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فراوانی آنتیژن نوتروفیلی( )HNA-1در بیماران تاالسمیک دارای تزریق خون مکرر
و مبتال به عارضه تبزای غیرهمولیتیک
0

بنیامین رحمتي ،9مریم زادسر ،2شهرام سمیعي ،3مژگان شایگان
چكيده
سابقه و هدف

آنتيژنهای نوتروفیلي یا HNAها ،آنتيژنهای گلیکوپروتئیني سطح نوتروفیلها هستند ،آنتيبادی بر علیه این
آنتيژنها در بیماران دارای تزریق خون مکرر تولید ميگردد .در این پژوهش به بررسي فراواني آللیک HNA-
 1a/1b/1cدر بیماران دارای تزریق خون مکرر مبتال به عارضه تبزای انتقال خون و همچنین خطر
آلوایمیونیزاسیون این افراد بر اساس الگوی ژنوتیپ پرداختیم.
مواد و روشها

يافتهها

فراواني آللهای مشاهده شده به ترتیب( HNA-1b)%00/3( ، HNA-1a)%22/7و ( HNA-1c)%3بودکه با قانون
هاردی واینبرگ با ضریب اطمینان  %2تطابق داشت .بیشترین میزان خطر آلوایمیونیزاسیون به ترتیب مربوط به
( HNA-1a)%99( ، HNA-1b)%22و ( HNA-1c)%3بود.
نتيجه گيري

فراواني آللیک آنتيژن نوتروفیلي  HNA-1در بیماران تاالسمیک مبتال به عارضه تبزای غیرهمولیتیک انتقال
خون با یافتههای قبلي در جمعیتهای مختلف ایراني مطابقت داشت .همچنین عليرغم شباهت آنتيژني در
بیشتر آللها و دریافت خون کم لکوسیت در بیماران ،همچنان خطر آلوایمیونیزاسیون وجود داشته و توجه به
تزریق خون بر اساس الگوی ژنوتیپ نوتروفیلي را بیشتر مورد توجه قرار ميدهد.
كلمات كليدي :عارضه تبزای غیرهمولیتیک ،نوتروفیلها ،انتقال خون ،تاالسمي

 -2کارشناس ارشد خونشناسی آزمايشگاهی و بانک خون ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -1مؤلف مسئول :متخصص بیماریهـای عفونـی و گرمسیری ـ استاديار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ
ايران ـ صندوق پستی20441-2211 :
 -0کارشناس ارشد بیوشیمی ـ مربی مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -0دکترای ايمونولوژی ـ دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
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تاريخ دريافت2099/21/90 :
تاريخ پذيرش2092/90/90 :
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در یک مطالعه توصیفي 11 ،نفر از بیماران تاالسمي وارد مطالعه شدند .نمونهگیری از تیر  19تا اسفند  19در
مرکز تاالسمي ظفر به طول انجامید .افراد از خونهای کم لکوسیت استفاده ميکردند 3 .میليلیتر خون در
لولههای حاوی  EDTAجمعآوری شدند DNA ،استخراج شد .ژن  HNA-1به روش  PCR-SSPبررسي شد.
فراواني آللي آنتيژنهای نوتروفیلي با استفاده از معادله هاردی واینبرگ محاسبه گردید و برای تحلیل دادهها از
آزمونهای کای ـ دو و  T testاستفاده شد.

دوره  ،20شماره  ،0پايیز 2092
مقدمه

 ، HNAآنتیژن های نوتروفیلی انسانی هستند که در پنج
سیســتآ آنتــیژنیــک تقســیآبنــدی مــیشــوند و بــر روی
سلول های نوتروفیلی قرار دارند .آنتـی ژن هـا از اـايگزينی
يک افت باز در توالی ژنی آنها به واود آمدهانـد و ايـ
اايگزينی باعث تغییر نوع اسـید آمینـه و در نتیهـه ايهـاد
الگوی آنتیژنیک متفاوت در افراد ،قومیتها ،امعیتهـا و
بیماری های مختلف مـیشـود  .)2 ،1ايـ اخـت س سـ ب
تولیــد آنتــیبــادی علیــه اي ـ آنتــیژنهــا مــیگــردد .اي ـ
آنتی بادی ها در پاتوفیزيولوژی بیماری های مختلفی هآچون
نــــوتروپنی اتوايمیــــون

