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چكيده
سابقه و هدف

مقاومت پالکتی ایمیون از عوارض انتقال خون در بیماران با تزریق مکرر پالکت م یباش د در ای ن عارض ه
آنتیبادی بر علیه آنتیژنهای سطحی پالکت شامل آنتیژن های اختصاصی و آنت یژنه ای س ازگاری ب اتتی
ایجاد میشوند که میتوانند باعث تخریب پالکتهای تزریق شده به وسیله سلولهای بیگانه خوار و ماکروتاژ
گردند در مطالعه حاضر ،آنتیژنها و آنتیبادیهای ضد آنتیژنهای اختصاصی و آنتیبادیهای ض د HLA-I
در بیماران مبتال به مقاومت پالکتی بررسی شد
مواد و روشها

در این مطالعه توصیفی ،بررسی هم زمان آنتیژنه ا ( HPA-1/-2/-3-4-5-15ب ه رو مولک ولی ،)PCR-SSP
غربالگری حضور آنتیبادیهای پالکتی(به رو تلوسیتومتری) و بررسی آنتیبادیهای ضد  HLA-Iبه رو
پانل راکتیو آنتیبادی در سرم  48بیمار مبتال به مقاومت پالکتی انجام شدند یاتتهها توسط نرماتزار تلومکس و
نرماتزار محاسبهگر خودکار هاردی وینبرگ تجزیه ،تحلیل شدند
يافتهها

از  48بیمار مبتال به مقاومت پالکتی 19 ،بیمار زن و 31بیمار مرد بودن د ش مار پالکت ی در زن ان 3202
 6457در محدوده(1000-10000سلول در میکرولیتر) با شمار پالکتی در مردان  7293 ± 2519در مح دوده
( )3000-10000اختالف معنادار نداشت هیچ م وردی از  HPA -5b ، HPA-4bدر ای ن مطالع ه دی ده نش د
آنتیبادیهای ضد  HLAدر %61/2و آنتیبادیهای ضد  HPAدر  %4بیماران مورد بررسی مشاهده شدند
±

نتيجه گيري

اطالعات حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که تراوانی آلل  aبرای  HPA-1/ -3/ -4 /-5و آلل  bبرای
 15در جمعیت مورد مطالعه بیشتر بود وت ور آلل ی و ژن وتیپی ب ین گ روه بیم ار م ورد مطالع ه و جمعی ت
اهداکنندگان ایرانی میتواند توضیح دهنده وقوع مقاومت پالکتی در آنها باشد
كلمات كليدي :پالکتها ،تلوسیتومتری ،آنتیبادیها ،آنتیژنها
HPA-2/ -
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آنتی ژنها وآنتی بادیهای پالکتی در بیماران مبتال به مقاومت پالکتی

محبوبه مستخدمین حسینی و همکاران

آنتیژنها و آنتیبادی های پالکتی و مقاومت پالکتی
مقدمه

مقاومت پالکتی ( )Platelet refractoriness, PRعبـارت
صورتی که تزريق پالکت بیش از دو بار انجام شده است،
کـه بـا

محاسـبه)Count Increment

 CCI (Correctedيـک

آلوايمیونیزاســیون و بــه دنبــال ناســازگاری آنتــیژنهــای
پالکتــی روی مــیدهنــد نظیـر ترومبوســیتوپنی آلوايمیــون
نــوزادان(NAITP

،

Immune

 ،)Thrombocytopeniaپورپــورای پــا از تزريــق ( PTPو

ساعته و 26سـاعته پـا از تزريـق پالکـت ،مـیتـوان بـه

Transfusion Purpura

مقاومت پالکتی پی برد( .)1 ،2ايجـاد مقاومـت پالکتـی و

Transfusion Refractoriness

افزايش نیافتن تعداد پالکـت ،باعـ

خـونريزی شـديد و

احتماالً مرگ ناشی از خونريزی میشـود( .)3علـل ايجـاد

Allo

Neonatal

آلوايمیــــــــون(، PAT

 ،)Postمقاومــت پالکتــی(، PTR
 ،)Plateletترومبوســیتوپنی
Passive

Alloimmune

 ،)Thrombocytopeniaترمبوســیتوپنی آلوايمیــون بعــد از

مقاومت پالکتی ،ايمیون وغیر ايمیون میباشد .از علل غیـر

پیوند )Tranplantation-Associated Alloimmune( TAT

درون عروقی و مصرف برخی داروها نظیر هپـارين اشـاره

( .)15آنتیژنهای پالکتی جـزو مولکـولهـای سـازگاری
نســـجی فرعـــی( MHC Minor Histocompatibility

ايمیون میتوان به تب ،عفونت ،اسپلنومگالی ،انعقاد منتشر
کرد .در مقاومت پالکتی ايجاد شده به يکی از داليل فوق،
میزان  CCIدر  18-26ساعت بعد از تزريق کمتر ،از

pt/μL

 )Complexهم شمرده شدهاند و در بروز واکـنش

GVHD

حاد( )Graft Versus Host Diseaseبعد از پیوند سلولهای

 6155خواهد شد .در مقاومت پالکتی ايمیون،آلوآنتیبادی
علیه  )Human Leukocyte Antigens( HLAايجاد میگردد

بنیادی خونسـاز نیـز نقـش دارنـد( .)11مقاومـت پالکتـی

9155

اصوالً در افرادی که مصرف دائمـی پالکـت ،بـه صـورت
درمانی و يا به صورت پیشگیری دارند ،به وجود مـیآيـد

میشود( .)6 ،1در بیماران مبـتال بـه مقاومـت پالکتـی کـه

که در  25-45درصد موارد به دلیل حضور آنتیبادی علیـه

آلوآنتیبادی دارند بايد ،پالکت سازگار با سرم بیمار نظیـر

آنتیژنهای) HLA-І (A,Bمیباشـد .در  %15از ايـن افـراد

شـود.

