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زهرا دانشور ،1ناصر امیریزاده ،2آرزو اودی ،3سمیرا گودرزی
چكيده
سابقه و هدف

از آن جایي که شناسایي آنتيژنهای  Dضعیف ميتواند از مصرف بي جای خون  RhDمنفي و تزریق نا به جای
رگام در مادران جلوگیری نماید ،تعیین فراواني انواع آلل های  Dضعیف در کشور ما ضروری به نظر ميرسد .در
این مطالعه فراواني این آللها در بین اهداکنندگان خون  21استان ایران در سال  1375از طریق آنالیز مولکولي
بررسي گردید.
مواد و روشها

مطالعه انجام شده از نوع توصیفي بود .تعداد  105نمونه خون دارای بیان ضعیف آنتيژن  Dاز اهداکنندگان خون
جمعآوری و فنوتیپ نمونهها از نظر آنتيژنهای  D, C, c, E, eبه وسیله روشهای سرولوژیک تعیین گردید و
سپس وجود آللهای مختلف مسئول ایجاد فنوتیپ  Dضعیف به وسیله روشهای مولکولي  PCR-SSP ، RFLPو
تعیین توالي  DNAارزیابي شدند.
يافتهها

بیشترین فراواني مربوط به  Dضعیف نوع  )%33/1( 15بود .نوع  ،)%10/13( 1نوع  ،)%9/22( 5نوع 1
( ،)%1/92نوع  ،)%3/3( 30نوع  )%1/7( 3و نوع  100 ، 3 ، 11هر کدام( )%0/75بود D .ناقص با فراواني DLO
( )%3/59و  )%0/75( Va/DAUدیده شد .نتایج این مطالعه هم چنین همراهي  Dضعیف نوع  15را با آنتيژن E
و همراهي  Dضعیف نوع  1و  Dناقص  DLOرا با آنتيژن  Cنشان داد.
نتيجه گيري

در این مطالعه تفاوت چشمگیری بین فراواني واریانتهای  Dضعیف در بین اهداکنندگان خون کشور ما در
مقایسه با جمعیتهای سفید پوست اروپایي ،آمریکایي و آفریقایي و هم چنین جمعیت آسیایي وجود دارد.
كلمات كليدي :اهداکنندگان خون ،ژنوتیپ ،آللها
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فراوانی آللهای  Dضعیف در اهداکنندگان خون با روشهای مولکولی

زهرا دانشور و همكاران

آللهای  Dضعیف در اهداکنندگان خون
مقدمه

RBC

تولید آلوآنتی

مهمترين آنتیژنهای گروه خونی  Rhاز نظر اهمیت
کلینیكی است که در ايجاد بیماری همولیتیک نوزادان
HDFN

 20 ، 01 ، 00و  11در صورت دريافت خون

Hemolytic ( HTR

نمیباشند ،لذا با تعیین ژنوتیپ و اثبات نوع

دارد(HTR .)0-9

 )Transfusion Reactionنقش به سزائی
در اثر دريافت خون  Rhمثبت توسط فرد  Rhمنفی و تولید
Rh

منفی ،به دنبال آلوايمیونیزاسیون

آنتیبادی در بدن فرد

در مواجهه بعدی با خون

مثبت باعث همولیز در بدن

میشودHDFN .

گیرنده

Rh

در نوزاد مادر

Rh

میتوان در مصرف بیجای خون

طور مشخص

RhD

کرد و نیز در مادران دارای فنوتیپ

D

ضعیف

منفی صرفه جويی

D

ضعیف که نوزاد

 RhDمثبت به دنیا آوردهاند يا دارای جنین  RhDمثبت
هستند ،نیاز به تزريق روگام(که يک فرآورده مشتق از

منفی که همسر

پالسما و دارای خطرات بالقوه انتقال بیماریها میباشد)

 Rhمثبت دارد ،ممكن است ديده شود( .)1هر چند تقريب ًا
 %51-%61افراد جامعه  Rhمثبت و حدود  %01-%01به
Rh

Rh

مثبت

تولید آنتی Dديده شده است( .)09-21از آن جايی که
روشهای سرولوژيک قادر به تعیین نوع  Dضعیف