Neutropenia

نــوتروپنی آلوايمیــون نــوزادان

 )Autoimmuneو

Neonatal Alloimmune

 ،)Neutropeniaآسیب حاد ريـوی ناشـی از تزريـو خـون،
مقاومــت بــه تزريــو گرانولوســیتهــا و واکــنت تــبزای
آنتیژنی ،سیستآ  HNA-1با  0آلـ مـیباشـد کـه بـر روی
گلی وپروتئی  FcγRIIIbنوتروفیـ هـا و بـا تعـداد متوسـ
 )099999-219999 209999قرار گرفته است .)0 ،0
پلیمورفیسـآهـای ايهـاد شـده  HNA-1کـه در  0آلـ
تقسیآبندی میشـوند ،در اثـر اابـهاـايی  1نوکلئوتیـد در
اگــزون شــماره  0ژن

FCGR0B

و در بی بومیان آمري ا  %11گزارش شده است  .)5شـیوع
 HNA-1cدر آفريقايیها  % 05و در آمري ايیهـا  %10و در
بی اروپـايیهـا  %1گـزارش شـده اسـت  .)0میـزان بـروز
عارضــه تــبزای غیرهمولیتیــک = FNHTR

Febrile non-

 )hemolytic reactionدر کیسههای بـدون فیلتـر لوکوسـیتی
بــی  00تــا  04درصــد و در کیســههــای بــا فیلتراســیون
لوکوسیتی بی  25تا  20درصد میباشد که خود نشاندهنده
اي است که عوام ديگری نیز در بروز اي پديـده دخیـ
میباشد  .)29عارضه  FNHTRدر کسانی که سـابقه تزريـو
خــون م ــرر دارنــد و مــولتی ترانســفیوز هســتند بــا
میباشد  .)22مرکز کنترل و پیشگیری بیمـاریهـا  )CDCو
انهم ـ بــی المللــی انتقــال خــون) (ISBTتعريف ـی کــه از
 FNHTRدارند ع ارت است از افزايت يک دراه از دمـای
بدن و يا تب بیشتر يا مساوی  05Cبه همـراه لـرز يـا لـرز
شديد ،متأسفانه اي ع ئآ اختصاصی  FNHTRن وده و بايد
از ســاير عــوارت انتقــال خــون هــآچــون واکــنت حــاد
همولیتیــک  )AHRو واکــنت تــأخیری همولیتیــک ،)DHR
آلــودگی باکتريــايی ، TRALI ،گران ــاری حهــآ  )TACOو
ساير بیماریهای زمینهای افتراق داده شود .)21

ايهــاد مــیشــود .سیســتآ

با تواه به عد واود گزارش منتشر شده از وفور ژنـی

شده که تفاوت هر يک از آل ها در  1نوکلئوتیـد اسـت بـه

و آللی سیستآ  HNA-1در افراد مولتی ترانسـفیوز م ـت بـه
عارضه  ، FNHTRدر اي مطالعـه فرآوانـی آلـ هـای ايـ

 HNA-1از  0آلـ

FCGR0 B.2

تـا

FCGR1 B.2

تشـ ی

طــوری کــه آل ـ  FCGR0B.0اپــیتــو هــای  HNA-1bو
 HNA-1cرا تش ی میدهند و آلـ

FCGR0B.2

بـا 0B.1

 FCGRآل های  HNA-1aو در ترکیب اي دو آلـ بـا آلـ
 FCGR0B.0اپیتو

 HNA-1bرا نیز به واود مـیآورد ،4

 .)1تغییــرات در تعــداد کنــی ژن  FCGR0Bکـــه در اثــر
با پديده نوترکی ی اتفاق میافتد ،باعث میشود اي افراد هر

تا ســمیک کــه در مرکــز تا ســمی«ظفــر» خــون دريافــت
میکردند ،مورد مطالعه قرار گرفت و الگـوی ژنوتیـا ايـ
بیماران با اهداکنندگان سالآ اامعه مقايسه شد.
مواد و روشها