همزمان آنتیبـادی علیـه آنتـیژنهـای پالکتـی هـم قابـل
تشخیص اسـت( .)12در م العـهای کـه در سـال 1383در

فعالیــتهــای انعقــادی پالکــت ايفــا مــیکننــد .ايــن

سازمان انتقال خون ايران انجام شد ،آنتیبادیهای پالکتـی

گلیکوپروتئین ها به عنـوان آلـوآنتی ژن ،اتـو آنتـیژن و يـا

بـــا يکـــی از دســـتورالعملهـــای موجـــود بـــه روش

آنتی ژن های هدف برای آنتیبادیهای مختلـف نیـز عمـل

فلوســیتومتری(با حــذف  )HLA-Iدر بیمــاران مبــتال بــه

می کنند .مثل آلوآنتیژنهای اختصاصی پالکـت  HPAکـه

بدخیمیهای خـونی ،آنمـی آپالسـتیک و ( IPT
 )Thrombocytopenic Purpuraمورد بررسی قرار گرفتهاند.

میباشند( .)4ابتدا تصور میشد که اين آنتیژنها بـه طـور

نتايع ايـن م العـه نشـان داد کـه  %13/9از ايـن بیمـاران

اختصاصی روی پالکتها و مگاکاريوسیتها قـرار دارنـد

دارای آنتیبادی علیه آنتیژنهـای  HLA-Iو  %63/7دارای

اما اکنون مشخص شده که بسیاری از آنها محدوده توزيع

آنتیبادی ضد آنتیژنهای پالکتی بودنـد و  %31/9هـر دو
نوع آنتیبادی را داشتند(.)11

و ماتريکا ،سلولهای  Tفعال و سلولهای آندوتلیال هم

مهمترين آلـوآنتیژنهـای پالکتـی درگیـر در مقاومـت

ديده میشوند( .)9 ،8آلوايمیونیزاسیون علیـه آنتـیژنهـای

پالکتی HPA-1a ، -5b ، -2b ،قید شدهاند( .)12با توجه بـه

اختصاصــی پالکــت مــیتوانــد در افــراد ســالم بــه دنبــال

اطالعاتی که در زمینـه مولکـولی در مـورد سیسـتم

حاملگی ،تزريق خون ،پیوند و نسبت به آنتیژنهـايی کـه

شـــناخته شـــده و لـــزوم تشـــخیص ســـريع و صـــحی
آلوايمیونیزاســیون پالکتــی و هــم چنــین نیــاز بــه داشــتن

آنتیبادیهای ضد آنتیژنهای گلبولهای قرمز به صورت

پالکتهای سازگار از نظر آنتیژنهای پالکتی برای درمان

و در ايـن مـوارد  CCIيـک سـاعته کمتـر از

platelet Antigen( HLA, HPA

pt/μL

 )Humanانتخـا

گلیکــوپروتئینهــای غشــاک پالکتــی ،نقــش حیــاتی در

حاصل پلیمورفیسم در گلیکوپروتئینهای غشـاک پالکـت

وسیعتری دارند و روی مولکولهای چسبنده بین سلولها

گیرنــده فاقــد آنهــا هســتند ،رد دهــد و بــر خــالف

Immune

HPA
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است از عدم افزايش تعـداد پالکـت تـا حـد م لـو

در

طبیعــی ســاخته نمــیشــوند( .)7پــنع عارضــه بــه دلیــل
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مؤثر بیماران و در نتیجه آن نیاز به تعیـین آلـوآنتیژنهـای
پالکتی در دهنده و گیرنده پالکت ،بررسـی آنتـیژنهـا و

بررسی مولکولی آنتیژنهای پالکتی:
برای تعیین ژنوتیپ آللهای  aو  bآنتیژنهـای

HPA-

چنین طـی يـک م العـه آنتـیژنهـای پالکتـی بـه روش
مولکولی نیـز بـرای اهداکننـدگان خـون در اسـتان تهـران

هر آلل لوله جداگانه و در نهايت برای هـر نمونـه ، DNA
واکـــنش در  12لولـــه جداگانـــه انجـــام شـــد .تـــوالی

عملـی بـرای

آغازگرها(محصول بايونیر کره) که از طريق شرکت تکـاپو

روش مولکولی ،در م العه حاضر هم زمـان آنتـیژنهـای

زيست تهیه شدند در جدول آمده است(جدول  .)1حجـم

پالکتی (به روش مولکولی) و آنتیبـادیهـای پالکتی(بـه

کلی محتـوای واکنــش 25میکرولیتر(شـامل  6میکرولیتـر

HLA-I

نمونه  15/3 ، DNAمیکرولیتـر از مخلـو واکـنش و 1/9
میکرولیتر از مخلو آغازگرها) در هر لولـه بـود .مخلـو

روش فلوسیتومتری) و بررسی آنتیبادیهای ضـد
(به روش  )panel reactive antibodyدر بیمـاران مبـتال بـه

آغازگرها خود شامل يک میکرولیتر از هر يـک از آغـازگر

مقاومت پالکتی بررسی شدند.

مخصوص

آلل(specific primer

 ،)alleleآغـازگر مشـتر

م العه انجام شده از نوع توصیفی بـود 67 .فـرد بیمـار

دو آلل( ،)common primerيک جفت آغـازگر بتااکتین(بـه
عنوان کنترل داخلی و کنترل مثبـت واکـنش)  PCRو3/9

دريافتکننده مکرر فرآورده حـاوی پالکـت بـا  CCIيـک

میکرولیتر  dH2Oبود که مقدار مصرفی هر کـدام بسـته بـه

ساعته کمتر از  9155 pt/μLبا تشخیص مقاومت ايمیـون و
فاقــد ســابقه تــب ،مصــرف هپــارين و آمفوتريســین ،B

غلظت نهايی مورد نظر برای آن آغازگر داشت.

مواد و روشها

مقـــدار آنزيـــم  DNAتــک پلــیمــراز(، 1555 Units

خونريزی منتشـر ،عفونـتهـای مختلـف ،بزرگـی کبـد و

رُوش) بـــرای هـــر واکــنش  5/3میکرولیتــر بــود کــه بــه
مخلو واکنش اضـافه شـد .مخلـو واکـنش شـامل15 :

شـــريعتی و بیمارســـتان  151ارتـــش پـــا از دريافـــت
رضايتنامه با کد( )TMI.REC.1396.001در فاصله زمـانی

بــرای هــر لولــه واکــنش

طحال و پیوند سلولهای بنیـادی خونسـاز ،از بیمارسـتان

میکرولیتــر از

2x Master Mix

می باشـد .غلظـت نهـايی  Mgcl2در همـه واکـنشهـا 1/1

بهمــن  1371الـــی بهمـــن  1374وارد م العـــه شـــدند.