( )Hemolytic Disease of Fetus and New bornو

واکنشهای ناشی از انتقال خون

D

نیستند و فقط در افراد دارای انواع ، 6/2

نیست و در مصرف آن نیز صرفهجويی میشود(.)1 ،01
 Dضعیف شايعترين نوع  Dواريانت در امريكا و
اروپاست که در يک برآورد  %3از افراد  RhDمنفی را

منفی هستند ولی در آزمايشگاههای

سرولوژی مواردی ديده میشوند که تحت عنوان  Dضعیف

تشكیل میدهد .از اين میزان  %51از نوع  2 ، 0و 3هستند

طبقهبندی میگرديد( .)1از نظر سرولوژيكی در  Dضعیف،
واکنش  RBCبا معرف آنتی  Dدر مرحله اول منفی ،کمتر يا

ايران گزارش نشده است( .)1در اين مطالعه فراوانی انواع

ايجـاد آگلوتیناسیـون متوسط يا شديد میکند

آللهای  Dضعیف در نمونههای اهداکنندگان خون با بیان
ضعیف آنتیژن Dبا روشهای مولكولی PCR- ، PCR-SSP

ولی تاکنون آماری درباره فراوانی آللهای

مساوی  +2میباشد ولی با استفاده از آنتی هیومن گلوبولین
)(AHG

( .)5-02بروز تغییرات ژنتیكی و موتاسیون باعث تغییرات

 RFLPو تعیین توالی  DNAمشخص شد.

کمی يا کیفی در بیان سرولوژيكی آنتیژن  Dمیشوند که
حاصل آن ،انواع آللهای  Dواريانت است و در سه گروه
اصلی

D

ناقص(،)partial D

D

ضعیف

طبقهبندی میشوند( .)1 ،01در نوع

D

ضعیف در

مواد و روشها

جمعآوری نمونهها:

( )weak Dو Del

ضعیف ،تغییر کمی

در يک مطالعه توصیفی ،تعداد  011نمونه از اهداکنندگان

در بیان آنتیژن  Dصورت گرفته يعنی فقط تعداد آنتیژن
 Dبر سطح  RBCکاهش يافته ولی ساختارش تغییر نكرده

خون دارای فنوتیپ  Dضعیف که به انتقال خون استان
تهران ( 93نمونه) و  00استان ديگر شامل استانهای

D

آذربايجان غربی ( 1نمونه) ،مرکزی ( 0نمونه) ،قزوين (6

دارای

نمونه) ،يزد ( 5نمونه) ،اردبیل ( 2نمونه) ،قم ( 6نمونه)،

در حالی که در نوع

D

D

ناقص تغییر کیفی در آنتیژن

ايجاد شده است ،لذا اين افراد در مواجهه با

RBC

آنتیژن  ،Dتولید آنتیبادی میکنند( .)1،01

خوزستان ( 0نمونه) ،اصفهان ( 1نمونه) ،خراسان جنوبی (1

تا به امروز  061نوع  Dضعیف شناسايی شده است که
برخی انواع دارای زير گروه هستند( .)9 ،01میزان اين

نمونه) ،سیستان و بلوچستان ( 2نمونه) و هرمزگان (0
نمونه) مراجعه کرده بودند ،انتخاب گرديد .از اهداکنندگان

فنوتیپ در نژادها و اقوام مختلف متفاوت است به عنوان

خون دارای فنوتیپ  Dضعیف مقدار  1میلیلیتر نمونه خون

مثال در قفقازیها میزان شیوع آن  %1/2تا  %0است و

کامل  EDTAدار جمعآوری شد.

اکثريت با نوع  2 ،0و  3میباشد( .)1 ،03-01مطالعهها
نشان میدهد گیرندگان خون دارای  Dضعیف نوع  2 ،0و

تعیین فنوتیپ:
ابتـدا سـوسپـانسیـون ( %3-%1در سـرم فیـزيـولوژی)

 3چه به صورت هموزيگوت و چه هتروزيگوت وقتی
69
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آنتیژن

D

به دلیل خاصیت ايمنی زايی باال يكی از

های

RhD

مثبت دريافت میکنند ،در معرض خطر

دوره  ،01شماره  ،2تابستان 61
جدول  :1توالي آغازگرهای  Dضعیف نوع  1تا ( 5حروف کوچک نواحي داخل اینترون را نشان ميدهد)

