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مهشید ناصریراد ،7احمد مرداني ،2امیر علي نقي ،3مجید شهابي
چكيده
سابقه و هدف

ژن  ، FUT3بیان آنتيژنهای گروه خوني لوئیس از جمله  Leaو  Lebرا تنظیم ميکند .افرادی که آنتيژنهای
گروه خوني لوئیس را نميسازند ،هاپلوتایپهایي با پليمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی غیر فعالکننده آنزیم
دارند که فراواني آنها در بین نژادهای مختلف متفاوت است .در مطالعه حاضر ،فراواني این پليمورفیسمها در
اهداکنندگان ایراني مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها

در این مطالعه مقطعي -توصیفي 711 ،نفر از اهداکنندگان مراجعهکننده به پایگاه انتقال خون تهران در سال
 7391مورد بررسي قرار گرفتند .از  PCRو  DNA sequencingبرای تعیین پليمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی
ژن لوئیس استفاده شد .هاپلوتایپها نیز توسط نرم افزار  SNP Analyzerمشخص شدند.
يافتهها

در مجموع  71پليمورفیسم شناسایي شد که از این تعداد  71مورد مرتبط با موتاسیونهای  missenseبودند.
فراواني مهمترین پليمورفیسمهای شناسایي شده عبارتند از، %21 59T>G ،%31 314C>T ،%39 202T>C :
 %9 508G>Aو  . %1 47G>Cهم چنین  73هاپلوتایپ نیز شناسایي شد که فراواني مهمترین هاپلوتیپها
عبارتند از %4/7 le59 ،%4/3 le47,202,314 ،%71/1 le202,314 ،%11/2 Le :و . %3/4 le59,508
نتيجه گيري

ميتوانند به عنوان  SNPهای اصلي
بر اساس این پژوهش ،پليمورفیسمهای  59T>G ،202T>Cو  508G>A
برای شناسایي آللهای لوئیس منفي در تعیین ژنوتیپ گروههای خوني لوئیس و مطالعههای مرتبط با بیماریها
مفید واقع شوند.
كلمات كليدي :پليمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی ،هاپلوتایپها ،آللها
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تعیین فراوانی پلیمورفیسمهای ژن فوکوزیل ترانسفراز  3در اهداکنندگان ایرانی
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مقدمه

دادهاند که بسـياری از آنهـا باعـغ غيرفعـال شـدن آنـزيم

میشوند .بيش از  37آلل نول  FUT3گزارش شده است که

را در خود جـای دادهانـد ،روی سـح گلوـولهـای ررمـز
شناســايی شــده اســت  .)6 ،2بعضــی از ايــت آنتــیژنهــا

عمدتاً دارای حدارل دو موتاسيون هستند .بسياری از آللها
توزيـ جارافيــايی و نــژادی خاصــی را نشـان مــیدهنــد .
شاي تريت واريانت هاپلوتايای مربوط به  le59/508است که در

نقشهای بيولوژيک داشته و بعضی در ارتواط با بيماریهـا
هستند  .)3در ايت ميان سيستم گروه خونی -بـافتی لـوسي

آسيايیها  24درصد) و آفريقايیهـا 68درصـد) شناسـايی


از دو آنتیژن عمده Lea و  Lebتشكيل شده که شاخصهای
آنهـــا اليگوســـاکاريدهايی هســـتند کـــه در ات ـــال بـــا

درصد) عمدتاً در جمعيتهای اروپايی ديـده مـیشـود .)1

آنتیژنهای ايت سيستم نخستيت بار روی گلوولهـای ررمـز

شيوع باالتر آسم برونشيال و ديابت مليتوس غير وابسته بـه
انسوليت در افرادی با گـروه خـونی ) Le(a-b-محـر شـده

شده است .در حالی که

گليكــوپروتئيتهــا يــا گليكوليايــدها رــرار دارنــد .)4-7

مورانت – سال  )6841و بعدها در پالسما ،بـزاق و ديگـر

است .از طرفی ايت فنوتيپ با شيوع باالتر بيماریهای رلوی

ترشــحات يافــت شــدند  .)9 ،8در وار ـ  ،بــرخالي ســاير
گروههای خونی ،ساخت آنتیژنهای لوسي در بافـتهـای