میلیمول در نظر گرفته شد .واکنش  PCRدر ترموسـايکلر
بیوراد( )TC135انجـام گرفـت .چرخـه انجـام  PCRبـرای

لوکمیای حاد لنفويیدی( )%32/4و میلويیدی( ،)%61مالتیپل

تکثیر به شرح زير بود:

بیماریهای زمینهای در بیماران وارد شده بـه ايـن م العـه
میلوما( )%26/6و  1نفر نوروبالستوما( )%2بودنـد .پـا از
نمونهگیری از اهداکنندگان ،لولهها در دمای محیط سـريعاً

پا از يک دقیقـه انکوباسـیون در دمـای  74Cبـرای
فعال شـدن ،چرخـه آمپلیفیکاسـیون در  3مرحلـه در نظـر

بــه آزمايشــگاه منتقــل شــدند .در فاصــله  3ســاعت از

گرفته شد .مرحله اول  1چرخه شامل 74C :به مـدت 21
ثانیه 48C ،به مدت  61ثانیه 92 C ،بـه مـدت  35ثانیـه،

شــده و اســتخرا  DNAبــا اســتفاده از ســتون فیلتــردار
سیلیکايی در کیت کیاژن بـر اسـاس لیـز سـلولهـا و آزاد

مرحله دوم  25چرخـه شـامل 74C :بـه مـدت  21ثانیـه،

نمونهگیری ،بافیکوت حاوی گلبـولهـای سـفید آن جـدا

 41Cبه مدت  61ثانیه 92 C ،به مدت  35ثانیه و مرحله

شدن ژنوم از پروتئینها  DNAبه سیلیکا ژل غشـاک سـتون

سوم 11چرخه شامل 74C :به مـدت  61ثانیـه 11C ،بـه
مدت  61ثانیه 92 C ،به مدت  35ثانیه بـود .واکـنش در

نوکلئیـــک در دو طـــول مـــو  245و  285نـــانومتری

پايان با مرحله  Elongationشامل  1چرخـه در  92 Cبـه

اندازهگیری شد( .)14بخش سـرمی نمونـه نیـز در دمـای
 -95˚Cتا زمان بررسی آنتیبادیها به روش فلوسـیتومتری

مدت  3دقیقه ،تکمیل شد .پـا از انجـام مراحـل تکثیـر،

کیت کیاژن متصل مـیشـود .سـپا جـذ

در چند میکروتیو

تقسیم و نگهداری شد.

نـوری اسـید

بــرای الکتروفــورز در روی ژل آگــاروز  ،%2محصــوالت
 PCRبه نسبت  1به  6با ماده رنگی سايبرگرين مخلو
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آنتیبادیهای پالکتی دارای اهمیت هسـتند( .)13 ،16هـم

1/-2/-3/-4/-5/15

بررسی گرديد( .)11لذا با توجه بـه تجـار

از روش  PCR-SSPاستفاده گرديد .برای

محبوبه مستخدمین حسینی و همکاران

آنتیژنها و آنتیبادی های پالکتی و مقاومت پالکتی

جدول  :1توالی آغازگرها ،اندازه ،غلظت نهایی و اندازه مورد انتظار برای محصوالت تکثیری در هر آنتیژن

HPA-1
1b

HPA-3
HPA-4
HPA-5
HPA-15
Actin

75

آنتیژن
1a

HPA-2

'5' TCA CAG CGA GGT GAG GCC A 3
'5' GGA GGT AGA GAG TCG CCA TAG 3
'5' ACT TAC AGG CCC TGC CTC C 3
'5' AGC CGG AGT GCA ATC CTC TG 3
'5' GCCCCCAGGGCTCCTGAC 3
'5' GCCCCCAGGGCTCCTGAT 3
'5' TCAGCATTGTCCTGCAGCCA 3
'5' GGG GGA GGG GCT GGG GA 3
'5' GGG GGA GGG GCT GGG GC 3
'5' GGC CCT GGG ACT GTG AAT G3
'5' CTG GCC ACC CAG ATG CG 3
'5' CTG GCC ACC CAG ATG CA 3
'5' GGT AGA AAG GAG CTA TAG TTT GGC 3
'5' AGA GTC TAC CTG TTT ACT ATC AAA G 3
'5' AGA GTC TAC CTG TTT ACT ATC AAA A 3
'5' CTC TCA TGG AAA ATG GCA GTA CA 3
'5' TTC AAA TTC TTG GTA AAT CCT CG 3
'5' TTC AAA TTC TTG GTA AAT CCT CT 3
'5' ATG AAC CTT ATG ATG ACC TAT TC 3
’5’-AGAGCTACGAGCTGCCTGAC-3

2a
2b
Common
3a
3b
Common
4a
4b
Common
5a
5b
Common
15a
15b
Common

جلوبرنده
معکوس

’5’-AGCACTGTGTTGGCGTACAG-3

174
218
273
212
264
221
615

شده و باندهای حاصله با ترانا ايلومینـاتور UVدر طـول
مــو  325نــانومتر مشــاهده و بــا اســتفاده از Gel DOC

خودکار هاردی وينبرگ(بر اساس معادله،)a2 +b2+2ab =1
وفـور آللهـای  aو  bبـرای آنتیژنهـای پالکتی محاسبه

عکابـرداری صـورت گرفت و در نهايت عکاها مورد

شدند .برای مقايسه فراوانی نسبی ژنها در جمعیتهــای

بررسی قرار گرفتند.

مختلف نیز از مقايسه نسبتها با آزمون کای دو و نرمافزار
 SPSS17استفاده شد.