 Dضعیف نوع 2
 Dضعیف نوع 3
 Dضعیف نوع 6
 Dضعیف نوع 1

معكوس

GGTACTTGGCTCCCCCGAC

جلوبرنده

ctccaaatcttttaacattaaattatgcatttaaacagC

معكوس

gtgaaaaatcttacCTTCCAGAAAACTTGGTCATC

جلوبرنده

acagagacggacacaggATGAGATG

معكوس

CTTGATAGGATGCCACGAGCCC

جلوبرنده

AGACTACCACATGAACATGATGCACA

معكوس

CAGACAAACTGGGTATCGTTGCTC

جلوبرنده

GGTGCTGGTGGAGGTGACGGA

معكوس

gagcttttggcccttttctccc

گلبولهای قرمز اهداکنندگان تهیه و سپس کلیه نمونهها کـه

)(Single Specific Primer

با آنتی ( D -ايمیونودياگنوسـتیكا  )GmbH ،واکـنش منفـی

(جدول  .)0جهت کنترل از هورمون رشد انسانی استفاده

نشان دادند ،با آنتی هیومن گلوبـولین آزمـايش شـدند و بـا

02/1

ديدن آگلوتیناسـیون قـوی در ايـن مرحلـه ،نمونـههـای

D

شد .حجم کلی واکنش
از

PCR

Master Mix 2X PCR

PCR-SSP

،

µL

 ،غلظت

 21و

انجام شد()06
شاملµL :

ng DNA

 91و آغازگر

ضعیف مشخص شدند .قبل از آزمايش  Dضعیف ،آزمايش

جلوبرنده و معكوس  1/2میكرو موالر بود .سپس طبق

کومبس مستقیم جهت اطمینان از عدم حضور آنتیبادی يـا
اجزای کمپلمان در سطح گلبولهای قرمز انجام شد .سـپس

برنامه دمايی زير در دستگاه ترمال سايكلر مراحل تكثیر
انجام شد 0 :چرخه در  66درجه سانتیگراد به مدت 2

فنوتیپ هر نمونه با استفاده از آنتی  ،C-آنتـی ،c-آنتـی E-و

دقیقه و  01چرخه (در  66درجه سانتیگراد به مدت 01

آنتی e-تولیـد شـرکت ايمیونودياگنوسـتیكا GmbH ،تعیـین

ثانیه ،در  99درجه سانتیگراد به مدت  91ثانیه) و 21

شد .مراحل آزمايش بر اسـاس دسـتورالعملهـای شـرکت

چرخه (در  66درجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه92 ،

سازنده کیت با روش استاندارد لولهای انجام و نتـاي ثبـت

درجه سانتیگراد به مدت  91ثانیه و  12درجه سانتیگراد

گرديد.

به مدت  31ثانیه) .بعد از انجام واکنش  PCRمحصوالت به

به منظور استخراج  DNAاز خون کامل يا بافیکـوت ،از

دست آمده با استفاده از الكتروفورز روی ژل آگارز %2

 Nucleic Acid purification kitمحصول شرکت يكتا تجهیز

بررسی شدند.

آزما اسـتفاده شـد .جهـت اطمینـان از کیفیـت نمونـههـای
استخراج شده ،غلظت  DNAاستخراج شده با قرائت جذب

تعیین توالی : (DNA sequencing) DNA

نوری توسط دستگاه نانو دراپ مورد بررسی قرار گرفـت و
نمونهها در فريزر  -21درجه سانتیگراد ذخیره شد.

به منظور تايید آزمايش مولكولی  PCR-SSPو نیز تعیین
موتاسیونهای موارد منفی که با آغازگر  0تا 1

D

ضعیف

باند نداده بودند بر روی همه نمونهها ،تكثیر اگزونهای ،0

روش  PCR-SSPجهت تعیین آللهای شايع  Dضعیف:
بر روی کلیه نمونهها پس از استخراج

 9 ،1 ،6 ،3و  6انجام و جهت سكانس ارسال شد.