در ارتواط است .تا آن جا که محالعهها نشان میدهند ،چهار
موتاسيون  508G>A ، 314C>T ، 202T>Cو  1067T>Aبـه
طور مشخص با افزايش خحـر بيمـاریهـای رلوـی ارتوـاط

اريتروسيدی رخ نمیدهد ،بلكه ايت آنتـیژنهـا بـه صـورت
ثانويه توسط غشای اريتروسيتها جـذ

le202/314

 67درصـد) و

le59/1067

4

مـیگردنـد .)63

دارند  .)62با توجه به ارتواط ژن لوسي

بـا برخـی حـاالت

آنتــیژنهــای ايــت گــروه خــونی از نمــر بيوشــيميايی بــا
آنتــیژنهــای سيســتم  ABHدر ارتوــاط بــوده و از همــان

جمعيــتشناســی دارد ،بــرای اولــيت بــار در ايــران تعيــيت

فوکوزيل ترانسفراز مختلف که مح والت دو جايگاه ژنـی

پلــیمورفيســمهــای ژن لــوسي بــا اســتفاده از روشهــای
مولكولی  PCRو  DNA sequencingصورت گرفت .هـدي

پيشسازها منشا گرفتهاند  .)1بيان آنتیژنهای لوسي

پاتولوژيــک و همــيت طــور نقشــی کــه در محالعــههــای

به دو

مجــزا  FUT2و  )FUT3روی کرومــوزوم  68هســتند ،نيــاز

از ايت محالعـه ،شناسـايی پلـیمورفيسـمهـای ژن لـوسي ،

دارد  .)63ژن  ، FUT2آنزيم آلفا  2فوکوزيـل ترانسـفراز و
ژن  ، FUT3آنزيم آلفـا  3و  4فوکوزيـل ترانسـفراز را کـد

ايرانی و مقايسه آن با ساير جمعيتها بود.

فعــال بــوده و آنتــیژنهــای گليكوليايــدی  Leaو  Lebرا بــا

مواد و روشها

واريانتهای هاپلوتايای و تعييت فراوانی آنهـا در جمعيـت


میکند .ايت آنزيمها در روده کوچک ،کود ،کليه و پانكراس

اضافه کردن رند فوکوز به پيشسـازهای اوليگوسـاکاريدی،
میسازند Lea .و  Lebمستقيما توسـط آنـزيم  FUT3سـاخته

ايت محالعه از نـوع مقحعـی -توصـيفی بـود و از روش
نمونهگيری غير احتمالی آسان استفاده شد .برای بيان نتـاي

میشوند اما برای ساخت  ، Lebنياز اسـت کـه ابتـدا آنـزيم

از روشهای آماری توصيفی استفاده گرديد.

پيشساز  Hتيپ  6را ساخته باشد  .)66افراد لوسي

FUT2
منفــی آنتــیژنهــای لــوسي

را نمــیســازند و در نتيجــه

اهداکنندگان:

گلوولهای ررمز ايـت افـراد بـا فنوتيـپ ) Le(a-b-مشـخص
میشوند  .)4فنوتيپ ) Le(a-b-در نتيجه حضـور آلـلهـای

مراجعهکننده به پايگاه انتقـال خـون تهـران در سـال 6381

به وجود میآيد .در ايت حالت صري نمر از ايـت کـه فـرد

جم آوری شد .از تمام شـرکتکننـدگان در ايـت پـژوهش
رضايتنامه کتوی اخذ شد.

پــن ميلــیليتــر خــون  EDTAدار از  633اهداکننــده

مختلف ژن  leکه ترانسفرازهای فارد عملكرد کد میکننـد،
ســكرتور باشــد يــا نواشــد ،آنتــیژنهــای  Leaو  Lebبيــان
نمیشوند .واريانتهای خاموش ژن ) Lewis(leيـک سـری

روش مولكولی:
استخـراج  DNA : DNAژنـومــی از خــون کـامـــل

پلیمورفيسمهای تک نوکلئوتيدی) (SNPsرا در خود جـای
672
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تاکنون  31سيستم گروه خونی که بيش از  333آنتـیژن
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 .)GeneAll® ExgeneTM Blood SV minبه منمور ارزيابی

هموزيگوت و يا هتروزيگوت بودن) در فايل اکسـل ثوـت

آن ،از دســتگاه

 SNPهای يافت شده در نمونهها با SNPهای

کيفيــت  DNAو آگــاهی از ميــزان خلــو

از رول شناسايی شدهی ژن  FUT3که در پايگـاه داده
موجود میباشد ،مقايسـه شـد تـا در صـورت وجـود SNP

نانودراپ استفاده شد.

