeratanachot10  มีรายละเอียดโดย

สรุปดังนี้ ใช primer 3 ชุด คือ A-, B-และ C-primer (Table 1 

และ Figure 2)  A-primer ใชสำาหรับตรวจ α+-thalassemia 

trait ชนิด -α4.2 deletion สรางขึ้นจาก DNA sequence ตรง

ดาน 3’ ของ HBA2 gene ประกอบดวย forward primer A 

และ reverse primer A ให PCR product ขนาด 127 คูเบส มี 

melting temperature 88 องศาเซลเซียส B-primer ใชสำาหรับ

ตรวจพาหะ α+-thalassemia ชนิด -α3.7 deletion สรางขึ้น

จาก DNA sequence ตรงดาน 5’ ของ HBA1 gene ประกอบ 

ดวย forward primers B และ reverse primer B ให PCR 

product ขนาด 176 คูเบส มี melting temperature 84.8 

องศาเซลเซียส และ C-primer ใชเปน reference gene สรางขึ้น

จาก DNA sequence ตรงดาน 3’ ของ HBA1 gene ประกอบ 

ดวย forward primers C และ reverse primer C ให PCR 

product ขนาด 176 คูเบส มี melting temperature 84 องศา

เซลเซียส ปฏิกิริยา PCR ทำาในเครื่อง Bio-Rad CFX96 real-time 

system แยกตรวจแบบแยกหลอดของ primers แตละคูโดยทำา

สามซ้ำาในแตละตัวอยาง และตองมี control normal DNA รวม

อยูในการตรวจดวยทุกครั้ง วิธีการตรวจวินิจฉัยไดจากการพิจารณา

การวิเคราะหปริมานสัดสวนของยีนแตละชนิดโดยใชวิธี relative 

gene quantification [Delta-Delta (DD) Ct method]13-15 โดย

คำานวณจากคา cycle threshold (Ct) และ melt peak ของแตละ 

primers (Figure 3) ตามวิธีการดังตอไปนี้ นำาคา Ct ของตัวอยาง

ศึกษามาคำานวณหาคาสัดสวน R (Ratio) (Table 2) โดยเปรียบ

เทียบ C-กับ A-primer (R
C-A

) และ C-กับ B-primer (R
C-B

) และ

Figure 3  The melt peaks of A-, B- and C-primer which indicate the existence of PCR products.  The monoplex 

qPCR of each A-, B- and C-primer created specific melting temperature at 88.0, 84.8 and 84.0 ำC, respectively.

Figure 2  Schematic representing the position of three pairs of primer sets (A-, B- and C-primer).  The duplication 

units are divided into three homologous sub-segments (X, Y, and Z boxes) with regions of non-homologous 

elements (I, II, III)17-18. 
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เทียบกับของคนปกติ คำานวณไดจากจากสมการ R = 2-DDCt ผล 

R
A
 และ R

B
 มีคาประมาณ 0.5 ทั้งคู แสดงวาตัวอยางนั้น เปนพาหะ 

α+-thalassemia ชนิด -α3.7 deletion หาก R
A
 มีคาประมาณ 

0.5 และ R
B
 มีคาประมาณ 1.0 แสดงวาตัวอยางนั้น เปนพาหะ

ของชนิด -α4.2 deletion และหาก R
A
 และ R

B
 มีคาประมาณ 

1.0 ทั้งคู แสดงวาตัวอยางนั้นไมมีการขาดหายไปของ α-globin 

gene แตในบริเวณสวนของ A-primer ยังอาจเปน Hb CS ได

การตรวจ Hb CS ดวยวิธี HRM analysis โดยการวิเคราะหชิ้น

สวนของ DNA ที่ไดจาก A-primer  ของแตละตัวอยางเทียบกับ 

control DNA ในการตรวจตัวอยางดวย real-time PCR แตละ

ครั้ง มีการตั้งโปรแกรมเพื่อใชในการทำา HRM analysis โดยเริ่ม

จากการใหความรอนที่ 95 องศาเซลเซียส 10 วินาที melting 

cycle เริ่มใหมที่อุณหภูมิ 76-95 องศาเซลเซียส โดยคอยๆ เพิ่ม

ความรอนขึ้นในอัตรา 0.2 องศาเซลเซียสตอ 10 วินาที จนกวา 

double strand DNA จะแยกสายออกเปน single strand DNA 

สี fluorescence ที่เปลี่ยนไปจะถูกบันทึกเปน melt curve ที่

เรียกวา temperature-shift different curve และใหภาพจำาเพาะ

สำาหรับพาหะ Hb CS (Figure 4)

