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ژنوتیپ سیستم گروه خونی  Rhدر بیماران تاالسمی دارای آلوآنتیبادی
درمانگاه تاالسمی بزرگساالن در سالهای 7931-7931
راضیه دادخواه تهراني ،7آرزو اودی ،2آزیتا آذرکیوان ،6ناصر امیریزاده

4

چكيده
سابقه و هدف

پس از سیستم  ، ABOآنتيژنهای اصلي سیستم گروه خوني  ،(e ،E ،c ،C ،D) Rhایمونوژنترین آنتيژنها
ميباشند .روش سرولوژی با توجه به وجود گلبولهای قرمز اهداکننده در گردش خون بیمار ،قادر به تشخیص
دقیق آنتيژنهای گروههای خوني در بیماران با تزریق خون مداوم نیست اما روشهای مولکولي ميتوانند با
بررسي  DNAبا صحت باالیي این آنتيژنها را تعیین کند.
مواد و روشها

در یک مطالعه مقطعي ـ توصیفي ،نمونههای خون محیطي  222بیمار مبتال به تاالسمي دارای آلوآنتيبادی
شامل )%42/5( 17بیمار مذکر و  )%59/5( 779بیمار مؤنث با میانگین سني  62 ± 72/9سال (رنج سني 4-65
سال) در درمانگـاه تاالسمـي تهـران در سالهای  7696-7691جمعآوری گردید و تعیین فنوتیپ آنتيژنهای
 e ، E ، c ، Cانجام شد PCR-SSP .برای تمامي نمونهها انجام گرفت و در موارد ناهمخواني بین نتایج ژنوتیپ
و سرولوژی ،نتایج به روش تعیین توالي  DNAتایید شدند.
يافتهها

در این مطالعه بیشترین فراواني آلوآنتيبادیها در سیستم  Rhمربوط به  44( Anti-Eبیمار )%22 ،و
( 22بیمار )%72 ،و فراواني آللها به روش ژنوتیپ به صورت  742نفر( 745 ،C )%17نفر( 46 ، c )%12/5نفر
( E )%26و  796نفر( e )%91بوده است .در این مطالعه 61 ،مورد ناسازگاری بین نتایج سرولوژی و ژنوتیپ
مشاهده شد .این ناسازگاریها  )74( %1/5در  )77( %6 ، RHCدر  )71( %9/5 ، RHcدر  RHEو )6( %7/5
در  RHeدیده شد.
Anti-D

نتيجه گيري

تعیین ژنوتیپ گروههای خوني ميتواند به عنوان روش مکمل با رفع مشکالت روش سرولوژی ،کمک شایاني
به تعیین دقیق آنتيژنهای گروه خوني بکند.
كلمات كليدي :تاالسمي ،ژنوتیپ ،گروههای خوني

 -1کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 PhD -2خونشناسی و بانک خون ـ دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -0فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان ـ استاديار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -4مؤلف مسئول PhD :خونشناسی و بانک خون ـ دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ صندوق
پستی14441-1117 :

] [ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-10-07

تاريخ دريافت99/4/ 9 :
تاريخ پذيرش99/7/03 :

دوره  ،17شماره  ،1بهار 99
مقدمه

از میـان رـروههـای خـونی کـه تـاکنون شـناخته شـده،
رــروههــای خــونی  Kidd ، Kell ، Rhو  Duffyاز جملــه
رروههای خونی هستند که از نظـر بـالینی مهـ مـیباشـند.
سیست ) Rh (ISBT 004با پیچیـدهتـري اسـاس ژنتیکـی و
بیش از  43آنتیژن ،از نظر اهمیت بالینی بعد از  ABOقـرار

در سراسر جهان است و تزريـق خـون ،مهـ تـري درمـان
حمايتی برای اي افراد میباشد .تزريـقهـای مکـرر خـون،
بیمار را در معـر

عـوار

فراوانـی قـرار مـیدهـد کـه

مه تري آنها ،آلوايمیونیزاسیون میباشد .طبق مطالعههـای
صورت ررفته ،میزان آلوايمیونیزاسیون در بی جمعیتهـای
متفاوت در بیماران تاالسمی حدود  %1/0-%07تخمـی زده

میریرد .پـروتئی هـای  Rhهـر کـدا از  414آمینـو اسـید
ســاخته شــده و پــروتئی هــای اصــلی آن  RhDو RhCE

توجهی در درمان اختالل ايجاد کـرده و دسترسـی بـه يـک

ايمونوژن است ،اما قابل توجـه تـري آنتـیژن آن ناشـی از

تزريق خون سازرار را با مشکل روبـرو سـازد( .)9 ،13امـا
فراه آوردن يک تزريق خون سازرار در ايـ بیمـاران ،بـه