NCBI

روش : PCR
توالی کد کننده آنزيم  ، FUT3بخشـی از اگـزون  3ايـت
ژن میباشد که از  6391جفت باز تشكيل شـده اسـت .)4
تكثير بخش کد کننده آنـزيم  FUT3بـا اسـتفاده از آغـازگر
پيشرو ]’[5’- AAT GAC CCT CAC TCC TCT CTC C-3
و آغازگر پيرو

]’[5’-CCCAGGCAGATGAGGTTCCC-3

جديد ،اردامات بعدی انجـام گيـرد .از آن جـا کـه در بـيت
SNPهای موجود در نمونهها مورد جديدی يافـت نشـد ،از
نرمافزار

2.0

 SNPAnalyzerبرای بررسـی هاپلوتايـپهـا و

شيوع هاپلوتايای استفاده گرديد.
يافتهها

صورت گرفت .برای انجام ايـت روش از غلمـت 13-633

نتاي تعييت توالی کليه نمونـههـا بـا اسـتفاده از ايـت دو

Master Mix PCR 2x

نرمافزار به درت مورد بررسـی رـرار گرفـت .در مـورد هـر

نانوگرم  ، DNAآغازگرهای مـذکور،
يكتا تجهيز آزمـا -ايـران) در حجـم نهـايی  13ميكروليتـر
استفاده شد .بـه جهـت ح ـول بـه مح ـول اخت اصـی،
واکنشهای  PCRبه صورت  Touchdownو به شـر زيـر

نمونه وضعيت حضور يا عدم حضور  SNPدر توالی ژنی و
هميت طـور هموزيگـوت يـا هتروزيگـوت بـودن آن ثوـت
گرديد.

انجام شد :يک چرخه در  81درجه سانتیگراد بـه مـدت 1
دريقه 63 ،چرخه در  84درجه سـانتیگـراد بـه مـدت 33
ثانيه ،در  11درجه سـانتیگـراد بـه مـدت  33ثانيـه ،در 72
درجه سانتیگراد به مدت  41ثانيه) 63 ،چرخه در 84درجه

جدول  :7پليمورفیسمهای شناسایي شده و فراواني آنها در
نمونههای اهداکنندگان
SNPs

تغییر عملکردی

فراواني

مدت  33ثانيه ،در  72درجه سانتیگراد به مدت  41ثانيـه)،
 62چرخه در 84درجه سانتیگراد بـه مـدت  63ثانيـه ،در

202T>C

Missense

%38

314C>T

Missense

%37

59T>G

Missense

 18درجــه ســانتیگــراد بــه مــدت  33ثانيــه ،در  72درجــه

%23

508G>A

Missense

سانتیگراد بـه مـدت  41ثانيـه) و  6چرخـه در  72درجـه

%8

47G>C

Missense

سانتیگراد به مدت  1دريقه .مح ول حاصل از تكثير

%9

858A>G

Synonymous

با استفاده از ژل آگارز  %6/1مورد بررسی ررار گرفت.

%4

290G>T

Missense

%6

522G>A

Synonymous

%6

مح ول  PCRبرای تعييت توالی به شرکت ژن فتآوران

321C>T

Synonymous

%6

توالیهای

258C>T

Synonymous

%6

Chromas

374C>T

Missense

%6

272G>A

Missense

%6

974C>T

Missense

%6

1067T>A

Missense

%2

612A>G

Synonymous

%6

سانتیگراد به مدت  63ثانيه ،در  12درجـه سـانتیگـراد بـه

PCR

تعييت توالی:
ژن فتآوران ،تهران ،ايران) ارسال گرديد .سا
ارسال شده از سوی ايت شرکت با نرمافزارهـای

 2.6.6و  DNA Baser 5.15.0مورد بررسی ررار گرفتند.