مطالعه حاضر يک مطالعه توصیفی -مقطعی بـوده از 00

 0آل آنتی ژنیک  HNA-1a/1b/1cرا روی يـک کرومـوزو

بیمار تا سـمیک کـه بـا تأيیـد پزشـک ،م ـت بـه عارضـه

بیان کنند که به اي پديده ژن داپلی یش مینامنـد  .)1بیـان

 FNHTRبودند ،مقدار  0میلیلیتر خـون حـاوی مـاده ضـد

آل  HNA-1aاز  %15در افراد با نـژاد آسـیايی اروپـايی تـا

انعقاد  EDTAگرفته شـد ،ق ـ از نمونـهگیـری از بیمـاران

HNA-1b

خواسته شد تا فر رضايتمندی را پر کنند ،نمونهگیـری از

در آمري ــايیهــای آفريقــايی ت ــار %02 ،و در هنــدیهــای

تیر  05تا اسفند  05در مرکز تا سمی ظفر به طول انهامید.

آســیايی ت ــار  %19بــود .هــآ چنــی شــیوع اي ـ آل ـ در

اط عات مورد نیاز از ق ی س  ،انس ،دفعات تزريو خون

 %02در مردمان تايوان متفاوت است  .)1بیان آل
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کراسینگ اور نابرابر يا افزايت در کنی از ژن در اثر ترکیـب

سیســتآ بــه روش  PCR-SSPدر بــی  00نفــر از بیمــاران

] [ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-12-07

غیرهمولیتیک ،دخالـت دارنـد .ي ـی از ايـ سیسـتآ هـای

سفیدپوستان و اسنانیايی ت ار ها به ترتیب  %01و  %10بـوده

آنتیژن نوتروفیلی  )HNA-1در تا سمی و عارضه

بنیامی رحمتی و هم اران

FNHTR

در ماه بیماران ث ت گرديـد ،بعـد از نمونـهگیـری و انتقـال

 .)24مراح آمادهسازی مواد اهت انها واکنت  PCRبـه

نمونهها به آزمايشگاه ،استخراج  DNAبـا اسـتفاده از کیـت

ترتیب شام

تهاری پارس طوس ستونهای فیلتردار سیلی ايی) و ط ـو

 -2حهــآ کلــی محتــوای واکــنت  19می رولیتر شــام 4

بروشور کیت انها شد .به طـور خ صـه  19می رولیتـر از
آنزيآ پروتئیناز  (PK)Kبا  199می رولیتـر از خـون کامـ و

می رولیتر  ، DNAآغازگرهای  HNAبا غلظت  19 µLو بـه
حهآ  2می رولیتر ،آغازگرهای کنترل داخلی هورمون رشد

 199می رولیتر از محلول بافر فسـفات) (PBSبـه مـدت 19

با حهآ  2می رولیتر و غلظت  9/0 ، %11 µLمی رولیتـر از

دقیقه در دمای  11دراه سانتیگـراد ان وبـه شـد .پـس از

آنزيآ  Hot Start-Taq Polymeraseو  0/1می رولیتر

افزودن  199می رولیتر اتانول مطلـو بـه ويـال ،مهـددا 29

 )mixدر هر لوله بود.

ثانیه می روفیوژ شد .بعد از چرخت سريع ،محتوای لیـزات
در يک ستون فیلتردار ريخته شـده و  2دقیقـه بـا دور rpm

 -1بعد از اضافه کردن  11می رولیتر روغ اامد  dinoilدر
ترمال ساي لر قرار داده شد.

 5999ســانتريفیوژ گرديــد .بعــد از دو بــار شستشــو بــا

 -0استفاده از برنامه  Touchdownبرای بهینه کـردن برنامـه

محلول های شستشوی شماره  2و  1پارس طوس ،نمونههـا

دستگاه ترمالساي لر اي روش به منظور تعیی بهتري دمـا

با  299می رولیتر از محلول الوش پارس طوس ان وبه شد.
نهايتا  DNAبـا  1دقیقـه سـانتريفیوژ از فیلتـر خـارج و

برای اتصال اختصاصی آغازگرها بـه تـوالی هـدس ق ـ از
هرگونه اتصال غیر اختصاصی انها میشود.