میباشد .سیسـت  Rhدارای آنتـیژنهـای فـراوان و بسـیار
حضور و يا عد حضـور آنتـیژن  Dروی پلـیپپتیـد

RhD

میباشد که معموالً در انتقال خون برای بررسی سیسـت
تنها حضور اي آنتی ژن بر روی رلبولهـای قرمـز بررسـی
Rh

میشـود کـه بـه صـورت  Rhمثبـت و  Rhمنفـی رـزارش
میشود ،اما آنتیژنهای ديگـر  Rhاز جملـه  C, c, E, eنیـز

شده است( .)7 ،9تولید آنتیبادی مـیتوانـد بـه طـور قابـل

دلیل طول عمر بیشتر رلبولهـای قرمـز اهداکننـده در بـدن
بیمار ،باعث کاهش نیاز به تزريق خون و در نتیجـه کـاهش
عوار میشود (.)11
ارر چـه روش سرولوژی(همارلوتیناسـیون) هنـوز يـک
روش اســتاندارد بــرای تعیــی فنوتیـپ رــروههــای خــونی

میتواند باعث واکنشهای همولیتیک شديد در انتقال خون
شوند که ايمونوژنسیتی آنتیژنها به صورت D> c>E>e>C

حضور رلبولهای قرمز اهداکننده در رردش خون بیمـار و

دو جايگاه ژنـی همولورـوس کـد کننـده دو پلـیپپتیـد

نیاز به تکرار بررسـیهـا بـه دلیـل عـد شناسـايی صـحیح
آنتیژنها ،وقتریر و تفسیر آن مشکل میباشد .روشهـای

میباشد(.)1-0
( RhD (CD240Dو ( RhCE (CD240Cدر کمپلکس رزوس
در موقعیت کروموزومی (P34-36.1) 1در کنار يگديگر قرار
می ریرند .محتوای ژنو هر کدا از ژنهـای  RhDو RhCE
حدود  71 Kbpمیباشد و هرکدا دارای  13ارزون هستند.
دو ژن  RhDو  RhCEدر تـــوالی نوکلئوتیـــدی %92 ،و در

میباشد اما انجـا فنوتیـپ در بیمـاران تاالسـمی بـه دلیـل

مولکولی مختلف با استفاده از آنالیز  DNAمیتواند بـه ايـ
محدوديتهـا غلبـه کنـد و امکـان تعیـی دقیـق آلـلهـای
رروههای خونی و دستيابی به يک تزريق خون سازرار و
ســودمند را فــراه کنــد( .)1 ،12بــدي جهــت در مطالعــه
حاضر تالش ررديد برای اولـی بـار در ايـران ،روشهـای

توالی آمینو اسیدی  %94با يکديگر هومولـوژی دارنـد و دو
قطعه ديگر به طول  9 Kbpبـه نـا  Rhesus boxبـا %99/4

تعیی آللهای

 RhDقرار ررفته است(.)2-1

نتايج آن را با روش سرولوژی در بیمـاران تاالسـمی دارای
تزريق خون متعدد مقايسه نمايی .

 4آلل محصول ژن  RhCEناشـی از پلـیمورفیسـ هـای

c ،C

 e ،E ،از سیست  Rhراهاندازی کـرده و

تک نوکلئوتیدی میباشند کـه  4تغییـر نوکلئوتیـدی باعـث
تغییر در توالی آمینواسیدی میشود .ايـ جـايگزينیهـا در

اي مطالعه از نـو مقطعـی -توصـیفی بـود و از روش

پلیمورفیس  Cنسبت به  cبه ترتیب به صورت 49nt C>G

نمونهریری غیر احتمالی آسان استفاده شد .برای بیان نتـايج

(ارـــــــزون 037nt ، G>A230nt ، A>C 179nt ،)1

T>C

(هرسه در ارـزون  )2و در پلـیمورفیسـ  E/eبـه صـورت
 C>G 474ntدر ارزون  1میباشد(.)2 ،4
بیماری تاالسمی يکی از متداولتري بیماریهای ژنتیکی

مواد و روشها

از روشهای آماری توصیفی استفاده ررديد.
در اي مطالعه از  233بیمار مراجعهکننـده بـه درمانگـاه
تاالسمی ظفر تهران با سابقه تولید آنتـیبـادی 1 ،میلـیلیتـر
خون کامل  EDTAدار جمعآوری ررديد.
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شباهت در توالی و جهـتریـری يکسـان در دو طـر