تفسیر نتايع روش : PCR
غلظت آغازگرهای بتااکتین که به عنوان کنتـرل داخلـی

مقدار  p< 5/51بیـانگر تفـاوت معنـادار مـیباشـد .در
صورت فقدان باند ،تنها در حـالتی جـوا را منفـی و بـه

در هر واکنش لحاظ شدهاند طوری محاسـبه گرديـده کـه

عنوان عدم حضور آلل تلقی میکنیم که تکثیـر ژن کنتـرل

کمتر از آغازگرهای اصلی باشند و در هنگام تکثیر ،رقابتی

(ژن بتا اکتین) صورت گرفته و باندی به اندازه  615 bpدر

ايجاد نکنند و در نتیجه وجـود بانـد کنتـرل داخـل مؤيـد
صحت رونـد آزمـايش و مـواد مـورد اسـتفاده مـیباشـد.

الکتروفورز مشاهده شود.

باندهای مربو بـه آلـلهـا بـا اسـتفاده از سـايز مـارکر و

بررسی آنتیبادیهای پالکتی به روش فلوسیتومتری :

مقايسه آن با بانـد موجـود در هـر رديـف تشـخیص داده

ابتــدا  Pooledپالکتــی از گــروه خــون  Oتهیــه شــد.

شدند(جدول  .)1نتايع قرائت شده ،يادداشت گرديدنـد و

نمونههای خون کامل که از  1فرد سالم در لوله حاوی ضد

سپا وفور موارد مشاهده شده با موارد قابل انتظـار طبـق
قانون هاردی وينبرگ و با استفاده از آزمون آماری کـایدو

انعقــاد  EDTAجمــعآوری شــده بــود ،توســط آنتــیســرم
گروهبندی) ABO(LORNEگروهبندی گرديد .اين لولـه بـا

مقايسه گرديـد .در صـورت عـدم اخـتالف يعنـی مـوارد

نیروی  255گرم به مدت  11دقیقه سانتريفیوژ شد .پا از

مشاهده شده بـا مـوارد قابـل انتظـار طبـق قـانون هـاردی

سانتريفیوژ ،خـون کامـل بـه سـه قسـمت تبـديل گرديـد.

وينبرگ م ابقت دارد و با وارد کردن فراوانی آللـی مـوارد
هموزيگــوت و هتروزيگــوت در نــرمافــزار محاســبهگــر

قسمت ته لوله حاوی  ، RBCقسمت میـانی بـافیکـوت و
قسمت رويـی حـاوی پالسـما و پالکـت بـود کـه بـه آن
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سیستم

توالی آغازگر

اندازه()bp
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پالسـمای غنـی از پالکـت()Platelet Rich Plasma ، PRP

نمونه خون کامل در لوله ژلدار از افراد دريافت گرديـد و

گفته میشود .در اين مرحله با سمپلر و بـه آرامـی  PRPاز

سپا با سانتريفوژ لولهها در  3555دور به مدت  3دقیقـه،

میلیلیتر از آن با دستگاه سل کانتر شـمارش و تعـداد کـل
پالکت در PRPمورد نظر محاسبه گرديد .زيرا جهت انجام

آزمايش نگهداری شد .به طور خالصه ابتدا لنفوسیتهـای
افراد ظاهرا سـالم را جـدا و بـه تعـداد 3 × 154 cells/mL

آزمايشهای بعدی نیاز به تعداد 15×151 mLپالکت افـراد

سوسپانسیون نموده و سپا به حجـم يـک میکرولیتـر بـه

 Pooledرا در

چاهکهای پلیت ترازاکی اضافه شدند .برای هر نمونـه در

لوله فلوسیتومتری ريخته و  15میکرولیتر ازسـرم بیمـار را

اين م العه سلولهای جدا شده از  65فرد مختلف بـه 65

به آن میافزايیم .در لوله کنترل فقط سوسپانسیون و بافر به
جای سرم بیمار در لوله جداگانه اضافه گرديـد .بـه مـدت

حفــره پلیــت ترازاکــی اضــافه و ســپا بــه میــزان يــک
میکرولیتر از سرم مورد بررسی نیز اضافه شد 35 .دقیقه در

با گروه خون  Oبـود 15.میکرولیتـر از

PRP

 35دقیقه در دمای  39درجه سانتیگـراد انکوبـه شـد .تـا
واکنش مناسب بین آنتی ژن و آنتیبـادی صـورت گیـرد و
پا از طی زمـان انکوباسـیون ،سوسپانسـیون  3مرتبـه بـا
( PBSنیروی  2555gو زمان  15دقیقه) شست و شـو داده
شد .پا از آخرين مرحله شست و شو ،به رسو

 39˚Cقرار داده و سپا  1میکرولیتـر کمپلمـان خرگـوش
(محصول شرکت مادر تخصصی پااليش و پژوهش خون)

به چاهکها اضافه شد .يک ساعت و نـیم در  39 ˚Cقـرار
داده و سپا به محتويات هر چاهـک  2میکرولیتـر رنـ

زيرين

ائوزين  yاضافه و پا از يک تـا دو دقیقـه  15میکرولیتـر

(محصول داکو)

فرمالین  %93به چاهکها اضافه شد .وقوع يا عـدم وقـوع

اضافه گرديد .آنتیسرم مذکور در غلظـت نهـايی  1/35بـا

واکنش لیز يا سـمیت سـلولی بـا میکروسـکوم معکـوس

از آنتیهیومن گلوبولین کونژوگه با

FITC

 PBSرقیق شده و به لوله  ±واکنش 15 ،میکرولیتر اضـافه
گرديــد و بــه مــدت  35دقیقــه در تــاريکی در محــیط

(درشت نمايی  (10Xبه صورت مثبت يـا منفـی يادداشـت
شدند)دستورالعمل  = 99.OT.021.SOP/01سـازمان انتقـال

آزمايشگاه انکوبه شد .سپا يک بـار بـا محلـول شستشـو

خون ايران( .برای تفسیر نتايع مثبت برای واکـنش ، PRA

15 ، PBSدقیقــه در دور  255gســانتريفیوژ گرديــد .مــايع

حداقل (%15و بیشتر) از سلولهای مـورد بررسـی مبنـای

رويی را دور ريخته برای آنالیز بـه دسـتگاه فلوسـیتومتری
داده شـــد و تـــا 15555 eventقرائـــت شـــد( .)19روش

گزارش مثبـت قـرار گرفتـه بـه صـورت درصـد گـزارش
شدند( .)18-17تعداد موارد مثبت در بـین زنـان و مـردان

انجـام

ثبت و درصد واکنشهای مشاهده شده بـه عنـوان شـدت

فلوسیتومتری با استفاده از دسـتگاه

partec-cyFlow

شد و توسط نرمافـزار فلـومکا آنـالیز گرديـد .در روش

واکنش يادداشت گرديدند.