امعآوری گرديد .با تواه به اي کـه نسـ ت  149/159بـه

 -0پس از انها مراح ت ثیـر ،محصـو ت  PCRروی ژل

عنوان دراه خلوص  DNAو کنترل کیفیت  DNAاستخراج

آگارز  %1همراه با

 Loadingو با ولتاژ  299-219ولت

شده با محـدوده  2/1-2/0نـانومتر مطـرا اسـت ،بنـابراي

ران شده و بـا دسـتگاه  UVتـرانس ايلومینـاتور مشـاهده و

کیفیــت  DNAاســتخراج شــده بــا اســتفاده از دســتگاه
اسـن تروفتومتر نــانودرا  )biowaver II WPAبــا اــذ

قرائت شـدند و بانـدهای ايهـاد شـده بـا يـک سـايزمارکر
مقايسه و مشخص گرديـد .سـنس بـا وارد کـردن فراوانـی

نوری در طول موجهای  109نـانومتر 159 ،نـانومتر و 149

موارد هموزيگوت و هتروزيگوت در محاسـ ه گـر هـاردی

نانومتر و نس تهای اذبی 149/159،149/109قرائـت شـد

واين رگ ،وفور ژنی يا آللی  a,b,cبـرای  HNA-1بـه دسـت

 .)20ژنوتیا  HNA-1a/1b/1cبـا روش  PCR-SSPتعیـی
شد .با استفاده از تـوالی هـای آغـازگر قیـد شـده در منـابع

آمد  .)21احتمـال ناسـازگاری بـی آنتـیژنهـای مختلـف
سیستآ  HNAرا بعد از هر بار تزريو خون راندو بر اساس

مختلف ،تـوالی آغازگرهـا مشـخص و ويژگـیهـای آنهـا

شیوع آل های سیستآ  HNAو هـآچنـی احتمـال ريسـک

توس نـر افـزار  BLASTتعیـی گرديـد و بـرای تهیـه بـه

آلوايمیونیزاسیون برای هر آل را بر اسـاس شـیوع ژنوتیـا

شرکت سیناکلون سفارش داده شدند  .)20حضور يـا عـد

هر سیستآ آنتیژنیک محاس ه نمود .)25

حضور باند ت ثیر شده محلول واکـنت) نشـانه حضـور يـا
عد حضور آل مربوطه در ژنـو مـیباشـد .بـرای کنتـرل

در اي پژوهت نیز عـ وه بـر سـاير پارامترهـای مـورد
مطالعه همچون س  ،انس ،دفعات تزريو خون ،به بررسی

صحت انها واکنت ت ثیر) (PCRدر هر واکنت يک افت

خطر آلوايمیونیزاسیون آنتیژن  HNA-1نـوتروفیلی بیمـاران

آغازگر که قسـمتی از ژن هورمـون رشـد انسـان) (HGHرا

تا سمیک پرداخته شد .محاسـ ه احتمـال ناسـازگاری بـی

ت ثیر مـیکنـد ،بـه عنـوان کنتـرل داخلـی بـه کـار گرفتـه
میشود.)21 .

آنتی ژن سیستـآ  ، HNAبعـد از هـر بـار تزريو رانـدو از
طريو فرمول  2انها شد:

غلظت آغازگرهای  HGHبه گونهای در نظر گرفته شـده

)a2(1-a2)+b2(1-b2)=2ab(1-ab

است که کمتر از غلظت آغازگرهای  HNA-1a/1b/1cباشند،

محاس ه احتمال خطر آلوايمیونیزاسیون برای هر آل نیـز

لذا زمانی که ت ثیـر آنتـی ژن هـای نـوتروفیلی بـه صـورت

از طريو فرمول  1که بـرای آلـ  a,bمحاسـ ه شـده اسـت

انها شدند ،ت ثیر  HGHهـآ انهـا خواهـد شـد
812
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انها می گیرد:

Dye

master
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مطلو

:
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جدول  :9توالي آغازگرها ،اندازه مورد انتظار برای محصوالت تکثیری آنتيژن
توالي

HNA-1

آنتيژن

سایز

)HNA-1a (F

19

)HNA-1a (R

25

)HNA-1b (F

25

)HNA-1b (R

25

)HNA-1c (F

19

)HNA-1c (R

20

’3’ ACTGTCGTTGACTGTGTCAT 5

(HGH)human

)HGH (F

Growth
hormon

11

’5’TGCCTTCCCAACCATTCCCTTA3

® HGH

14

’3’CCACTCACGGATTTCTGTTGTGTTTC5

System

HNA-1

’3

202

’3’ ATGGACTTCTAGCTGCAC 5
’5’ CAATGGTACAGCGTGCTT 3

120

’3’ ATGGACTTCTAGCTGCAC 5
’5’ AAGATCTCCCAAAGGCTGTG 3

فراوانی آللی آنتیژنهای نوتروفیلی با استفاده از معادلـه
شیوع ژنوتینی يک ژن در امعیت خـاص را بـا اسـتفاده از
فراوانیهـای آللـی آن فـراهآ مـیآورد .بـر اسـاس قـانون
هاردی -وين رگ معادله زير برقرار خواهد بود:

