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چكيده
سابقه و هدف

سیستم گروه خون  Rhیکی از پیچیدهترین سیستمهاي گروههاي خونی و داراي حدود  55آنتیی ژن اسیت دو
ژن  Rh Dو  Rh CEمسئول کد کردن آنتیژنهاي سیستم  Rhهستند فنوتیپ  Rh nullقادر به عرضه هیچ یی
از این آنتیژنها نیست و شیوع آن ی در شش میلیون نفر است می توان با تعیین فنوتیپ سایر افراد خانواده،
خون مناسب را در موارد مورد نیاز تهیه کرد
مورد

در سال  1372خانمی  37ساله با گروه  Aمنفی با آنمی همولیتی به بیمارستان بوعلی قزوین مراجعه کرد بیه
علت ناسازگاري در کراسمچ ،نمونه وي مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بررسیهاي تکمیلی ،گروه خیونی
 Rh nullاو مشخص شد مورد به وسیله انجام آزمایش غربالگري آنتییبیادي سیرم بیمیار و تعییین فنوتییپ
آنتیژنهاي  Rhشناسایی شد پس از بررسی سایر افراد خانواده ،برادر وي بیه عنیوان دومیین میورد Rh null
شناسایی گردید

نتيجه گيري

دو فرد شناسایی شده در این مطالعه ،اولین موارد  Rh nullدر ایران بودند که به وسیله غربیالگري آنتییبیادي
سرم بیمار شناسایی شدند
كلمات كليدي :انتقال خون ،فنوتیپ ،آنتیژن ،ایران
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مقدمه

گروههای خـونی اسـت و دارای کـد  009از سـوی کمیتـه
بینالمللی انتقـال خـون  )ISBTمـیباشـد .لوکـوس  Rhدر
روی کرومـوزوم  )1p34.3p36.13 4قـرار گرفتـه اسـت .دو ژن
مجاور در لکوس  ، Rhمسئول کد کردن پروتئین  Rhشامل
 RHDو  RHCEمیباشـند  .)4عـووه بـر ژنهـای  ، Rhژن
ديگری به نام

RHAG

کرومــوزوم 2

11 21.1

p

گلیکوپروتئین مرتبط با  )Rhبر روی

 )6pقــرار دارد و در ســطا شــای

گوييه قرمز با پروتئین  Rhواکنش میدهد .)6 ،6
فنوتیپ  Rh nullقادر به عرضه هیچ يک از آنتیژنهـای
 Rhنیست و از رويداد ژنتیکی متفاوتی به وجود میآيد کـه
باعث ايجاد دو نوع تنظیمی و آمورف میگردد .)4افـراد بـا
فنوتیپ  Rh nullبسیار نادر هستند و فراوانـی آن در حـدود
يک در شش میلیون نفر است  .)9سندرم  Rh nullمیتوانـد
با عويم بـالینی شـديد تـا بسـیار خفیـف بـروز کنـد ،ايـن
تفاوتها در يک خانواده نیز قابل مشاهده است  .)5در اين
افراد ممکن است،

آنتیRh29

آنتیبادی بر علیه کل سیستم

 )Rhو آنتــی Rh17آنتــیبــادی بــر علیــه پــروتئینهــای
 )RhCc/Eeوجود داشته باشد .)6
با توجه به نادر بودن اين فنوتیپ و دشواری يافتن خون
سازگار برای اين افراد ،شناسايی و تشويق آنها بـه اهـدای
اتولوگ جهت بر طرف کردن نیاز خود و ديگران بسـیار بـا
ارزش است.

روز به مقدار  2 mg/dLرسید.
برای يافتن خون مناسب ،نمونه به آزمايشگاه سـرولوژی
پايگاه انتقال خون استان قزوين فرستاده شد .نتايج بررسـی
نمونه بیمار ،با استفاده از کیت ربالگری آنتیبـادی و پانـل
سلولی ،نشاندهنده وجود آنتیبـادی ناخواسـته در سـرم او
بود .نتايج بـه ايـن شـر بـود کـه سـرم بیمـار بـا تمـامی
سلولهای پانل سلولی در همه مراحل واکنش مثبت داشـت
و در مورد لوله اتوسل ،واکنش منفی بود و نتايج آزمايشها
در بتش هماتولوژی ستاد مرکزی نیز مشابه بود.
با توجه به اين که ،امکان شناسايی آنتیبادی بـا الگـوی
ذکر شده وجود نداشت ،لذا فنوتیپ کامل گلبولهای قرمـز
بیمار با استفاده از آنتیسرمهـای اخت ايـی انجـام شـد و
عدم واکـنش گلبـولهـای قرمـز بیمـار بـا آنتـیسـرمهـای
اخت ايی سیسـتم  ،Rhفنوتیـپ

Rh null

او را نشـان داد.

شايان ذکر است در اين مورد ،پانل سلولهـای انتتـابی در
شناسايی آنتیبادی ،کمکی نمیکرد.
در ادامه از بستگان بیمار شامل سه برادر و يک خـواهر)
نمونه گرفته و مشتص شد که تنها يکـی از بـرادران دارای
گروه خونی  Aمنفی است .نتايج آزمايشها مشـتص کـرد
که اين فرد نیز Rh null ،میباشد.
در نهايت  6واحـد خـون از او در طـول يـک هفتـه بـا
درخواست و مسئولیت پزشک معالج گرفته شد و به بیمـار
تزريق شد که هموگلوبین بیمار را افزايش داد.