Thalassemia counseling แจงผลในทางลับใหอาสาสมัครทุก

รายทราบ   อาสาสมัครที่มีผลเปนพาหะของ α-thalassemia gene 

ถูกแบงเปน 2 กลุม ไดแกกลุมที่เปนพาหะของ α0-thalassemia 

gene และกลุมที่เปนพาหะของ α+-thalassemia gene จัดสัมมนา

ใหความรูเพื่อใหตระหนักถึงภัย การเกิดโรค การถายทอดของ 

thalassemia gene และวิธีปองกันแกอาสาสมัครทราบ16

การศึกษานี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการศึกษา

การตรวจ α-thalassemia gene จากเลือดตัวอยางของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 123 ราย พบมีผูเปน พาหะของ 

α0-thalassemia gene ชนิด --SEA deletion ทั้งหมด 16 ราย 

โดยพบชนิด --Thai deletion จำานวน 1 ราย สำาหรับพาหะของ 

α+-thalassemia ชนิด -α3.7 deletion พบ 18 ราย   พาหะ

ของ α+-thalassemia ชนิด -α4.2 deletion พบ 2 ราย   พาหะ 

Table 2  The samples of the Relative gene amplification ratio (R) calculation [R = 2-DDCt]

Sample Ct
A

Ct
C

DCt
(C-A)

DDCt
(C-A)

R
(C-A)

Unknown 1 30.67 30.27 -0.40 1.06 0.48

Unknown 2 29.84 30.41 0.75 0.09 0.94

Unknown 3 31.12 30.77 -0.35 1.01 0.50

Normal 30.00 30.66 0.66 - -

Figure 4  High-resolution melting analysis of the A-primer to determine the Hb CS genotype.  Samples were 

from the DNA of the individual with HbH with Hb CS, Hb CS trait and normal control.  The Hb CS carriers were 

back up by direct DNA sequencing. 
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Hb CS มี 6 ราย  homozygous -α3.7 deletion พบ 3 ราย 

compound heterozygous -α3.7/Hb CS พบ 2 ราย และ

พบ HbH disease (compound heterozygous ระหวาง α0- 

และ α+-thalassemia gene ชนิด --SEA/-α3.7 จำานวน 3 ราย 

(Table 3) รวมทั้งหมดที่มี α-thalassemia gene เทากับ 50 ราย 

(รอยละ 41) ผลการตรวจพาหะ α+-thalassemia ชนิด -α3.7 

และ -α4.2 deletion ใหผลสอดคลองกับวิธี conventional Gap-

PCR (Figure 5)

เมื่อจัดใหมีการใหคำาแนะนำา  thalassemia counseling กับ

ผูเปนพาหะของ α0-thalassemia gene (16 ราย) และผูเปนพาหะ 

α+-thalassemia gene (34 ราย) เพิ่มเติมแลว พบวาอาสาสมัคร

มีความเขาใจการปองกันการมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียเปนอยางดี

Figure 5  Gel electrophoresis of amplified DNA of deletional α+-thalassemia.  The samples are as follows: lane 

1,VC 100 bp Plus DNA Ladder Vivantis; lanes 2, -α3.7 normal control; lane 3, -α3.7 positive control;  lanes 4 and 7, 

-α3.7 normal samples;  lanes 5 and 6, -α3.7 trait; lane 8, -α4.2 normal control;  lane 9, -α4.2 positive control;  lanes 

10 and 11, -α4.2 normal samples;  lane 12, -α4.2 trait.

Table  3 Thalassemia genotypes 

Genotypes Number Percentage (%)