1pq= q2 ± 2p

ط و اي فرمول  q :فراوانی يـک آلـ و  pفراوانـی آلـ
کمتر از  9/91بیـانگر عـد تطـابو بـا

قانون فوق است .در ابتدا از شـاخصهـای آمـار توصـیفی
فراوانی و درصـد فراوانـی) اهـت بررسـی ويژگـیهـای
امعیت شناختی بیماران م ت به تا سمی استفاده شـد .در

202
000

عارضــه  FNHTRدر مرکــز تا ســمی ظفــر شــام  41زن
 )%41/41و  01مــرد  )%01/01گرفتــه شــد .از  00بیمــار
تا ســمیک 41/41 ،درصــد بیمــاران زن) 41نفــر) و 01/01
درصد بیماران مرد بودند  01نفر) .میانگی سـنی زنـان 0

±

 01سال و میـانگی سـنی مـردان  00 ± 29/20سـال بـود،
میانگی سنی تما افراد شرکت کننده  01 ± 0/14سال

بود.

کمتري س فرد شرکتکننده در ايـ پـژوهت  20سـال و
بیشتري س فرد شرکتکننده نیـز  11سـال بـود .میـانگی
سنی تمـا افـراد شـرکتکننـده  01سـال  01 ± 0/14بـود.
تمامی افراد مورد مطالعه از واحدهای خون تزريقی فیلتردار
لوکوسیتی

Leucoreducted

 pre-storageاستفاده میکردنــد.

میانگیـ فاصلـه تزريو خون در زنان  10/09 ± 21/05روز

ادامه برای تفسیر دادهها و پاسخگويی به سوا ت پژوهشـی

و میانگی فاصله تزريو گـروه مـردان  10/10 ± 21/41روز

از آزمون استن اطی کایدو ،برای تعیـی تفـاوت آنتـیژن و

به دست آمد ولی اخت س معنادار ن ـود .فراوانـی و الگـوی

مقايسه وفور آل ها در اي مطالعه با وفور آل هـای

HNAs

)

(

ژنوتیا به دست آمـده بـرای آنتـی ژن هـای نـوتروفیلی بـا
استفاده از معادله هاردی  -واين رگ با ضـريب اطمینـان %1
به شرا زير بـه دسـت آمـد)%00/0 ، HNA-1a)%11/1 :
 HNA-1bو )%0

∑

 : f0فراوانی مشاهده شده
 : feفراوانی مورد انتظار
يافتهها

نمونه خون کام از  00بیمار مولتیترانسفیوز م تـ بـه

HNA-1c

ولی اخت س معنادار ن ود%10 .
+

+

افــراد دارای ژنوتیــا هموزيگــوت  HNA-1b /1bو %00
افراد نیز به صورت هموزيگوت  HNA-1a+/1a+بودند%02 .
افراد به صورت هتروزيگوت

HNA-1a+/1b+

بود .هآچنـی

 0نفر دارای آنتیژن  HNA-1c+بودند که دو مـورد از آنهـا
دارای ژنوتیا  1a+/1b-/1c+و يک مـورد دارای
بود.

1a+/1b+/1c+
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در ساير مطالعهها ،از آزمون مقايسه نس تها کای -دو ط و
فرمول زير استفاده شد.
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هاردی -وين رگ محاس ه گرديد .اي قـانون ام ـان تعیـی