با استفاده

آغازگرهای تكثیر اگزون از مقاله آندريا دوچر و همكارانش

ضعیف نوع  0تا  1به دست آمده از مقاله

(سال  )2111برداشت شد( .)20طبق برنامه دمايی زير در

مـولـر و همكارانش در سـال  ،2110آزمـايـش مــولكولی

دستگاه ترمال سايكلر مراحل تكثیر انجام شد 0 :چرخه در

از آغازگرهای

D

DNA
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 Dضعیف نوع 0

جلوبرنده

acacgctatttctttgcagACTTATGG

زهرا دانشور و همكاران

آللهای  Dضعیف در اهداکنندگان خون
يافتهها

 61درجه سانتیگراد به مدت  2دقیقه و  31چرخه(در 61
درجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه 92 ،درجه سانتیگراد به
مدت  61ثانیه و  12درجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه) و

در بـــین  011نمونـــه  Dضـــعیف ،فنوتیـــپ

 0چرخه در  12درجه سانتیگراد به مدت  01دقیقه .نتیجه
تعیین توالی با برنامه کروماس بررسی شد و در صورت
مشاهده موتاسیون و مكانيابی آن ،نوع آلل

D

 ، )%33/33( DCceeفنوتیـــپ  ،)%5/11( Dcceeفنوتیـــپ

ضعیف

 )%9/91( DCCeeو فنوتیپ  )%3/5( DccEEفراوانی بااليی
را دارا بودند .کمترين فراوانی مربـو بـه فنوتیـپ DCcEe
( )%61بود.

روش  PCR- RFLPجهت تعیین آللهای شايع  Dضعیف:
Restriction Fragment Length ( PCR-RFLP

 )Polymorphismبر روی نمونههای دارای فراوانی باالی

نتاي مربو به آزمايش مولكولی : PCR-SSP

D

از بین  011نمونه ،فقط  29نمونه  Dضعیف نوع  0تا 1
بودند که از اين تعداد  00نمونه ( D )%01/65ضـعیف نـوع

ضعیف شامل نوع  1و  01انجام شد تا به اين وسیله نتاي
به دست آمده از

PCR-SSP

تائید گردند .آغازگرهای

 5 ، 0نمونه ()%1/92

 rb20d/rb21dکه از مقاله وگنر و همكارانش در سال 0666
به دست آمده بود ،جهت  Dضعیف نوع  1به کار
رفت( .)03قطعهای به طول
Rh

مثبت به وسیله آنزيم

bp

AluI

 51و  031 bpايجاد شد ولی در فرد حامل آلل

D

شايان ذکر است که در بین نمونهها ،نمونه  Dضعیف نوع 2
ديده نشد .نتاي  ، PCR-SSPمربو به  6نمونه  Dضـعیف

bp

انواع  6 ،3 ،0و  1در شكل آمده است(شكل .)0

ضعیف

نوع  1به دلیل موتاسیون جايگاه برش آنزيم از بین رفته
است .از آن جايی که روش PCR-RFLPجهت تايید D

نتاي مربو به تعیین توالی
: RHD

ضعیف نوع  01برای اولین بار انجام شد به اين منظور با
استفـاده از آغازگرهای زير اگزون  9ژن

RHD

DNA

اگزونهای مختلـف ژن

به منظور تايید آزمايش مولكولی  29( PCR-SSPنمونـه

تكثیر
D

گرديد:
آغازگر جلوبرنده5′-cagtagtgagctggcccatca-3′ :
و آغازگر معكوس:

D

ضعیف نوع  1 ،1نمونه()%6/19

D

ضعیف نوع  6و  2نمونه( D )%0/6ضـعیف نـوع  3بودنـد.

 201تكثیر شد که در فرد
برش خورد و دو قطعه

DccEe

( )%69/91بیشترين فراوانی و بعد از آن به ترتیب فنوتیـپ

مشخص شد.

روش

D,C,E,c,e

ضعیف نوع  0تا  )1و نیز تعیین ساير آللهای

D

ضعیف

که با روش  PCR-SSPقابل تشـخیص نبودنـد( 16نمونـه)،
تعیین توالی  DNAانجام شد و نتاي به دست آمده با برنامه
کروماس بررسی گرديد.