بررسیهاپلوتايای:
پـ

از بـررسی تـوالی نمونههـا ،اطالعات مرتوط با هر
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اهداکنندگان با استفاده از کيت سـتونی اسـتخراج شـد کره،

نمونه از جمله  SNPهای هر نمونه و وضـعيت تـوار
گرديد .سا

آن
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جدول  :2هاپلوتایپهای شناسایي شده توسط نرمافزار

شناسايی نشد .پلیمورفيسـمهـای شناسـايی شـده در بـيت

SNP

هاپلوتایپ

آلل

سکانس

فرکانس

شــده مــیگذارنــد در جــدول ثوــت شــده اســت جدول

19-1-h6

)Le(wild type

GTTCGGCCGACT

3/113

19-1-h2

le202,314

GTCCGGTCGACT

3/671

 )6شكلهای  6و .)2
از مجموع  61مورد پلیمورفيسم شناسايی شده 1 ،مورد

19-1-h3

le47,202,314

CTCCGGTCGACT

3/343

مرتوط با موتاسيونهای هم معنی بوده و تاييـری در تـوالی

19-1-h4

le59

GGTCGGCCGACT

3/346

19-1-h1

le59,508

GGTCGGCCAACT

3/331

آمينواسيدی آنزيم حاصـل ايجـاد نمـیکننـد .از ميـان ايـت

19-1-h1

le59,508,858

GGTCGGCCAGCT

3/337

19-1-h7

le202,314,858

GTCCGGTCGGCT

3/331

19-1-h9

59,202

19-1-h8

290

19-1-h63

59,258,1067

19-1-h66

59,272,974

19-1-h62

202,314,374

19-1-h63

59,202,1067

le

le

GGCCGGCCGACT
GTTCGTCCGACT

le

le
le
le

GGTTGGCCGACA
GGTCAGCCGATT
GTCCGGTTGACT
GGCCGGCCGACA

موارد SNP ،های  321C>T ،522G>Aو  612A>Gهر يـک
تنهــا در يــک نمونــه و بــه صــورت منفــرد و بــا تــوار
هتروزيگوت حضور داشتند .از آن جا که ايت  SNPها روی

3/331

فعاليت آنزيم تاثيری نداشته و به صورت منفـرد و در عـدم

3/331

حضور موتاسيونهای بیمعنی

3/331

sense

 )nonظاهر شـدهانـد،

در بررسیهای هاپلوتايای بعدی ناديـده گرفتـه شـدند .امـا
موتاسيونهای  858A>Gو  258C>Tبا وجـود ايـت کـه در

3/331
3/331
3/334

توالی آمينواسيدی آنزيم حاصل تاثيری ندارند ،ولی به دليل
ايــت کــه در نمونــههــايی ظــاهر شــده بودنــد کــه دارای

به طور کلی در ايت بررسیها ،در مجموع هر  633نمونه،

موتاسيونهای بد معنی  )missenseبودند ،در بررسـیهـای

 SNP 61شناسايی گرديد .با اسـتفاده از پايگـاه داده ،NCBI
مشخص شد که همه موارد شناسايی شده ،در محالعـههـای

هاپلوتايای بعدی لحـا شـدند .نـرمافـزار
برای جمعيت مورد محالعه 63 ،نوع هاپلوتايـپ مختلـف را

رولی که در مورد ژن  FUT3در سراسر جهـان انجـام شـده،

تخميت زدند جدول .)2

SNP Analyzer

گزارش گرديده است و از ايت رو پلـیمورفيسـم جديـدی

شکل  :7کروماتوگرام مربوط پليمورفیسم  202T>Cکه به صورت هتروزیگوس ميباشد و با پیکان نمایش داده شده است.
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Analyzer

نمونهها و تاثيری که روی توالی آمينواسـيدی پـروتئيت کـد

دوره  ،67شماره  ،3پاييز 88

در گام بعدی هاپلوتايپهای هر نمونـه بررسـی شـده و

سوسدی مورد توجه رـرار گرفـت  .)61پـن پلـیمورفيسـم

وضعيت هتروزيگوت يـا هموزيگـوت بـودن افـراد تعيـيت

شايعی که در بيشـتر جمعيـت هـا ديـده شـده عوارتنـد از:

گرديد .با انجام ايت بررسیها مشخص شد که  %49افراد به

،61

و

508G>A ،59T>G ،314C>T ،202T>C

1067T>A

صــورت  %34 ، Le/Leبــه صــورت  Le/leو  %69نيــز
هستند.