ديگر است .ارزش

’5

’5’ CAGTGGTTTCACAATGTGAA 3

)Risk for a phenotypes = bb(ab+aa
)Risk for b phenotypes = aa(ab+bb

p

اندازه محصول()bp

آنتیژن نوتروفیلی  )HNA-1در تا سمی و عارضه

بنیامی رحمتی و هم اران

FNHTR

جدول  :2نتایج شیوع آللهای مورد بررسي ژنوتیپ

ژنوتیپ

تعداد مورد مشاهده

HNA-1

درصد

تعداد مورد انتظار

درصد

HNA1aa

00

00/00

04

04

HNA1bb

10

10/10

11

11

HNA1ab

09

09/0

09/5

09/5

HNA1ac

1

1/91

1/0

1/0

HNA1bc

2

2/92

4/0

4/0

شده

هاردی ـ واینبرگ
p value

9/10

2

9/09

آلل ) ، HNA-1a+(141bpستون سوم نمونه آلل ) NA-1b+(219bpستون چهارم ) ، HNA-1c-(191bpباند ) HGH(434bpدر تمامي ستونها به
وضوح رؤیت شد.

تزريو رانـدو بـرای آنتـیژن %04 HNA-1بـود و احتمـال

 10/09و میــانگی فاصــله تزريــو گــروه مــردان 21/41

±

خطر آلوايمیونیزاسیون علیه هـر يـک از آلـ هـای سیسـتآ
 HNAبه ترتیب برای ، HNA-1b )%11 ، HNA-1a )%25

 10/10روز بــه دســت آمــد ولــی اخــت س معنــادار ن ــود.
هآچنی اخت س معناداری از لحاظ ژنوتیا با س  ،اـنس

 HNA-1c )%0بــود هــآچنــی احتمــال ناســازگاری بــی

و دفعات تزريو خون ديده نشد .بررسـیهـای انهـا شـده

آنتی ژن سیستآ  HNA-1بعد از هر بار تزريـو رانـدو %04

نشان میدهد که تزريو خون بدون تواه به ژنوتیـا

بود.

گیرنــده خــون ،احتمــال خطــر آلوايمیونیزاســیون علیــه

HNA

آنتیژنهای سیستآ  HNAرا افزايت میدهد به طـوری کـه
تولید آنتیبادی علیه اي آنتیژنها به عنوان ي ـی از د يـ

بحث

نتايج اي مطالعه نشان داد وفور آللـی ، HNA-1a)%11/1

بروز عارضـه  FNHTRشـرا داده شـده اسـت  .)20نتـايج

 HNA-1b)%00/0و  HNA-1c)%0مـــیباشـــند .در ايـــ

حاص از مطالعه ما بر روی الگوی ژنوتیـا بیمـاران دارای

مطالعه اخت س معناداری بی میانگی سـ مـردان و زنـان

تزريو خون م رر و دارای عارضه  FNHTRبا مطالعـههـای
882
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احتمال ناسازگاری بـی سیسـتآ  HNAبعـد از هـر بـار

ديده نشد .میانگی فاصله تزريـو خـون در زنـان 21/05

±
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شکل : 9نتایج الکتروفورز محصول  PCR-SSPمربوط به ژن  . HNA-1از راست به چپ ستون اول سایز مارکر ،24 bpستون دوم نمونه مربوط به
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انها شده در سازمان انتقال خون ايران که بر روی ژنوتیا

آل  HNA-1aدر اي کشورها)ژاپ  ،چـی  ،برمـه  ،تـايوان)

اهداکنندگان سالآ انها شده بود مقايسـه گرديـدم مقايسـه

به طور معناداری با تر از ساير نقاط دنیا میباشد ،هآچنی

فراوانی به دست آمده از هر يک از آل هـای مـورد مطالعـه

خطر آلوايمیونیزاسیون برای آل  HNA-1bدر مطالعـه هـای

اي پژوهت با مطالعههای انها شده در ايران نشان داد کـه
فراوانی آل  2aدر مطالعههای انها شـده مـا و يافتـههـای

انها شده خسروی ،شـاهی و هم ـاران و مطالعـه مـا بـه
ترتیـــب  ) %11 ،)%11 ،)%2بـــود کـــه میـــزان خطـــر

حاص از مطالعه خانآ شاهی و خسروی درسازمان انتقـال

آلوايمیونیزاسیون حاص از مطالعه های خـانآ خسـروی بـا

خون ايران در محدوده  01-10درصد بوده و با يافتـههـای

کشورهايی هـآچـون هنـد  ،)%20ترکیـه  ،)%20دانمـارک

حاص از کشورهايی هآچـون ترکیـه  ،)%01آلمـان ،)%00

 ،)%21فرانسه  ،)%2آلمـان  )%21مطـابو بـوده و تفـاوت

آمري ا  )%01و تايلند بخت مرکزی  )%10مطابقت داشـت.
هآ چنی با مطالعه های انها شده در کشورهايی هـآچـون