ژن

مولکـولی شـامل  PCR-SSPو  DNA Sequencingرا بـرای

راضیه دادخواه تهرانی و همکاران

ژنوتیپ  Rhدر بیماران تاالسمی

تعداد  13اهداکننده سال مراجعهکننده به سازمان انتقـال

نواحی مورد نظر در هر يـک از ژنهـا متصـل شـوند تـا از

خون به عنوان کنترل در نظر ررفته شد .فنوتیپ و ژنوتیـپ

تکثیرهای نابهجای ژنها در واکنش  PCRممانعت به عمـل

اي بیماران تعیی شد و بـرای تايیـد نتـايج ،تعیـی تـوالی

آيد .برای بررسی ايـ ژن از سـه روش

 PCR-SSPوPCR-

انجا شد .از نمونههای کنترل جهت بهینهسازی راهانـدازی
روشهای مولکولی و به عنوان نمونه کنترل مثبـت اسـتفاده

 RFLPو  DNA Sequencingاستفاده ررديد .از ارزونهـای
 1،2به دلیل وجود جايگزينیهای تک نوکلئوتیدی بـی دو

شد.

آلل  Cو  cو اينترون  2به دلیل اضافه شدن يـک تـوالی

bp

 139در آلل  Cنسبت به ( cو ه چنی آلل  )Dبرای تمـايز

تعیی فنوتیپ:

اي دو پلیمورفیس استفاده شد و ه چنـی ارـزون  1بـه

تعیــی فنوتیــپ آنتــیژنهــای  e،E،c،Cبــه صــورت

دلیل وجود يک جايگزينی تک نوکلئوتیدی در جايگاه 474
برای تعیی پلی مورفیس  E/eمـورد اسـتفاده قـرار ررفـت.

سرولوژيک با استفاده از آنتیبادیهای مونوکلونال ،Anti-C
( Anti-e ، Anti-E ، Anti-cآلمـــان ، GmbH ،ايمونوديـــا-
نوســتیکا) و بـــا روش اســتاندارد لولـــهای ،بــر اســـاس

آورده شده است.

يک از آنتیژنهای رروه خونی ،يـک لولـه اختصـاا داده

: PCR-SSP

جزئیات اي تغییـرات نوکلئوتیـدی بـه تفصـیل در مقدمـه

همارلوتیناسیون استاندارد انجا پذيرفت .بـرای تعیـی هـر

آغازررهای شـرو کننـده جهـت  ، PCR-SSPآلـلهـای

سپس به هر لوله يک قطره آنتیبادی و يک تـا دو قطـره از

سوسپانسیون  %0-%1رلبول قرمز اضافه ررديد .سپس لوله-

 RhCE*C/cاز مقالــه اکم ـ و همکــاران در ســال  2332و

ها به مـدت  03ثانیـه بـا دور  1133rpmسـانتريفیوژ شـد.

برای آللهای  RHCE*E/eاز مقاله فاس و همکاران در سال

وجود آرلوتیناسیون در هر لوله در مقابل آينه مقعـر همـراه

 1991ررفته شد(جدول  .)10 ،14()1هورمون رشد انسانی

با حرکت دادن آهسته لولههـا بررسـی ررديـد.غربالگری و

به عنوان کنترل داخلی استفاده ررديد .حجـ کلـی واکـنش

تعیی هويت آنتیبادی ها بـر اسـاس اسـتانداردهای مرجـع
سازمان انتقال خون ايران و با استفاده از کیتهـای ارسـالی

 21 µLو شامل 12/1 µL :از ( PCR 2x Master Mixايـران،
يکتــا تجهیــز آزمــا) ،غلظــت  DNA 13-133 ngو غلظــت

از اي مرکز انجا شد و نتايج ثبت ررديد.

مخلوط آغازرر مستقی و معکوس برای هريک از آللهـای
 Cو  3/4 µM Eو برای آللهای  cو  3/0 µM eبوده است.

روشهای مولکولی:
استخراج : DNA
استخراج

شد .برنامه دمايی در دستگاه ترموسايکلر برای ايـ آلـلهـا
به صورت زير میباشد:

از خون کامل يا بافیکوت ،با استفاده از
 Nucleicمحصـول شـرکت يکتـا

برای آلل  1 : RHCE*C/cچرخه  0دقیقـه در  91درجـه

تجهیــز آزمــا انجــا ررفــت .جهــت اطمینــان از کیفیــت

سانتیرراد 00 ،چرخه  03ثانیه در  91درجه سانتیرـراد03،

نمونه های استخراج شـده ،جـذ نـوری  DNAاسـتخراج
شده توسط دستگاه نانو دراپ مورد بررسی قـرار ررفـت و

ثانیــه در  40درجــه ســانتیرــراد 03،ثانیــه در  72درجــه
سانتیرراد و  1چرخه  1دقیقه در  72درجه سانتیرراد.

نمونهها در فريزر  -21درجه سانتی رراد ذخیره شد.

بـرای آلـل  1 : RHCE*E/eچرخـه  1دقیقـه در  91درجـه

Acid purification

سانتیرراد 01 ،چرخه  03ثانیه در  91درجه سانتیرـراد03،

مطالعههای بیوانفورماتیک:

ثانیــه در  12درجــه ســانتیرــراد 03،ثانیــه در  72درجــه
سانتیرراد و 1چرخه  1دقیقه در  72درجه سانتیرراد.