فلوسیتومتری در هر ران کاری يک نمونه کنتـرل مثبـت و
يافتهها

يک نمونه سرم منفی و کنترل ايزوتايپ هم جهت کنتـرل
استفاده شدند .بـرای تنظـیم نمودارهـا و ولتـاژ دسـتگاه و

 17بیمار( )%38/8زن و 31بیمـار( )%41/2مـرد بودنـد.

شروع خوانش ،ابتدا لوله حاوی ايزوتايپ کنترل به دستگاه

میانگین سنی در گـروه زنـان  36/159 ± 26/1سـال و در

فلوسیتومتری داده میشود.

محــدوده ســنی  2-83ســال و در مــردان 61/51 ± 21/9

بررسی آنتیبادیهای ضـد انجـام آزمـايش()PRA
: Reactive antibody

Panel

سال با محدوه سنی 6-85سال بود که اخـتالف معنـاداری
نداشــت .شــمارش پالکتــی در زنــان  4619 ± 3252در
محــدوده()1555-15555بــا شــمارش پالکتــی در مــردان

بررسی آنتیبادیهای ضد گلبولهای سفید بـا اسـتفاده

 9283 ± 2118در محـــدوده(  )3555-15555اخـــتالف

از آزمـــايش  PRAبـــه روش لنفوسايتوتوکسیســـیتی بـــا

معنــــاداری نداشــــت(جدول  .)2نتــــايع  PRAدر 17

کمپلمان) (CDCمورد ارزيـابی قـرار گرفـت 6 .میلـی لیتـر

نفر( %38/8شامل  7مرد و  15زن) منفی يا کمتر از %15
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لوله جدا و در يـک لولـه مجـزا ريختـه شـد .سـپا 5/1

نمونه سرم جدا شده و در دمـای  -95˚Cتـا زمـان انجـام

محبوبه مستخدمین حسینی و همکاران

آنتیژنها و آنتیبادی های پالکتی و مقاومت پالکتی
جدول  :2مقایسه نتایج  PRAدر زنان و مردان مورد مطالعه

جنسیت نیز در مردان و در زنان ارتبا معناداری مشـاهده
نشد .به عبارتی در ايـن م العـه پاســخ مثبــت  PRAبــا

کمتر از %15
%15

15
2

7
1

17
9

بین پاسخ مثبت PRAبا شمارش پالکتـی يـک سـاعت
بعد از تزريق گر چه همبستگی ضعیف و معکوسی وجود

%11

3

1

8

داشت .اما اين ارتبا معنادار نبود .راب ه بین پاسـخ مثبـت

%25
%21

1
-

2
1

3
1

 PRAبا شـمارش پالکتـی  26سـاعته بعـد از تزريـق نیـز

%35
%31

1

2
-

2
1

%15

1

1

4

%11
%41
مجموع

18

1
1
31

1
1
67

PRA

معنــادار نشــد .شــدت فلورســنت قرائ ـت شــده در روش
فلوسیتومتری برای  67نمونـه مـورد بررسـی در محـدوده
 %1/33-%14/71بود که میانگین و انحراف استاندارد برای
آنها محاسبه شد .برای تعیین  cut offاگـر درصـد قرائـت
شــده شــدت فلورســنت بــرای فــرد از  M+2SDشــدت
فلورسنت( )MFقرائت شده ،بزرگتر شـد ،نتیجـه مثبـت و
اگر کمتر بود منفـی تلقـی شـدند( .)19مقـدار مـذکور در

بــود 35 .نفــر( ، %41/2شــامل  22مــرد و  8زن) ايــن

م العــه مــا  %15/8حاصــل شــد .در کــل  2نفــر از نظــر

آنتیبادیها را ( )PRA≥ %15در سرم خود داشـتند .پاسـخ

آنتیبادی ضد  HPAمثبت شدند .در يک خانم با شـمارش

مثبـت  PRAدر زنـان و مـردان با يکديگر تفاوتی نداشت.
در بیماران گـر چـه بـین پاسـخ مثبـت  PRAو تعـداد

پالکتی يک ساعت بعد از تزريق  1555میکرولیتـر ،نتیجـه

فرآورده پالکتی مصرفی ارتبا معکوسی مشاهده شد ،امـا
اين ارتبا معنادار نبـود .بـین ايـن دو متریـر بـه تفکیـک

فلوسیتومتری( )%14/35برای آنتیبـادیهـای ضـد  HPAو
نتیجه  PRA=%31مثبت برای آنتیبادیهـای  ، HLAبـرای
هر دو آنتیبادی مثبت قلمداد شد(نمودار .)1

نمودار  :1سیتوگرام نمونه مثبت آنتیبادیهای ضد  HPAدر این مطالعه( )RNA1 = %16/3به رو

تلوسیتومتری
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درصد پاسخ

زنان

مردان

مجموع

تعـداد فـرآورده مصرفـی ارتباطـی نداشت.
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جدول  :3تراوانی مطلق و نسبی ژنوتیپی و تراوانی آللی(ژنی) آنتیژنهای مختلف پالکتی در بیماران مورد مطالعه

HPA-1a/1a

14
29

36
19/1

HPA-1a

HPA-1b/1b

6
6

8/1
8/2

HPA-2a/2b

38
9

99/4
16/2

HPA-3a/3a

27

17/2

HPA-3a

HPA-3a/3b

8
12

14/3
26/1

HPA-3b

67
5

155
5

5
67
5

5
155
5

5
8

5
14/3

HPA-15a/15b

16

28/4

HPA-15b/15b

29

11/1

HPA-1a/1b

HPA-2a/2a

HPA-2b/2b

HPA-3b/3b
HPA-4a/4a
HPA-4a/4b
HPA-4b/4b
HPA-5a/5a
HPA-5a/5ba
HPA-5b/5b
HPA-15a/15a