5′-ccttcagccaaagcagaggagg-3′

طبق برنامه دمايی زير در دستگاه ترمال سايكلر ،مراحل

نتاي اين مطالعه وجود  6آلل مختلـف  Dضـعیف و دو

تكثیر انجام شد 0 :چرخه در  66درجه سانتیگراد به مدت

نوع آلل

 2دقیقه و  31چرخه (در  66درجه سانتیگراد به مدت 21
ثانیه  91 ، PCR_ RFLPدرجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه

D

D

ناقص را نشان داد .بیشترين فراوانی مربـو بـه

ضعیف نوع  )%35/0( 01بـود .بعـد از آن بـه ترتیـب

D

و  12درجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه) و  0چرخه در 12

ضعیف نـوع  D ،)%01/65( 0ضـعیف نـوع ،)%1/92( 1
ضــعیف نــوع  D ،)%6/19( 6ضــعیف نــوع D ،)%3/5( 51

قطعهای به طول  312 bpتكثیر میکند که در فرد  Rhمثبت
به وسیله آنزيم  KpnIبرش میخورد و دو قطعه به طول bp

ضعیف نوع  5 ،00و  011هـر

درجه سانتیگراد به مدت  3دقیقه .محصول اين

132

و

bp

D

PCR

 261ايجاد میکند ولی در فرد حامل آلل

ضعیف نوع  )%0/6( 3و

D

کدام ( )%1/61قـرار داشـتند(نمودار  .)0دو نـوع

D

نـاقص

يافت شده در بیـن نمونههــا D ،ناقص  DLOبا فراوانی در
حد( )%5/11و  Dناقص  Va/DAUبا فراوانی فقط ()%1/61

D

ضعیف نوع  01بـه دلیل موتاسیون ،جايگاه برش آنزيم از

قرار داشتند.

بین رفته است.
65
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نتــاي مربــو بــه فراوانــی فنوتیــپ
نمونههای  Dضعیف:

در بــین

دوره  ،01شماره  ،2تابستان 61

D

C

شکل  : 1نتایج  1 ،PCR-SSPنمونه  Dضعیف انواع 1 ،3 ،1و 5را نشان مي دهد .اولین چاهک از سمت راست  ladder 100 bpميباشد وبعد از
آن به ترتیب نتایج مربوط به  PCR-SSPبا آغازگرهای  Dضعیف انواع  1 ، 3 ،2 ،1و  ،5هورمون رشد( )Hghو آخرین چاهک کنترل منفي مي
باشد .شکل  D :Aضعیف نوع  ، 1شکل  D :Bضعیف نوع  ، 3شکل  D :Cضعیف نوع  ،1شکل  D :Dضعیف نوع .5

45.00%
%61
40.00%
%61
35.00%
%31
25.00%
%21

20.00%
%21

فراواني

30.00%
%31

15.00%
%01
10.00%
%01
5.00%
%1
Weak
Partial
Weak
DD Weakضعیف 01
 Dضعیف 0
D DLO
DD Weakناقص
DD Weakضعیف 1
DD 51ضعیف 6
DD Weakضعیف
DD othersضعیف 3
ساير
15
1
DLO
5
4
80
3

%1
0.00%

نمودار  :1فراواني انواع  Dضعیف در بین اهداکنندگان خون استان تهران و سایر استانها

نتاي مربو به آزمايش مولكولی : PCR-RFLP
به منظـور راه انـدازی آزمـايش،

به دلیل جايگزينی نوکلئوتیدی از بین رفته است .هم چنـین

 PCR-فقـط بـر

در فرد  Rhمثبت برش با آنـزيم  KpnIدو قطعـه  032 bpو

Rh

 261 bpايجاد میکند ولی در  Dضعیف نوع  01محل برش

 51و  031 bpايجاد

به دلیـل جـايگزينی نوکلئوتیـدی از بـین رفتـه

RFLP

روی نمونههای  Dضعیف  1و  01انجـام شـد .در فـرد
مثبت برش با آنزيم

AluI

دو قطعه

bp

میکند ولی در  Dضعیف نوع  ، 1محل بـرش آنـزيم

AluI

آنزيم

KpnI

است(شكل .)2
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B

A

زهرا دانشور و همكاران

آللهای  Dضعیف در اهداکنندگان خون

B

A

bp 132

bpbp
210
130 bp
bp 80
130bp
bp 80

شکل  :2نتایج مربوط به  PCR- RFLPنمونههای  Dضعیف  5و  . 15شکل  : Aنتایج  PCR-RFLPمربوط به  Dضعیف نوع  .15ردیفهای ،1
 2و  3مربوط به سه نمونه  Dضعیف نوع  ،15قطعه  392 bpکه جایگاه برش آنزیم  KpnIرا ندارد  - .ردیف  1مربوط به نمونه  Rhمثبت

دارای دو قطعه  132 bpو  210 bpپس از برش با آنزیم  .KpnIشکل  : Bنتایج  PCR-RFLPمربوط به  Dضعیف نوع  – 5ردیفهای ،2 ، 1