از آن جايـی کـه ژن  RHDو ژن  RHCEحدود  %94در
توالی نوکلئوتیدی با ه شباهت دارند ،بنـابراي آغازررهـا

پس از تکثیر  ، DNAالکتروفورز محصوالت حاصـل از

بايـد به رونهای طراحی میشدند که به طور اختصاصی بـه

 PCRروی ژل آرـارز  %2در دستگــاه ژل داکــت مشاهده
09
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کیـت

DNA

ژنوتیپ تمامی بیماران با استفاده از روش  PCR-SSPتعیی

دوره  ،17شماره  ،1بهار 99
جدول  :7توالي آغازگرهای مورد استفاده جهت بررسي مولکولي به روش )76 ،74( PCR-SSP
جلوبرنده/معکوس

توالي آغازگر

جایگاه تکثیر

نام آغازگر

جلوبرنده

’5’-TGTGATGACCACCTTCCCTGG-3

149-144nt

معکوس

’5’-TAGGCCAAGATCTGACCG-3

037-027nt

جلوبرنده

’5’-CCAAGTGTCAACTCTC-3

441-474nt

معکوس

’5’-TGACCCTGAGATGGCTGT-3

711-749nt

جلوبرنده

’5’-CCAAGTGTCAACTCTG-3

441-474nt

معکوس

’5’-CATGCTGATCTTCCT-3

797-931nt

جلوبرنده

’5’-GCGCTGCCTGCCCCTCTTC-3

29-49nt

معکوس

’5’-TAGGATGCCACGAGCCCCTTT-3

120-140nt

C

جلوبرنده

’5’-TCAGGGGAGGGGCGTATCTTATTC-3

4044-4099nt

(اينترون )2

معکوس

c

(ارزون )2
E

(ارزون )1
e

(ارزون )1
C

(ارزون )1

’5’-GAACATGCCACTTCACTCCAG-3

ررديد و نتايج ثبت و بررسی شد.

4909-4919nt

اندازه محصول

PCR

179 bp
139 bp
141 bp
114 bp
C : 194 bp
D or
c: 491 bp

غلظت آغازرر مستقی و معکوس برای ارـزون 1

µM

3/4

بود .برنامه دمـايی بـرای هـر دو واکـنش  PCRبـرای ايـ

تعیی توالی :)DNA Sequencig( DNA

ارزونها در دستگاه ترموسايکلر به صورت زير میباشد:

در اي روش جهت مشاهده SNPهای مورد نظر و تايید
نتايج  PCR-SSPو ه چنی امکان يافت SNPهای جديـد،

 1چرخه  2دقیقه در  91درجه سـانتیرـراد 03،چرخـه 03
ثانیــه در  91درجــه ســانتیرــراد 03،ثانیــه در  49درجــه

از اي روش استفاده ررديـد .در ايـ روش از ارـزون  1و

سانتی رراد 03،ثانیه در  72درجه سانتیرراد و 1چرخـه 13

اينترون 2جهت شناسايی آللهـای  RHCE*C/cو از ارـزون

دقیقه در  72درجه سانتیرراد.

 1بــرای شناســايی آلــلهــای  RHCE*E/eاســتفاده شــد و
بیمارانی که بی فنوتیـپ و ژنوتیـپ آنهـا تفـاوت وجـود

يافتهها

داشت و ه چنی  13اهداکننده با فنوتیـپهـای متفـاوت،

در اي مطالعه  233بیمار تاالسـمی دارای آلـوآنتیبـادی
شامل  )43/1%( 91بیمار مذکر و  )19/1%( 119بیمار مؤنث

ررفتند .در ابتدا آغازررهای مورد استفاده برای تعیی توالی

و با میانگی سنی  03 ±13/9سـال(رنج سـنی  4-41سـال)

جهت کنترل و  Set upدو روش مذکور مورد اسـتفاده قـرار

مورد بررسی قرار ررفتند که از اي بـی  )%14( 139بیمـار
تاالسمی ماژور )%41( 93 ،بیمار اينترمـديا و  )%1( 2بیمـار

 RHDاستفاده کردند ،طراحی شدند و پس از تکثیر قطعات،

مبتال به سیکل/بتا تاالسمی بودند.