به منمور بررسی پلـیمورفيسـمهـای ژن  FUT3روی 633

بحث

اهداکننده مراجعه کننـده بـه پايگـاه انتقـال خـون تهـران بـا

le/le

در ايت محالعه فراوانی آللهای ژن  FUT3در گروهی از
اهداکنندگان خون در تهران بررسی شد که در مجمـوع 61

 .)8 ،66 ،62در محالعه حاضر که برای نخستيت بار در ايران

اسـتفاده از روشهـای مولكــولی  PCRو

DNAsequencing

انجام گرفت 61 ،پلیمورفيسم شناسايی شدند .از بـيت ايـت
موتاسيونها  1مورد مرتوط با جهشهای هـم معنـی و بقيـه


پلیمورفيسم و  63هاپلوتايـپ شناسـاسی شـد .تمـامی ايـت
پلیمورفيسمها روالً گزارش شده بودند و شاي تـريت آنهـا

موارد ،مرتوط با جهشهای بدمعنی بودند .ايت جهـشهـای

بود .شـروع محالعـه هـای مولكـولی

هـــم معنـــی عوارتنـــد از،258C>T ،612A>G ،858A>G :

پلیمورفيسم

202T>C

مرتوط با موتاسيونهای ژن لـوسي

بـه سـالهـای  6883و

 321C>Tو  .522G>Aشاي تريت پلیمورفيسمها به ترتيـب

 6884بر میگردد .در ابتـدا موتاسـيون  1067T>Aدر ميـان

عوارتنـــــد از)%23 ، 314C>T )%37 ، 202T>C )%38 :

اندونزيايیهـا و موتاسـيونهـای  1067T>Aو  508G>Aدر

ميــان ژاپنــیهــا شناســايی گرديــد  .)8 ،63ســا ايــت

و .1067T>A )%2

همچنيت  63نـوع هاپلوتايـپ مختلـف در جمعيـت مـورد

موتاسيونها در محالعههايی که روی جمعيتی سوسدی انجام

محالعه تخميت زده شد .در ايت ميان  1هاپلوتايپ بيشـتريت

گرفـت نيــز شناســايی شــد .در ايـت محالعـههــا عــالوه بــر

فراوانی را داشـتند کـه عوارتنـد از)%67/1 ، Le )%11/2 :

314C>T

 le59)%4/6 ، le47,202,314)%4/3 ، le202,314و . le59,508 )%3/4

موتاسيونهای مذکور ،موتاسيونهـای  202T>Cو
نيز برای اوليت بار معرفی شدند .به عالوه نشان داده شد که
منفـی  le202,314در افـرادی بـا فنوتيـپ

474G>C)%9 ،508G>A)%8 ،59T>G

محالعهای که توسط سوجيما و همكاران در سـال  2339بـر

)Le(a-b-

روی سه جمعيت رفقـازی 633نفـر) ،غنـايی  631نفـر) و

حضور دارد  .)64موتاسيون بدمعنی  59T>Gنيـز از جملـه

ماولی  13نفـر) بـا روش

 Directانجـام شـد،

موتاسيونهايی بود که در جمعيتهای اندونزيايی ،ژاپنـی و

نشــان داد کــه پلــیمورفيســمهــای ،202T>C ،59T>G

آلل لوسي

sequencing
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داشتند  .)4از طرفی بررسیهای هاپلوتـايای نشـان داد کـه

مختلف متفاوت بوده اما میتوان گفت که تعدادی از آنهـا

در هـر سـه

در همه جمعيتها الوته با فراوانی متفاوت وجود داشته کـه

جمعيــت حضـــور دارنـــد امـــا در محالعـــه مـــا از بـــيت

نشــاندهنــده ب ـه وجــود آمــدن آنهــا روــل از جــدا شــدن
جمعيتهای مختلف انسانی میباشد .اهميت گـروه خـونی

آلل  le47,202,314نيز که در جمعيت رفقازی با شيوع کـم و در

لوسي

عالوه بر نقـش آن در طـب انتقـال خـون ،تـاثير در

حد  %2/1ديده شده بود ،در جمعيت مـا بـا فراوانـی %4/3

استعداد ابتال به بيماریهای عفونی و غيرعفونی میباشد که

در

میتوانـد زمينـه محالعـههـای فراوانـی در جمعيـت ايرانـی

هاپلوتايپهای  le59,1067 ،le59,508 ،Leو

le202,314

هاپلوتايپهای مذکور ،هاپلوتيپ  le59,1067حضـور نداشـت.

رابــل رؤيــت بــود .فراوانــی آلــل عملكــردی لــوسي

باشد .)67-23

جمعيتهای ماولی ،رفقازی و غنايی به ترتيب معادل ،%16
 %73/1و  %44/3اما در جمعيت مورد محالعه ما  %11/2بود.