 3و  1مربوط به  1نمونه  Dضعیف نوع  :5قطعه  210 bpکه جایگاه برش آنزیم  AluIرا ندارد - .ردیف  5مربوط به نمونه  Rhمثبت دارای
دو قطعه  30 bpو  130 bpپس از برش با آنزیم .AluI
بحث

در بین اهداکنندگان خـون دارای ژن

نتاي اين مطالعه نشان داد که از بین  011نمونه دارای
فنوتیپ

D

ضعیف ،فقط  03نمونه()%02/6

D

شــده اســت( .)21فراوانــی  Dضــعیف نــوع  01در بــین

ضعیف نوع

کشورهای آسیايی باالتر از کشورهای اروپايی میباشـد ،بـه

 0و نوع  3بودند و هیچ نمونه  Dضعیف نوع  2در بین اين

طور مثال فراوانی  Dضعیف نوع  01در کشور چـین بسـیار

افراد مشاهده نشد .اين در حالی است که مطالعههای متعدد

متغیر و بین  %1/6-%19گزارش شده است .در افـراد دارای

انجام شده در کشورهای اروپايی و آمريكايی فراوانی بین
 %91-%61را برای

D

آلل

ضعیف نوع 2 ،0و ( 3با خطر

 Rh+آلوايمیونیزاسیون ديده میشود(.)09 ،05

به دست آمده در مطالعه ما

از لحاظ فراوانی ساير آنتیژنهـای سیسـتم  ، Rhنتـاي

دارد( .)1 ،03 ،06 ،22 ،23هم چنین نتاي اين تحقیق نشان
داد هر  03نمونه

D

ضعیف نوع 0و  3دارای آنتی ژن

D

ضعیف نوع  )Gly252 Asp( 01به دلیـل تعـداد کـم

آنتیژن  Dبر روی گلبول قرمز ،در صورت دريافـت خـون

آلوايمیونیزاسیون همراه نمیباشند) گـزارش نمـودهاند که
اختالف زيادی با نتاي

RHD

 %06 ،گـزارش

اين مطالعه نشان داد از بین  61نمونه

C

D

ضعیف نوع  ،01به

جز يک نمونه بقیه همه دارای آنتیژن  Eبودند .ايـن يافتـه،

میباشند ،که فرانس وگنر در مطالعه خود در سال 0666

يافتهای است که در مطالعهای در سال  0666که برای اولین
بار اساس مولكولی انواع فنوتیپهـای  Dضـعیف را شـر

D

داده اســت ،بــه آن اشــاره شــده اســت( .)03ارزينســكا و

نیز به اين يافته اشاره نموده است(.)03
در مطالعه حاضر شايعترين نوع  Dضعیف مربو بـه

ضعیف نوع  )G>A 561( 01با فراوانـی  %35بـود .ايـن در

همكاران در سال  2103در مطالعهای که در کشور لهسـتان

حالی است که در مطالعه هايی کـه در جمعیـتهـای سـفید

انجام دادند ،به همراهـی آنتـیژن  Eبـا آلـل مربـو بـه

پوست انجام شده است ،فراوانی اين نوع

D

ضـعیف کمتـر

ضعیف نوع  01اشاره داشتهاند( .)21هم چنین سان جی دی
و همكاران در سال  2119گزارش نمودنـد کـه  %56افـراد

توســط آگنیزکــا ارزينســكا و همكــاران در ســال  2103در

ضـعیف نـوع  01آنتـیژن  Eرا دارا

D

از  %2گزارش شده است( .)03-26فقـط در مطالعـهای کـه
کشور لهستان انجام شده بود ،فراوانی

D

دارای آلل مربو به

ضعیــف نـوع 01

میباشند(.)29
011

D
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bp 372
bp
372
240
bp
bp 240
132
bp

دوره  ،01شماره  ،2تابستان 61

ضعیف

 %1/92را نشان داد که با فراوانی گزارش شده (کمتر از يک

%06 ،

درصد) توسط فرانس وگنر در سال  0666در جمعیت

گزارش شده است( .)21فراوانی  Dضعیف نوع  01در بین
کشورهای آسیايی باالتر از کشورهای اروپايی میباشد ،به