تعیی توالی توسط برنامه کرومـاس تفسـیر شـد و SNPهـا
تعیی ررديد(.)11
حج کلی واکنش برای ارـزون  13 µL ،1و شـاملµL :

نتايج تعیی نو و فراوانی آلوآنتیبادیها در جمعیت مـورد
مطالعه:

 ، Masterغلظــت  DNA 113 ngو

در مطالعه حاضر بیشتري فراوانـی آلـوآنتیبـادیهـا در

غلظت آغازرر مستقی و معکوس برای ارـزون 3/4 µM ،1

رروه خونی  Rhبـه صـورت  11بیمـار( Anti-E )%22و 24

بود .حج کلی واکنش بـرای ارـزون  13 µL ، 1و شـامل:

بیمار( Anti-D )%13بود .ه چنـی آنتـیبـادیهـای ديگـر

 ،Masterغلظــت  DNA 13 ngو

بـه صـورت  14بیمـار(13 ، Anti-C )%7

 21از

Mix 2x PCR

 21 µLاز

Mix 2x PCR

رروه خـونی

Rh
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اي ارزونها با الگـو رـرفت از آغازررهـای معرفـی شـده
توسط دوشـر و همکـارانش در سـال  2331کـه بـرای ژن

راضیه دادخواه تهرانی و همکاران

ژنوتیپ  Rhدر بیماران تاالسمی

جمعیت مورد مطالعه بـه صـورت )%49/1( 109

بیمار( Anti-c )%1و  Anti-eحـدود  2بیمـار( )%1مشـخص

()14/%1( 00 ، c )%70

ررديد(جدول .)2

E

C

144 ،

 e )%94( 192 ،مشاهده شد .ه

چنی  )%11/1( 01بیمار دارای نتايج  Field Mixedبودند.

نتایج تعیین فنوتیپ برای آنتيژنهای  C/cو : E/e
فراوانی هر يک از ايـ آلـلهـا بـا روش سـرولوژی در
جدول  :2فراواني آلوآنتيبادیها در گروه خوني
انواع آلوآنتيبادی

تعداد بیماران دارای
آنتيبادی

درصد بیماران

انواع آلوآنتيبادی

Rh

تعداد بیماران دارای

درصد بیماران

آنتيبادی

Anti-S

9

%0

Anti-K

42

%27

Anti-Cw

1

%2

Anti-Kpa

14

%7

Anti-s

2

%1

Non Specific
Clinical
Antibodies

14

%7

Anti-Fyb

2

%1

Anti-Jka

12

%4

Anti-Jkb

9

%0

Exon 5
7

6

5

4

3

2

1

NTC Ladder 100

P3: Rhe-

P1,2: RHe+

شکل  : 7الکتروفورز محصوالت تکثیر اگزون  5ژن  RHCEبه روش( PCR- SSPآلل  (RHeدر ژل آگارز  . %2نمونه بیماران در ستون  2و 6
مثبت(عالوه بر باند هورمون رشد باند اختصاصي مربوط به آلل  RHeبه طول  747 bpتشکیل شده است) و نمونه بیمار در ستون شماره  4منفي
ميباشند(تنها باند هورمون رشد دیده ميشود) .ستون  :6کنترل منفي آغازگرها.
43
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Ladder 100

دوره  ،17شماره  ،1بهار 99

8

7

6

4

5

2

3

1

Hgh 434 bp
179 bp

L100 NTC

Ladder 100

P1,P2,P3: RHc-

P6, P7,P8: RHc+

شکل  :2الکتروفورز محصوالت  PCR-SSPمربوط به اگزون  2آلل  RHcبرروی ژل آگارز  . %2نمونه بیماران در ستونهای  7 ،2و  6منفي
(تنها باند هورمون رشد دیده ميشود) و نمونه بیماران در ستونهای  1 ،6و  1مثبت(عالوه بر باند مربوط به هورمون رشد باند اختصاصي

RHc

به طول 719 bpمشاهده ميشود) ميباشند ،ردیف  :5کنترل منفي آغازگر

Hgh Ladder100

6

5

4

3

2

1

شکل  :6الکتروفورز محصوالت به دست آمده از تکثیر اگزونهای 7و  5ژن  RHCEروی ژل آگارز  . %2ردیف  :6-7اگزون  ،7ردیف :6-4
اگزون 5

درصد فراوانی ژنوتیپ آللهای رروه خونی  Rhبیماران
در اي مطالعـه بـه صـورت  142نفـر( 141 ، C )%71نفـر

کامالً تايید کرد.
طول قطعه تکثیر شده از ارزون  043 bp ،1و ارـزون ،1

( 44 ،c )%72/1نفـــر( E)%20و  194نفـــر( ،e )%99بـــود

 047 bpمی باشد .اي قطعات تکثیر شده روی ژل آرـارز 2

(شکلهای  1و .)2

درصد قابل مشاهده هستند(شکل .)0
سپس نتايج حاصل از تعیی توالی با استفاده از نر افـزار