B-actin

S.M

HPA-15a/15b

HPA-4a/4b

HPA-5a/5b

HPA-1b

HPA-2a
HPA-2b

HPA-4a
HPA-4b

HPA-5a
HPA-5b

HPA-15a
HPA-15b

HPA-2a/2b

HPA-3a/3b

HPA-1a/1b

655 bp
400bp
215 bp
250bp
155 bp
100bp

شکل  :1نتایج الکتروتورز محصول  PCRمربوط به ژنهای مختلف  : HPAsاز سمت چپ به راست :ستون اول و دوم مربوط به آللهای

HPA-

 ،1a/ 1bستونهای سوم و چهارم مربوط به آللهای  ، HPA-2a/2bستونهای  5و  6مربوط به آللهای  ، HPA-3a/3bستونهای  7و  9مربوط به
آللهای  ، HPA-4a/4bستونهای  8و  10مربوط به آللهای  HPA-5a/5bو ستونهای  11و 12مربوط به آللهای  ، HPA-15a/15bستون اول از
سمت چپ مربوط به بتااکتین(کنترل داخلی) و ستون دوم از چپ سایز مارکر  50 bpمیباشند
نتیجه قرائت به شرح زیر بود:
+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

-

+

HPA-1a /1b ،HPA-2a /2b ،HPA-3a /3b /HPA-4a /4b / HPA-5a /5b / HPA-15a /15b
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HPA Genotypes

تعداد

درصد

HPA Alleles

محبوبه مستخدمین حسینی و همکاران

آنتیژنها و آنتیبادی های پالکتی و مقاومت پالکتی

 HPA-5a/5a ، HPA-4a/4aو  HPA-15a/15بود .نمونه دوم

کمترين میزان هموزيگوسیتی مربو بـه ( HPA-3a/3bبـا

مربو به يک آقا با شمارش پالکتی يـک سـاعت بعـد از

وفور  )%14/3است.

تزريق  1555میکرولیتر ،با نتیجـه فلوسـیتومتری %11/68
مثبت برای آنتیبادیهای ضـد  HPAو  PRAمنفـی بـرای

 35نفر( )%41/2از بیماران ،آنتیبادی ضد  HLAداشتند
و  17نفر فاقد اين آنتیبادیها بودند .دو نفر( )%6/1دارای

آنتیبادیهای  HLAو ژنوتیپ،HPA-2a/2b ،HPA-1a/1b :

آنتیبادی ضـد  HPAبودنـد کـه يـک نفـر از آنهـا دارای

HPA-15a/15b

آنتیبادی ضد  HLAنیز بـود .وفـور گـزارش شـده بـرای

بــود .در کــل  18بیمــار علــیرغــم نقــص در  CCIيــک

آنتیبادیهای ضد  HLAو ضد

در بیماران مبـتال بـه

ساعته(ابتال به مقاومت پالکتی ايمیون) در اين طـرح فاقـد
هر گونه آنتیبادی ضد  HLAو ضد  HPAبه روشهای به

مقاومت پالکت به ترتیب %25-%45و  %8-%21مـیباشـد
که در بسیاری موارد با آنتیبادیهای ضد  HLAهمراهنـد

کار رفته ،بودند.

( .)12 ،25در م العهای در سال  1383در سـازمان انتقـال

 HPA-5a/5a ، HPA-4a/4a ،HPA-3a/3bو

HPA

خون ايران ،در مورد آنتـیبـادیهـا در بیمـاران مبـتال بـه

يافتههای آزمايش : PCR-SSP
در الکتروفورز ژل برای  HPA-1برای دو نمونه ،نتـايع

اختالالت خونی مانند لوسمی حاد و آنمی آپالسـتیک کـه
به درمان با پالکت پاسخ مناسب نداده بودند ،مشخص شد

مناسبی حاصل نشد و محاسبات وفـور آلـلهـای  aو bآن

وفور آنتیبـادی ضـد آنتـیژنهـای  HLA-Iبرابـر %13/9و

بر مبنای  69نفر انجام گرفت .در ساير موارد نتـايع بـرای

وفور آنتیبادی ضد آنتیژنهـای پالکتـی  %63/7بـود کـه

b

 %31/9افراد دارای هر دو نوع آنتـیبـادی بودنـد( .)11در

برای  HPA-4, -5نداشتند .وفور آلل  aبـرای آنتـیژنهـای
 HPA-1, -2, -3بیشتر از آلـل  bبـه دسـت آمـد امـا وفـور

م العهای در مورد بررسی و شناسايی آنتیبادیهـای ضـد
 HPAدر  256بیمــار مبــتال بــه مقاومــت پالکتی(بــه روش

 HPA-15bاز آلــل  HPA-15aدر ايــن م العــه بیشــتر شــد

االيــزا) در آلمــان و چــین ،مشــخص شــد کــه  116نفــر

(جدول ()3شکل .)1

( )%11/88آنها دارای اين آنتیبـادیهـا هسـتند و از ايـن

بحث

 116نفر ،تعداد  )%74/1( 115نفـر فقـط آنتـیبـادی ضـد
 2 ،HLAنفر فقط آنتیبادی ضد پالکتـی و  2نفـر هـر دو

 67نفر کامل شدند .در اين م العه هیچ يک از افراد آلل

اين م العه بر روی  67بیمار مبتال به مقاومـت پالکتـی

آنتیبادی را داشتند( .)21وفور اين آنتیبادیها در بیمـاران

HPA-

اين م العـه در محـدوده م العـههـای مشـابه قبلـی قـرار

ايمیون انجام شد .وفور آللهای آنتیژنهای پالکتی
 1aو  HPA-1bبه ترتیـب  5/4و  HPA-2a ،5/6وHPA-2b

میگیرند.

به ترتیـب 5/69و  HPA-3a ،5/13و  HPA-3bبـه ترتیـب

در سرم  18نفر از افراد م العـه حاضـر کـه  CCIيـک
ســاعته آنهــا کمتــر از  9155pt/μLبود(بیــانگر ابــتال بــه

 HPA-5aنیـز دارای فراوانـی ( 1يـا  )%155و  HPA-15aو
 HPA-15bبـــه ترتیـــب  5/31و  5/47بـــود HPA-4b .و

مقاومت پالکتی ايمن) ،آنتیبـادی ضـد  HLAديـده نشـد.