αα/αα 73 59

--SEA/αα 16 13

--Thai/αα 1 0.8

-α3.7/αα 18 15

-α4.2/αα 2 1.6

αCSα/αα 6 5

-α3.7/-α3.7 2 2.4

--SEA/-α3.7 3 2.4

-α3.7/αCSα 2 1.6

Total 123 100

วิจารณ

ผลจากการศึกษาพบ α0-thalassemia และ α+-thalassemia 

gene ของอาสาสมัครในอัตราที่สูง อาสาสมัครเหลานี้เปนคนไทย

ในเขตภาคเหนือตอนบนและเกือบทั้งหมดเปนผูที่มีภูมิลำาเนาอยูใน

จังหวัดพะเยา ผูที่เปนพาหะ α+-thalassemia ไมสามารถตรวจคัด

กรองไดดวยดูคา  MCV หรือวิธี OF ดังนั้นจำาเปนตองใช DNA 

ในการตรวจวินิจฉัย α+-thalassemiaโดยความหลากหลายของ 

ชนิด α-thalassemia ในอาสาสมัครพบไดทุกชนิด เหมือนที่พบใน 

ภาคอื่นๆ ของประเทศ อาทิ α0-thalassemia gene ชนิด --SEA 

และ --Thai deletions สำาหรับ α+-thalassemia พบชนิด -α3.7 

deletion ชนิด -α4.2 deletion และ non-deletion α+-thalassemia 

ชนิด Hb CS โดยพบวามีความชุกของ α-thalassemia gene 

โดยรวมแลวสูงถึงรอยละ 40 จำาแนกไดเปน α0-thalassemia 

gene ชนิด --SEA deletion พบรอยละ 13 ชนิด --Thai deletion 

พบรอยละ 0.8 สวน α+-thalassemia ชนิด -α3.7 deletion 

พบรอยละ 15 ชนิด -α4.2 deletion พบรอยละ 1.6 และรอยละ 

5 ของ non-deletion α+-thalassemia ชนิด Hb CS ซึ่งเมื่อรวม

พาหะของทั้ง α0-halassemia และ α+-thalassemia มีความชุก 

เทากับ รอยละ 41 ซึ่งสูงที่สุดเทาที่เคยมีรายงาน นอกจากนี้การ

ตรวจพบ HbH disease ถึง 4 ราย โดย 3 ราย เปน HbH 

ชนิด α0-thalassemia (--SEA)/α+-thalassemia (-α3.7) และ

อีก 1 ราย เปนชนิด α0-thalassemia (--SEA)/ non deletion     

α+-thalassemia Hb CS เมื่อคำานวณเปนความถี่ของยีนแตละ

ชนิดพบวา α0-thalassemia มีความถี่ของยีนเทากับ 0.081 
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และ α+-thalassemia มีความถี่ของยีนเทากับ 0.126 และ Hb 

CS มีความถี่ของยีนเทากับ 0.033 เมื่อคำานวณตามทฤษฎีของ 

Hardy-Weinberg พบวา คูสมรส 1,000 คูอาจใหบุตรเปนโรค 

homozygous α0-thalassemia เปนจำานวนถึง 7 ราย HbH 

disease (α0-thalassemia/α+-thalassemia deletions) จำานวน 

20 ราย และ HbH/Hb CS disease (α0-thalassemia/Hb CS) 

จำานวน 5 ราย

สรุป

ผลการศึกษาทำาใหพออนุมานไดวาความชุกของ α0-thalassemia 

และ α+-thalassemia และ Hb CS มีความชุกสูงในกลุมอาสา

สมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา และการให thalassemia 

counseling สามารถทำาใหผูที่มียีนแฝงเขาใจถึงความสำาคัญและ

วางแผนครอบครัวที่เหมาะสมได
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Abstract

Rationale:  Alpha (α) -thalassemia is a common hereditary hematological disease in northern Thailand.  There 

are many different genotypes.  Affected fetus with hydrops fetalis syndrome almost always succumbs in the 

uterus.  Premarital α-thalassemia trait identification may help to provide the carrier individual a future appropriate 

family planning.  Objectives:  The propose study aimed to access prevalence of α-thalassemia genotype among 

the volunteered personals who were all in reproductive age of the University of Phayao.  Materials and Methods:  

One hundred twenty three DNA samples were undergone molecular characterization for α-thalassemia mutation. 

Quantitative real-time PCR (q-PCR) with SYTO9 was applied for the detection of α0-thalassemia Southeast 

Asian --SEA deletion and α0-thalassemia Thai --Thai deletion.  The relative gene quantification assay was for the 

characterization of -α3.7 and -α4.2 deletions whereas high resolution DNA melting (HRM) analysis was for the 

detection of hemoglobin Constant Spring (Hb CS, HBA2 codon142 TAA-CAA).  In addition, the individual volunteer 

has been notified the diagnosed results by the memorandum.  The α-thalassemia traits have been provided 

the genetic counseling.  Results:  Of the 123 volunteers, 16 cases were the α0-thalassemia --SEA deletions (13%) 

and one was α0-thalassemia --Thai deletions (0.8%).  Eighteen cases were the -α3.7 deletion (15%) while two cases 

were -α4.2 deletion (1.6%). The non-deletion α+-thalassemia; Hb CS was 6 cases (5%).  Three cases showed the 

presence of homozygous -α3.7 deletions (2.4%).  The heterozygous -α3.7 deletion/Hb CS was detected in 2 cases 

(1.6%).  HbH disease [α0- thalassemia (--SEA)/α+(-α3.7)] was 3 cases (2.4%).  The calculated gene frequency of α0-, 

α+-thalassemia and Hb CS were 0.081, 0.126 and 0.033 respectively.  Additionally, the counseled thalassemia 

traits have more understanding the thalassemia prevention.  Conclusions:  The results of the study indicated 

that there were an unusually high prevalence of α0- and α+-thalassemia trait among the volunteering population.  

According to Hardy-Weinberg’s law 7 of homozygous α0-thalassemia, 20 cases of HbH diseases and 5 cases of 

HbH/Hb CS disease will be born of one thousand pregnancies.  It is therefore α-thalassemia test is thus necessary 

in order that the counseled individual of α-thalassemia trait will be able to manage his family planning properly.

Keywords : l Prevalence  l Alpha thalassemia trait  l Reproductive age personals  l University of Phayao

J Hematol Transfus Med  2014;24:129-36.