نتايج مربوط به تعیی توالی ارـزون  1و  1از لکـوس ژنـی
: RHCE

در ايـ نمونـه در نـوکلئوتیـد  49بازهای  Cو Gوجود

در اي مطالعه بی نتايج تعیی توالی و  PCR-SSPهیچ

دارند که سبـب مـیشود ژنوتیـپ ايـ نمونـه بـه صورت

(کروماس) مورد بررسی قرار ررفت(شکلهای  4و .)1
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نتايج مربوط به آزمايش

مولکولی : PCR-SSP

رونه تناقضی ديده نشد و تعیی تـوالی نتـايج  PCR-SSPرا

ژنوتیپ  Rhدر بیماران تاالسمی

هتروزيگوت

RHCE*C/c

راضیه دادخواه تهرانی و همکاران

بی  233بیمار مورد بررسی 49 ،بیمار در آللهای مختلـف

باشد.

رروه خونی  Rhدارای تناقض بوده اند .ايـ اختالفـات بـه

نتايج حاصل از مقايسـه آزمـايشهـای سـرولوژی و روش
مولکولی:

صــــــورت %9/1 RhE ،)11( %4 Rhc ، )14( 7/1% RhC
( )0( %0/1 Rhe ،)17ديده شد.

در اي مطالعه با مقايسه نتايج سـرولوژی و ژنوتیـپ ،از

شکل  :4کروماتوگراف حاصل از تعیین توالي اگزون  7ژن  RHCEبا استفاده از نرمافزار  .Chromasدر این نمونه در نوکلئوتید  41بازهای  Cو
 Gوجود دارند که سبب ميشود ژنوتیپ این نمونه به صورت هتروزیگوت  RHCE*C/cشود.

 Gوجود دارد که سبب ميشود ژنوتیپ این نمونه به صورت هتروزیگوت  RHCE*E/eباشد.
بحث

میسازد و باعث واکنشهای همولیتیک حاد و تـاخیری در

تزريــق خــون مــداو  ،يــک درمــان حمــايتی و مهـ در
بیماران تاالسمی میباشد .يکی از مه تري عوار

بیماران میشود که مه تري اي آلوآنتیبادیها مربـوط بـه

تزريـق

رروه خونی  Rhمیباشـد( .)9در مطالعـه حاضـر ،بیشـتري

خون ،آلوايمیونیزاسیون اسـت کـه بـه طـور قابـل تـوجهی

فراوانی آلـوآنتیبـادی در رـروه خـونی  Rhاز نـو ()%22

دسترسـی بـه يـک تزريـق خـون ايمـ را با مشکل روبرو

 Anti-Eو ( Anti-D )%13بود ،هـ چنـی آنتـیبـادیهـای
42
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شکل  :5کروماتوگراف حاصل از تعیین توالي اگزون  5ژن  RHCEبا استفاده از نرمافزار  . Chromasدر این نمونه در نوکلئوتید  ، 616باز  Cو

دوره  ،17شماره  ،1بهار 99
Anti-

 PCRدر ايران صورت ررفت .در اي مطالعه در  24نفـر از

ديگر رروه خونی  Rhبه صورت()%1( ، Anti-C )%7

 cو  Anti-eحدود  %1مشخص ررديد .کريمی و همکـاران

بیماران 10 ،مورد ناسازراری در آللهای مختلـف مشـاهده

در مطالعه خود در سال  2337میزان آلوايمیونیزاسیون را در

شد که بیشتري ناسـازراری مربـوط بـه رـروه خـونی

جنو

ايران  %1/0رـزارش کردنـد کـه بیشـتري فراوانـی

آلوآنتیبادیها در رروه خونی  Rhمربوط بـه

Rh

(19مورد) بود(.)23

(Anti-D)%11

در ســال  2313در مطالعــهای کــه توســط روئلســی و

و ( Anti-E )%13بود( .)14صادقیان و همکـاران در مطالعـه

همکارانش در جنو

برزيل انجا شد %13 ،بیمـاران دارای

خود در سال  ،2339میزان آلوايمیونیزاسیون در شمال شرق

آلوآنتیبادی بودند و بی دو روش فنوتیـپ و ژنوتیـپ14 ،

ايران را  %2/97رزارش کردند که بیشتري فراوانی آلـوآنتی

مشخص شد .در اي مطالعـه بیشـتري تنـاقض در

بادی مربوط بـه( Anti-D )%99و سـپس  Anti-Cو

Anti-E

بوده است( .)17در مطالعهای که آذرکیوان و همکارانش در
سال  2311در  901بیمـار تاالسـمی انجـا دادنـد،

Anti-K

اختال

رروه خونی  Rhيافت ررديد که ازبی  14تناقض ديده شده
در  09بیمار 9 ،تناقض در  1آلل اصـلی  e ،E ،c ،C ،Dايـ
رروه خونی ديده شد(.)21()%21