 5/91و  HPA-4a ،5/21دارای فراوانی ژنی ( 1يـا ،)%155

علت اين امر اين است که آنتـیبـادی ضـد  HLAدر ايـن

 HPA-5bدر هیچ يک از افراد مشاهده نشـد .فـراوانتـرين

تحقیق با روش سمیت سلولی وابسته به کمپلمـان بررسـی
شدند .سمیت سلولی وابسته به کمپلمـان از سـال  1745و

HPA-3a/3a

تا سال ها بعـد بـه عنـوان معیـار اسـتاندارد بـرای بررسـی

با وفور  %11/1بود .کمترين میزان هموزيگوسـیتی مربـو
به ( HPA-1a/1aبا وفـور  )%8/1و ( HPA-2a/2aبـا وفـور

آنتیبادیهای ضد  HLAبه کار گرفته شـد .امـا ايـن روش

میزان هموزيگوسیتی در بین افراد مورد بررسی مربو بـه
 HPA-5a/5aو  HPA-4a/4aبا  %155و سپا

 )%8/2است .بیشترين میزان هتروزيگوسیتی مربو

HPA-

قادر به رديابی برخی آنتیبادیهايی که از نظر بالینی مهـم
هستند ،دارا نمیباشد(.)22
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ژنوتیـــپ وی، HPA-3a/3b ، HPA-2a/2a ، HPA-1a/1a :

( 2a/1bبا وفور )%99/4و ( HPA-1a/1bبا وفـور  )%19/1و

دوره  ،14شماره  ،2تابستان 78

هم چنین م رح شده است گرچه سالها آنتیبـادیهـا

: 5/16-5/74 ،HPA-1b : 5/51- 5/21 ،HPA-1a : 5/91

تنها روش حذف ايمونولوژيک پالکتها شناخته شدند اما

HPA-2a

HPA-3a:5/68-5/71،HPA-2b

م العــههــا ،حــذف ايمونولوژيــک پالکــت در غیــا

:5/51-5/59 ،HPA-4a :5/73-1 ،HPA-3b :5/51-5/12

آنتیبادیها را م رح کردهاند.
تخريب پالکتها در غیا آنتیبـادی بـه عوامـل غیـر

HPA-

: 5/51-5/16 ، HPA-5a :5/97-5/77 ، HPA-4b
.)11( HPA-15b :5/569/13 ،HPA-15a :5/69-5/16 ،5b

ايمونولوژيک نسبت داده شده اما در برخی بیمـاران فاقـد

در بررسی وفور ژنی محاسـبه شـده بـرای بیمـاران در

آنتــیبــادی ،عوامــل غیــر ايمونولوژيــک نیــز در تخريــب

م العه حاضر با محدودههـای وفـور ژنهـای پالکتـی در

پالکتها م رح نیستند و در اين راب ه به نقش سلولهای

جمعیتهای مختلف افراد ظاهراً سالم ،مشـخص شـد کـه

 TCD8+در پاکسازی پالکتها در غیا آنتیبـادی اشـاره
شدهاند و م رح گرديده اين مکانیسم در بیماران مقاومـت

فراوانی به دست آمده برای آلل  aبرای ژنهـای
 2,-15کمتر از محدوده فوق است در حالی که وفور آلل b

پالکتی نیز قابل استناد است(.)23

برای همین آنتیژنها بیشتر از محدوده فوق میباشد(شايد

: 5/56-5/64 ،

،

فراوانی آنتیژنهای پالکتی در اهداکننـدگان خـون در

به علت اين که در م العه ما بیماران بررسـی شـدهانـد) و

کشورهای مختلف از جمله در ايران بررسـی شـده اسـت.
وفور ژنی يـا آللـی آنتـیژنهـا در اهداکننـدگان خـون در

وفــور آللــی ســاير آلــلهــا در م العــه مــا در محــدوده
م العههای قبلی اسـت .وفـور ژنـوتیپی و آللـی بـین ايـن

کشورهای مختلف شامل انگلستان ،چـین ،ژاپـن ،بحـرين،

بیماران(ايرانی) بـا اهداکننـدگان خـون(ايرانی) در م العـه

اسپانیا ،فنالند ،اتريش ،کره ،آمريکا ،عربستان ،تايلند و هـم

مدنی و همکاران در جدول مقايسه شده است(()14جدول

چنین ايران در محدودههای زير به دست آمدهانـد-5/77 :

.)6

جدول  :4وتور ژنوتیپی و آللی بین بیماران این مطالعه با اهداکنندگان خون()15
HPA Genotypes

HPA-1a/1a
HPA-1a/1b
HPA-1b/1b
HPA-2a/2a
HPA-2a/2b
HPA-2b/2b
HPA-3a/3a
HPA-3a/3b
HPA-3b/3b
HPA-4a/4a
HPA-4a/4b
HPA-4b/4b
HPA-5a/5a
HPA-5a/5ba
HPA-5b/5b
HPA-15a/15a
HPA-15a/15b
HPA-15b/15b

تراوانی نسبی ژنوتیپ در
مطالعه حاضر

تراوانی ژنوتیپ در
اهداکنندگان خون

تراوانی ژن در مطالعه
حاضر

تراوانی ژن در مطالعه
مدنی()15

36
19/1
8/1
8/2
99/4
16/2
17/2
14/3
26/1
155
5
5
155
5
5
14/3
28/4
11/1

74
6
5
8
72
5
17
17
22
155
5
5
78
5
2
16
17
49

5/4
5/6

5/78
5/52

5/69
5/13
5/91
5/21

5/16
5/64
5/68
5/12

1
5

1
5

1
5

5/77
5/51

5/31
5/47

5/69
5/13
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HPA-1,-

آنتیژنها و آنتیبادی های پالکتی و مقاومت پالکتی

مقايسه آماری وفور ژنوتیپی برای
1a/1b

،

HPA-1a/1a

،

محبوبه مستخدمین حسینی و همکاران

HPA- ، HPA-1b/1b

که با وفور آللهای

و

وجود داشت(.)21

HPA-2a/2b

،

HPA-3a/3b

HPA-3b/3b

آنتــیژنهــای  HPA-1, -3در بیمــاران مــورد م العــه بــا
اهداکننــدگان خــون هــم نــژاد ايرانــی تفــاوت معنــاداری
دارند( .)14()p< 5/5551در بیماران ،هموزيگوسیتی بـرای
آلل