سفید پوست اروپايی دارای فنوتیپ  Dضعیف اختالف
زيادی دارد( .)03مونا اکاری و همكاران در سال 2101

ضعیف نوع  01در کشور چین بسیار

فراوانی  %2/1را برای  Dضعیف نوع  1در بین اهداکنندگان

 2103در کشور لهستان انجام شده بود فراوانی
نوع  01در بین اهداکنندگان خون دارای ژن

طور مثال فراوانی

D

D

RHD

متغیر و بین  %1/6-%19گزارش شده است .در افراد دارای
آلل

D

ضعیف نوع 01

(Asp

تونس ،دارای فنوتیپ  Dضعیف گزارش نمود (.)25

 )Gly252به دلیل تعداد کم

آنتیژن  Dبر روی گلبول قرمز ،در صورت دريافت خون
 Rh+آلوايمیونیزاسیون ديده میشود (.)09 ،05
از لحاظ فراوانی ساير آنتیژنهای سیستم

Rh

 ،نتاي

همه  5نمونه

D

ضعیف نوع  1گزارش شده دارای

آنتیژن  Eبودند که اين يافته نیز با دو مطالعه فوق
هماهنگی داشت( .)03 ،25شايان ذکر است از اين  5نمونه،
 1نمونه مربو به اهداکنندگان استان تهران بودند.
فراوانی

اين مطالعه نشان داد از بین  61نمونه  Dضعیف نوع  ،01به

D

ضعیف نوع  6با دو نوع موتاسیون(912

جز يک نمونه بقیه همه دارای آنتیژن  Eبودند .اين يافته،
يافتهای است که در مطالعه وگنر در سال  0666که برای

 )C>Gو( )T>G 991در اين مطالعه  %6/19به دست آمد.
فرانس وگنر در سال  0666در جمعیت سفید پوست

ضعیف را

اروپايی دارای فنوتیپ  Dضعیف ،فراوانی  Dضعیف نوع 6

شر داده است ،به آن اشاره شده است( .)03اُرزينسكا و

با دو نوع موتاسیون ( )C>G912و ( )T>G 991را %0/3

همكاران در سال  2103در مطالعهای که در کشور لهستان

گزارش نموده است(.)03

اولین بار اساس مولكولی انواع فنوتیپهای

D

D

D

ايمان حسین و همكاران در سال  2103فراوانی انواع
ضعیف نوع  6را در کشور مصر جمعاً  %65گزارش نمود

انجام دادند ،به همراهی آنتیژن  Eبا آلل مربو به
ضعیف نوع  01اشاره داشتهاند( .)21هم چنین سانجیدی
و همكاران در سال  2119گزارش نمودند که  %56افراد

در حالی که بیشترين فراوانی در اين کشور مربو به انواع

را دارا

اين مطالعه با فراوانی به دست

دارای آلل مربو به

D

ضعیف نوع  ،01آنتیژن

E

D

ناقص میباشد .نتاي

میباشند(.)29
شیهويه و همكاران در سال  2106نیز گزارش نمودند

آمده در مطالعه ما اختالف زيادی را نشان میدهد (.)26
هم چنین مونا اکاری و همكاران در سال  2101شايعترين

به جز دو مورد از  96مورد  Dضعیف نوع  ،01همه موارد

نوع  Dضعیف در بین اهداکنندگان خون کشور تونس را

دارای آنتیژن  Eمیباشند ( .)21نتاي اين مطالعه نشان داد

ضعیف نوع  )%13/60( 6با انواع مختلف موتاسیونها

ضعیف نوع  01و  ، 0سومین واريانت شايع

گزارش نمودند( .)25همکر و همكارانش در سال 0666

میباشد(D

گزارش نمودند که اين موتاسیونها در بین سیاهپوستان
آفريقايی بعد از انواع  Dناقص بیشترين فراوانی را

جمعیت سفید پوست ،اولین بار توسط انصارت ـ پیرن و

دارد( .)31کارين پريسكو آرنونی و همكاران در سال 2106

همكاران در سال  2116در کشور فرانسه گزارش شد .افراد

نیز فراوانی انواع  Dضعیف نوع  6را بیش از  %11در بین

دارای اين واريانت قادر به تولید آلوآنتی  Dمیباشند(.)22
نكته قابل توجه اين است که  %11موارد  Dناقص  DLOدر

سیاهپوستان کشور برزيل گزارش نمودند(.)30
مونا اکاری و همكاران در تحقیق ديگری که در سال

بـه استـان خراسان جنوبی بود.