( )%04بیشتري آلوآنتیبادی و پـس از آن ( Anti-D )%11و

آنجالبلسیتو و همکارانش در سال  ،2311در مطالعـهای

( Anti-E )%13دارای بیشتري فراوانی بودند .ه چنـی در

جهت بررسی و مقايسه اي دو روش ،در  %44عد تطـابق

اي مطالعه درصد فراوانی ساير آلوآنتیبادیهای مربوط بـه

برای رروه ( RhCEبیشتري تناقض) مشاهده کردند (.)22

رــروه خــونی  %11 ، Rhرــزارش ررديــد( .)19در مطالعــه

ژان و همکارانش در سال  ،2314در بیمـاران بـا تزريـق

مروری که در سال  2314توسط پـورفتحالـه و همکـارانش

خون مکرر مطالعهای را به انجا رسانیدند .تعیـی فنوتیـپ

انجا شد ،میزان آلوايمیونیزاسـیون در ايـران  %13رـزارش

رروههای خونی  Duffy ، Kidd ، Kell ، Rhو  MNSsرا بـه

شد که در اي مطالعه بیشتري آلوآنتیبـادیهـا مربـوط بـه

دوروش سرولوژی و ژنوتیپ انجـا دادنـد .از بـی  0نفـر

( Anti-D )%29( ،Anti-K )%07و ( Anti-E )%23بودنـــــد

تاالسمی ،يک نفر دارای دو اخـتال

در رـروه  RhCEبـود

( .)19همــان طــور کــه مشــاهده مــیشــود ،فراوانــی

کــه در روش ســرولوژی بــه صــورت

آلوآنتیبادیها در اي مطالعه به مطالعههای انجـا شـده در

 RH*CEو در ژنوتیپ به صورت  RH*CE C/Cو

داخل کشور شباهت زيادی دارد.

 e/eمشخص ررديد .در اي مطالعه در افـراد بـدون تزريـق

RH*CE C/c

و

E/e

RH*CE

در مطالعه حاضر با مقايسه نتايج سـرولوژی و ژنوتیـپ،

خون قبلی ،بی نتايج فنوتیپ و ژنوتیپ هیچ رونه تناقضـی

Rh

مشاهده نگرديد .نتايج اي مطالعه نیز حمايت کننـده نتـايج

دارای تناقض بودهاند .اي تناقضات  %7/1در آلل  %4 ،Cدر

ما در راستای وجود اختالل در تعیی فنوتیپ افراد با تزريق

آلل  %9/1 ،cدر آلل  Eو  %1/4در آلـل  eبـوده اسـت .هـ

خون مداو میباشد(.)20

بیمـاران در  41آلــل( )%22/1مربــوط بـه رــروه خــونی

سرولوژی دارای واکنش میکسد فیلد بـودهانـد کـه درصـد

روسانا پاتزوال و همکارانش ،در صورت تزريق خون مطابق

قابل توجهی میباشد .در چندي مطالعه مشابه ،بـی نتـايج

با رروه خون مشخص شده به روش مولکولی ،هـیچ رونـه

سرولوژی و ژنوتیپ ،اختالفاتی ديده شد که در بیشتر ايـ

افزايشی در تولید آلوآنتیبادی آنها مشـاهده نگرديـد .ايـ

مطالعهها بیشتري اختالفات مربوط به سیست  Rhبود.

مطالعه اهمیت تعیی دقیق رروههای خـونی مهـ و تزريـق

در سال  2339مطالعهای توسـط شـايگان و همکـارانش

واحدهای کامالً سازرار در افـراد ریرنـدهی خـون را بیـان

روی  44بیمار با تزريق خون مداو جهت تعیی آلـلهـای

میکند( .)9در اي مطالعه از  13اهداکننده مستمر ،به عنوان

رــروههــای خــونی فرعــی  Duffy ، Kidd، Kell، Rhبــه دو

نمونه کنترل استفاده شد .فنوتیپ وژنوتیپ اي نمونههـا بـه

RFLP

ترتیب با استفاده از روش استاندارد سرولوژی و روشهای

روش همارلوتیناســیون و تعیــی ژنوتیــپ بــه روش
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چنی در ايـ مطالعـه  )%11/1( 01بیمـار نیـز در آزمـايش

سپس در سال  2317مطابق مطالعه صورت ررفته توسط

راضیه دادخواه تهرانی و همکاران

ژنوتیپ  Rhدر بیماران تاالسمی

مولکولی تعیی شد .نتايج اي روشهـا کـامالً بـا يکـديگر

نتايج اي روشها يکديگر را تايید کردند .در نتیجـه نتـايج

تطابق داشته و مـیتـوان رفـت حساسـیت و اختصاصـیت

اي مطالعه و ساير مطالعهها نشاندهنده اختصاصیت بـاالی

روش مولکولی نسبت به روش اسـتاندارد همارلوتیناسـیون

روشهای مولکولی و امکان استفاده از آنها به عنوان روش

 %133بوده است .اما در اي مطالعه به دلیل اي که بیمـاران

مکمل در تعیی رروههای خونی میباشد.