b

مربو بـه  HPA-1,-2مشـاهده شـد در حـالی کـه

اهداکنندگان فاقد آن هستند .اين تفاوت وقوع احتمالی در
بیمــاران طــی دريافــت پالکــت از اهداکننــدگان خــون
هتروزيگوت  abبرای اين آنتـیژنهـا را م ـرح مـیکنـد.
اثبات اين امر احتیا به تعیین نوع آنتیبادیهـای پالکتـی
در بیماران دارد .در جمعیتهای مختلف وفور آلل  bبرای
 HPA-15در مقايسه با آلل اين آنتیژن بیشتر است کـه در
م العه ما نیز چنین بود( .)14اما وفور ژنوتیپی و آللی برای
ساير آنتیژنها تفاوت معناداری بین اين دو جمعیت نشان
نداد (ارزش

p

در محدوده  .)5/1-5/81مقايسه وفور آللی

و ژنوتیپی بیماران ايـن م العـه بـا تحقیقـی کـه بـر روی
بیمــاران انکوهماتولوژيــک بــا ترومبوســیتوپنی کمتــر از
 25555میکرولیتر و مصرفکننده فرآورده متـراکم پالکتـی
در برزيل انجام شده نیز نشـان داد کـه فقـط در آلـلهـای
هموزيگوت  aبرای

-15

 HPA-3,و  bبرای  HPA-1با هـم

شبیهند و وفور ژنوتیپی و آللی ساير آنتیژنهـای پالکتـی
بین اين دو گروه بیماران تفاوت معناداری ندارند که شايد
به داليـل تفـاوت نـژادی باشـد( .)26در م العـه بررسـی

نتيجهگيري

اطالعات حاصل از م العه ما نشان داد که فراوانی آلـل
 aبرای  HPA-1/ -3/ -4 /-5و آلـل  bبـرای  HPA-2/ -15در
جمعیت مورد م العه بیشتر بود .وفور آللی و ژنوتیپی بـین
گروه بیمار مورد م العـه و جمعیـت اهداکننـدگان ايرانـی
میتواند توضی دهنـده وقـوع مقاومـت پالکتـی در آنهـا
باشد .گرچه اظهار نظر دقیق در اين مورد نیاز بـه بررسـی
بیشتر اهداکنندگانی دارد که فرآوردههای خـون و پالکـت
آنها به اين گروه بیماران تزريق شده است .تعیین ژنوتیپ
آنتیژنهای پالکتی راهکار عملـی مناسـبی بـرای بررسـی
علت آلوايمونیزاسیون در بیماران مبتال به مقاومت پالکتـی
و ساير موارد ترومبوسیتوپنی و کمک بـه مـديريت درمـان
آنها است و امکان انتخا اهداکننده سازگار از نظـر ايـن
آنتیژنها را برای بیماران مربوطه مقدور میسازد.
تشکر و قدردانی

اين مقاله بخشی از يافتههای طرح مصو

در شـورای

پژوهش مؤسسه عالی آموزشـی و پژوهشـی طـب انتقـال
خــون ايــران(/974د مــورد  29خــرداد  )1374بــا تقبــل
پرداخت همه هزينهها توسط اين مرکـز مـیباشـد کـه بـه
عنوان پاياننامه کارشناسی ارشد در دانشـگاه آزاد اسـالمی
واحد شرق ارائه شد .نويسندگان مقاله بـه ايـن وسـیله از

 HPAsدر  115بیمـــار ( 41مـــرد و  81زن) مبـــتال بـــه

خانمها :زهرا ع ايی ،مونا تجريشی ،الهـام سـل انآبـادی،

SSP-PCR

شیرين عبدیزاده ،دکتـر مهـین نیکوگفتـار و آقايـان دکتـر
محمد نوروزی عقیده و مجتبی شاکرمی که در جمعآوری

بدخیمیهای خونی همراه با ترومبوسـیتوپنی در محـدوده
ســنی  18الــی  35ســال در برزيــل بــه روش
وفور آللی به شرح زير حاصل شد:

;HPA-1a: 0.837; HPA-1b: 0.163; HPA-2a: 0.830
;HPA-2b: 0.170; HPA-3a: 0.700; HPA-3b: 0.300
HPA-4a: 1; HPA-4b: 0; HPA-5a: 0.887; HPA-5b:
 HPA-15b: 0.543و 0.113; HPA-15a: 0.457

نمونههای مختلف بـرای راهانـدازی و انجـام آزمـايشهـا
کمک کردهاند ،تشکر مینمايند.
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Abstract
Background and Objectives
Immune platelet refractoriness is a complication of blood transfusion in patients with multiple
platelet transfusions. Antibodies against surface antigens, including human platelet antigens
(HPAs) and human leukocyte antigens (HLAs), can be produced which can cause the
degradation of transfused platelets by macrophages. In this study, the frequency of platelet
antigens and antibodies against both HPAs and HLAs is evaluated in patients with platelet
refractoriness
Materials and Methods
In this descriptive study, the simultaneous analyses of antigens of HPA-1/ -2/ -3/ -4/ -5/ -15 by
molecular method (PCR-SSP), screening of platelet antibodies by flow cytometry, and antiHLA-I antibodies by panel reactive antibody (PRA) assay were evaluated in 49 patients with
platelet refractoriness
Results
Out of 49 patients (including 18 females and 31 males) with platelet refractoriness, the platelet
count in women was 6400 ± 3202 (range of 1000-10000 cells/μl) and in men 7283 ± 2518
cell/μl (range of 3000-10000) showing no significance (p = 0.055). No case of HPA-4b, HPA5b was found in this study. Anti-HLA antibodies and anti-HPA antibodies were detected in
61.2% and 4% of the patients, respectively
Conclusions
The data from our study showed that the frequencies of the allele a for HPA-1 / -3 / -4 / -5 and
the allele b for HPA-2 / -15 were higher in the studied population. The frequencies of alleles
and genotypes between the studied group and Iranian blood donors were different and can
explain the occurrence of platelet resistance among the patients
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