نتيجهگيري

فراوانی آلل  le59,508نيز در سـه جمعيـت ماـولی ،غنـايی و

شناسايی پلیمورفيسمهای ايجادکننده گروههـای خـونی

رفقازی به ترتيـب  %6/1 ،%24و  %69/8و در جمعيـت مـا

بــا روش مولكــولی مــیتوانــد در شــرايحی کــه روشهــای

 %3/4بود.

سرولوژيک محدوديت دارند ،راهگشا باشـد .بـه عـالوه بـا

در محالعه مشابهی که توسط مـتزولـد و همكـاران در
ســال  2338انجــام گرفــت ،نمونــه خــون 633نفــر از

توجه به ارتوـاط واريانـتهـای مختلـف ايـت گـروههـا بـا
بيماریهـای مختلـف ،تعيـيت آلـلهـا و هاپلوتايـپهـا در

اهداکنندگان در اتـريش بـا روش  DNA sequencingمـورد

جمعيت ايرانی میتواند محالعه ها روی بيماریهای مختلف

بررسی ررار گرفته و تنوع ژنتيكی و فراوانی آللی فوکوزيـل

را تسهيل کند .ضمناً نتـاي ايـت پـژوهش در محالعـههـای

ترانسفرازهای  2 ،6و  3در جمعيـت مـورد محالعـه تعيـيت
شد  .)61در ايت محالعه فراوانـی آلـل  Leتقريوـاً مشـابه بـا

جمعيتشناسی نيز کاربرد خواهد داشت.

محالعه ما و در حدود  %11بود .فراوانی آللهای شاي ديگر

تشكر و قدرداني

به ترتيـب
 )%6و

le202,314

47,202,314

le

،)%26

le59,1067

،)%1

le59,508

،)%2

le59

ايت تحقيق موضوع پايـاننامـه کارشناسـی ارشـد رشـته
خــونشناســی و علــوم انتقــال خــون بــا کــد اخــالق

 )%6بــود .در محالعــه مــا بــرخالي ايــت

59,1067

 IR.tmi.rec.1396.033میباشد که هزينه آن توسط مؤسسـه
عالی آموزشی و پژوهشی طـب انتقـال خـون تـأميت شـده

 leشناسـايی نشـد و فراوانـی آلـلهـای
محالعه ،آلـل
مذکور نيز اندکی تفاوت داشت.

است.

به طور کلی آن چه از محالعـه حاضـر و مقايسـه آن بـا
نشاندهنده ايت است کـه فراوانـی

برمیآيد،

ساير محالعه ها
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Determination of fucosyltransferase 3 gene polymorphisms
frequency in Iranian blood donors
Naseri Rad M.1, Mardani A.1, Naghi A.A.1, Shahabi M.1
1

Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran,
Iran

Abstract
Background and Objectives
The FUT3 gene regulates the expression of Lewis blood group antigens mainly Lea and Leb.
The Lewis negative phenotype, is the result of an inactivated FUT3 enzyme that lacks
glycosidase activity. Several single nucleotide polymorphisms (SNPs) may cause enzyme
inactivation with different racial distribution. This study aimed to determine the frequency of
these SNPs in Iranian blood donors.
Materials and Methods
In this cross sectional descriptive study, one hundred blood donors from Tehran Blood
Transfusion Center were analyzed. Genomic DNA was extracted and the coding sequence of
FUT3 gene was amplified with specific primers. PCR products were directly sequenced.
Haplotypes were inferred by SNP Analyzer software.
Results
A total of 15 SNPs including 10 nonsense SNPs were recognized. The frequency of most
common SNPs was detected as 39%(202T>C), 37%(314C>T), 20%(59T>G), 9%(508G>A),
and 8%(47G>C). Haplotype analysis revealed 13 haplotypes. The frequency of major
haplotypes was detected as 66.2%(Le), 17.5%(le 202,314), 4.3 %(le47,202,314), 4.1 %(le59), and
3.4%(le59,508).
Conclusions
Our findings indicate that 202T > C, 59T > G and 508G > A are useful as major SNPs for
detection of Lewis-negative alleles in genotyping of Lewis blood groups; they can also play an
effective role in large-scale studies associated with diseases in our population.
Key words: SNPs, Haplotypes, Alleles
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