تاالسمی مد نظر هستند و اي بیماران به طور مکـرر خـون

نتيجهگيري

دريافت میکنند ،در تعیی صحیح فنوتیپ ايـ بیمـاران بـا

با توجه به نتايج اي مطالعه و ساير مطالعـههـای انجـا

مشکل روبرو هستی  .همـان طـور کـه رفتـه شـد ،در ايـ

شده ،آنتی بادیهای مربوط به رروه خـونی  Rhدر بیمـاران
تاالسمی با فراوانی بـااليی تولیـد مـیشـوند ،تعیـی دقیـق

مطالعه  41مـورد ناسـازراری بـی فنوتیـپ و ژنوتیـپ در
آللهای مختلف رروه خونی  Rhديده شـد .بنـابراي بـرای

آنتی ژن های اي سیست خونی قبل و حتـی بعـد از تزريـق

اي بیماران نمیتوان از روش سـرولوژی بـه عنـوان روش

خون می تواند باعث کاهش قابل توجه آلوايمیونیزاسیون در

استاندارد استفاده کـرد .ارـر در بـی روشهـای مولکـولی،

تزريقهای بعدی خون در اي بیماران شود .بنا بر نتايج اي

روش تعییی توالی را بـه عنـوان روش اسـتاندارد در نظـر

مطالعــه ،روشهــای مولکــولی بــا حــل مشــکالت روش
سرولوژی به عنوان يک روش مکمل ،میتواننـد بـه تعیـی

بگیــري  ،خــواهی ديــد حساســیت و اختصاصــیت ســاير
روشهای مولکولی ،نسبت به اي روش  %133بوده اسـت.

دقیق اي آنتیژنها کمک کنند.

نتايج متفاوت بی روش سرولوژی و روشهـای مولکـولی
در اي مطالعه و ساير مطالعههای انجا شده در اي راسـتا،

تشكر و قدرداني

نشان میدهد که ارر چه روش سرولوژی بـه عنـوان روش

از زحمـــات همکـــاران بخـــــش ايمونوهمـــاتولوژی
سـتاد مرکـزی سـازمان انتقـال خــون و پرسـنل درمانگـاه

میشود اما محدوديتهای اي روش در بعضـی مواقـع بـه

تاالسمی بزررساالن ظفر که در اي پـژوهش مــا را يـاری

خصوا در بیماران با تزريق خون مکـرر ،سـبب تولیـد و

کردند ،صمیمانه سپاسـگزاري  .ايـ مقالـه ماحصـل طـر

رسترش آلوآنتیبـادی در ايـ افـراد مـیشـود .در مطالعـه

مصو در مؤسسه ملی توسـعه تحقیقـات علـو پزشـکی
ايــران بــا کــد طــر  942444مصــو ســال 1091بــوده و

مولکولی مختلفی استفاده ررديد که همان طور که ذکر شد،

هزينههای آن از محل اي سازمان تامی ررديده است.

استاندارد برای تعیی فنوتیـپ رـروههـای خـونی اسـتفاده

حاضر برای تعیی ژنوتیپ رروه خونی  ، Rhاز روشهـای
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during 2017-18
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Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran,
Iran

Abstract
Background and Objectives
The main antigens of the Rh blood group system (D,C,c,E,e) after the ABO system, are the
most immune antigens. Due to existence of donor's red blood cells in the patient's circulation
serologic methods can not accurately detect blood group antigens in patients with chronic
blood transfusions, but molecular methods can overcome many of these limitations.
Materials and Methods
In this cross sectional descriptive study, peripheral blood samples were taken from two
hundred of alloimmunized thalassemic patients including 81 (40.5%) male and 119 (59.5%)
female with mean age of 30 ± 10.9 (age range 4-65) at Tehran Thalassemia Clinic during
1976-96. Phenotyping was done for C,c,E,e antigens. Sequence Specific Primers (SSPs)-PCR
was performed and the discrepant results between the phenotype and genotyping were
confirmed by DNA sequencing.
Results
In this study, the highest prevalence of alloantibodies in the Rh system pertained to Anti-E
22% (44 patients) and Anti-D 10% (20 patients) and the frequency of the alleles in this blood
group was determined C 71% (142), c 72.5% (145), E 23% (46), e 98% (196). Thirty eight out
of 200 patients had different results between serology and genotype. Discrepancies were 7.5%
(14) (RHC), 6% (11) (RHc), 9.5% (17) (RHE), and 1.5% (3) (RHe).
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Conclusions
Molecular methods can help to determine the exact antigens as a complementary method by
solving the problems of the serological method.
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