مورد

مورد شناسايی شده خانمی  64ساله با گـروه خـونی
منفی بـود .بیمـار بـا مشت ـات 2/2 mg/dL

ناسازگار شد ،هموگلوبین فرد کاهش يافت و بعـد از ننـد

A

بحث

%5/5 ، Hb

مورد خانمی با آنمیهمولیتیک بـا اتیولـوژی نامشـتص

= 246 mg/dL ، Total bilirubin = 6/4 mg/dL ، Retic cell
=  ، LDHاسپلنومگالی و احتمـال وجـود آنمـی همولیتیـک

بود که با دريافت دو واحـد خـون  Aمنفـی ،دنـار نـوعی

=

ارثی از بیمارستان رازی شهرستان قزوين جهت ادامه رونـد
درمانی و مشاوره هماتولوژی به بیمارسـتان بـوعلی سـینای
شهرستان قزوين منتقل شد.

آنتیبادی یـر منتظـره در سـرم خـود شـد کـه بـا تمـامی
سلولهای پانل سلولی واکنش مثبت داشت .بعد از آزمايش
گلبولهای قرمز با آنتیسرمهای اخت ايـی ،گـروه خـونی
اوRh null ،

تشتیص داده شد .

بیمار دو واحد گلبول قرمز دريافت کرد که با سرم بیمار

مــواردی مشــابه در امريکــا  )4422و پاکســتان )6040

mg/dL

شناسايی شدهاند .مورد اول خانمی  56ساله با سابقه تزريق
خون و دارای گروه خونی  Oمنفی و مورد دوم خـانمی 66

دارای واکنش سازگار بـود و هموگلـوبین او را بـه

 4/6افزايش داد .پس از دريافت خون ،کراسمچ سرم بیمار
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سیستم گـروه خـون  Rhيکـی از سیسـتمهـای پیيیـده

بــا تمــامی واحــدهای موجــود در بانــک خــون بیمارســتان

47  بهار،4  شماره،45 دوره
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.)2 ژنوتیپ بیمار اقدام شود

 منفی و بدون سابقه تزريق خون بـودA ساله با گروه خونی

هم ننین شايان ذکر است که اين افراد فاقد گـروههـای

و هر دو دارای آنمیهمولیتیـک بـا اتیولـوژی نامشـتص و

 و بیان بسیار پايین از آنتـیبـادی،LW ،ديگر از جمله دافی

 بررسـیهـا نشـاندهنـده وجـود.بارداریهای متعدد بودند

 شناسـايی آنتـیبـادی بـر علیـه ايـن. نیز میباشندS/s  وU
 کـه واحـدهای خـون دريافـتRh null گـروههـا در افـراد

آنتــیبــادی یــر منتظــره در ســرم آنهــا بــود کــه بعــد از
Rh null ، گــروه خــونی آنهــا نیــز،آزمــايشهــای مزم

.)4 ،40 کردهاند نیز محتمل است

.)2 ،7 تشتیص داده شد
مورد شناسايی شده در پايگاه قزوين نیـز ماننـد مـوارد

نتيجهگيري

 درRh

null

دو فرد شناسايی شـده دارای گـروه خـونی

 اولین موارد شناسايی شده از ايـن گـروه خـونی،اين مقاله

يادشده دارای آنمـی بـا اتیولـوژی نامشـتص بـود کـه بـا
 منفی دنار آنتی بادی یرمنتظره شدهA دريافت نند واحد
.بود

 مـورد اول بـه وسـیله انجـام آزمـايش.نادر در ايران بودند
ربــالگری آنتــیبــادی ســرم بیمــار و تعیــین فنوتیــپ

تشتیص گروه خونی اين بیمار به روش آگلوتیناسـیون

 پس از بررسـی سـاير افـراد.شناسايی شد

 بــرادر وی بــه عنــوان دومــین مــورد، خــانواده

جايی که اين روش به تنهايی قادر به تعیین ژنوتیپ يحیا
 مزم، نمـیباشـدRh افراد به ويژه در سیستم گـروه خـونی

.شناسايی شد

است با اسـتفاده از روشهـای مولکـولی نسـبت بـه تايیـد

Rh null

Rh

آنتیژنهای

با استفاده از آنتیسـرمهـای اخت ايـی انجـام شـد از آن
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Case Report

Identification of an Iranian family with Rh null phenotype
Sabzikar E.1,2, Baghernejad Nashl A.1,2, Hasani F.1, Kiani A.A.1,2, Alijani S.1,2, Nezami M.1,2
Emami Fard M.1,2
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Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion
Medicine, Tehran, Iran
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Qazvin Regional Blood Transfusion Center, Qazvin, Iran

Abstract
Background and Objectives
Rh blood group system is one of the complex systems of blood groups and composed of nearly
50 antigens. The two gens of Rh D and Rh CE are responsible for coding of Rh system. Rh null
genotype does not express any of these antigens. The prevalence of phenotype Rh null is 1
person per every 6×106 individuals and it is rather difficult to find compatible blood for the
recipients in need. However, as there are probably members with similar characteristics in a
given family, it would be plausible to diagnose the phenotype in family members to prepare
compatible blood in time of need.
Case
In 2014, a 39-year-old negative female patient with hemolytic anemia referred to BoAli
Hospital in Qazvin. Her sample, due to incompatibility in cross matching was further tested
and her Rh null group was determined.
Conclusions
This case was identified by antibody screening tests and the subsequent determination of Rh
antigen phenotype. After checking other family members, her brother was identified as the
second Rh null group case in the country.
Key words: Blood Transfusion, Phenotype, Antigen, Iran

Received: 17 Aug 2015
Accepted: 3 Feb 2018
Correspondence: Sabzikar E., MSc of Hematology & Blood Banking. Blood Transfusion Research Center, High
Institute for Research and Education in Transfusion Medicine and Qazvin Regional Blood Transfusion Center.
Postal Code: 3416613445, Qazvin, Iran. Tel: (+9828) 12246727; Fax: (+9828) 12220136
E-mail: sabzikar.seven1986@yahoo.com