ضعیف نوع  6را در

بعد از

D

مربو به  Dناقص DLOبا فراوانی %5/11
ناقص  DLO .)510 C>Tبا فراوانی کمتر از يک درصد در

مطالعـه حاضـر مـربو

هم چنین همه  01نمونه گزارش شده دارای آنتیژن

C

 2101انجام دادند ،فراوانی انواع

D

تونس  %61اعالم کردند که  %55آن،

D

ضعیف نوع 6/1

بودند که اين يافته نیز با مطالعه پیـرن هماهنگی

بود و توصیه کردند افراد دارای

داشت(.)22

میتوانند بدون خطر آلوايمیونیزاسیون ،خون

D

D

ضعیف نوع 6/1
Rh

مثبت
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در مطالعهای که توسط اُرزينسكا و همكاران در سال

در ايـن مطالعـه  Dضعیـف نوع  )C>A 669( 1فراوانی

زهرا دانشور و همكاران

 ضعیف در اهداکنندگان خونD آللهای
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تشكر و قدرداني

 نتاي اين مطالعهها در مقايسه با جمعیت.)32(دريافت کنند

از زحمــات همكــاران بخــش اتوماســیون و ســرولوژی

D

 بخـــش،اختصاصـــی انتقـــال خـــون اســـتان تهـــران
ايمونوهمــاتولوژی ســتاد مرکــزی ســازمان انتقــال خــون و

مورد مطالعه ما تفاوت چشمگیری را برای فراوانی انواع
. نشان میدهد6 ضعیف نوع

همكاران بخش اتوماسیون و سرولوژی اختصاصی در مراکز

نتيجهگيري

، قـزوين، مرکـزی،انتقال خون استانهای آذربايجان غربـی

ضـعیف

، خراسـان جنـوبی، اصـفهان، خوزسـتان، قـم، اردبیـل،يزد
سیستان و بلوچستان و هرمزگان که با ارسـال نمونـه مـا را

در بــین اهداکننــدگان خــون کشــور مــا در مقايســه بــا
جمعیتهای سفید پوست اروپايی و آمريكـايی بـا فراوانـی

 ايـن طـر در کمیتـه. صمیمانه سپاسـگزاريم،ياری کردند

) جمعیــت آفريقــايی بــا3  و2 ،0( ضــعیفD بــاالی انــواع

دانشگاهی اخالق در پژوهشهای زيست پزشـكی مؤسسـه

 و هـم6  ضـعیف نـوعD  نـاقص وD فراوانی باالی انـواع

عــالی آموزشــی و پژوهشــی طــب انتقــال خــون بــا کــد

وجــود

. مجوز گرفته استIR.TMI.REC.1395.023

تفاوت چشمگیری بین فراوانی واريانتهای

D

Del

چنــین جمعیــت آســیايی بــا فراوانــی بــاالی
.)01(دارد
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Abstract
Background and Objectives
Detection of weak D blood type can lead to the saving of RhD negative blood components and
can reduce RhIG consumption. Therefore, determining the frequency of weak D alleles in our
country is necessary.
Materials and Methods
In this descriptive study, a total of 105 blood samples with weak expression of D antigen from
21 provinces among Iranian blood donors were studied. The phenotype of samples was tested
for Rh D, C, c, E and e antigens by routine serological methods. Weak D variants were
evaluated by PCR-SSP, RFLP and DNA sequencing methods.
Results
Among 105 weak D samples, 9 weak D alleles and 2 partial D alleles were found. The most
prevalent weak D type in our population was weak D type 15(38.1%), weak D Type
1(10.48%), Type 5(7.62%), Type 4 (4.76%), Type 80 (3.8%), Type 3 (1.9%) and Type 11 ,
Type 8 , Type 100 each (0.95%) and Partial D DLO (8.57%), and partial D V a /DAU (0.95%).
We also observed the correlation between weak D type 15 and E antigen and weak D type 1
and Partial D DLO and C antigen.
Conclusions
There is a significant difference between the prevalence of Weak D variants among our blood
donors compared to European and American white populations with a high incidence of weak
D 1, 2 and 3, equally compared to African population with a high incidence of Partial D and
weak D type 4, as well as Asian population with a high prevalence of Del.
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