معناداری با مطالعـههـای حاصـ از کشـورهايی هـآچـون
چــی  ،)%10تــايوان  ،)%10ژاپـ  )%10داشــت .دادههــای

چی  ،)%44کره  ،)%11تايوان  )%45و ژاپ  )%41متفـاوت

حاص از مطالعه خانآ شاهی و مطالعه ما از آل

بود  .)20فراوانی آلـ  1bحاصـ از مطالعـه مـا و مطالعـه

با اي کشورها مطابقت داشته و با کشورهايی هآچون هند،

خــانآ شــاهی  ،خســروی و هم ــاران در محــدوده 00–40
درصد بوده که با مطالعـههـای انهـا شـده در کشـورهايی

ترکیــه ،فرانســه و آلمــان تفــاوت معنــاداری دارد .خطــر
آلوايمیونیزاسیون برای  HNA-1cدر هر  0مطالعه انها شده

هآچون ترکیه  ،)%10آلمان  ،)%49دانمارک  )%40و آمري ا

در سازمان انتقال خون بی  %2تا  %0متفـاوت بـوده کـه بـا

 )%40مطابو بوده و با کشورهايی هآچـون شـمال تايلنـد

کشورهای اروپايی مطابقت داشته و با کشورهای آفريقـايی

 ،)%09کــره  ،)%11چــی  )%00و تــايوان  )%01متفــاوت

با شیوع  )%05و آمري ايیها  )%10متفاوت بود ادول .)1

بود .فراوانی آل  2cدر مطالعه ما و مطالعـه خـانآ شـاهی ،
خسروی و هم اران در محدوده  9/2-9/0درصد بـوده کـه

همان طور کـه هـاوک و هم ـاران مطـرا نمودنـد ،در
صورت ش اهت در وفور ژنی بی امعیتها ،انتقـال خـون

با مطالعه های انها شده در کشورهايی هآچـون ترکیـه بـا

بی دو گروه باعث تولید آلـوآنتیبـادی ضـد آنتـیژنهـای

فراوانــی  ،)%9/0آلمــان  ،)%9/0فرانســه  ،)%9/0آرژانتــی

نوتروفیلی نمیگردد  .)11هآچنی مطالعه ما بر روی خطـر

 )%10و برمه  )%9/0مطابو بوده و با کشورهايی هـآچـون
زام یا  )%11و اوگاندا  )%21متفاوت بوده است.

آلوايمیونیزاسیون آل ها نشان میدهد که علیرغـآ شـ اهت
آنتیژنی در بیشتر آل ها ،در مطالعههای مختلـف در کشـور

با تواه به خطر آلوايمیونیزاسیون محاس ه شده برای هر

هآچنان خطر آلوايمیونیزاسیون واود داشـته و تفـاوت در
برخی آل ها در امعیتهای مختلف نیز ديده شد.
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آل و هآچنی مطالعه های انهـا شـده در ايـران بـر روی

HNA-1b

وفور آللی آنتیژنهـای نـوتروفیلی در دو مطالعـه شـاهی ،
نتيجهگيري

بررســیهــا نشــان داد وفــور آللــی ، HNA-1a)%11/1

گرديد بـه طـوری کـه ايـ خطـر بـرای آلـ  HNA-1aدر

 HNA-1b)%00/0و  HNA-1c)%0و احتمـــــال خطـــــر

مطالعه های انها شـده شـاهی  ،خسـروی و هم ـاران بـه

آلوايمیونیزاسیون اي آلـ هـا بـه ترتیـب  %11 ، %25و %0

ترتیب  %10و  %11و در مطالعه ما  %25محاس ه گرديد ،12
 .)19اي يافتهها با مطالعههای کشورهايی هـآچـون ترکیـه

بوده و فراوانی آل هـای آنتـیژنهـای نـوتروفیلی بیمـاران
 FNHTRدر ايــ مطالعــه بــا يافتــههــای ق لــی بــر روی

 ،)%19دانمارک  ،)%12انگلیسـیهـای آسـیايیت ـار ،)%10

اهداکنندگان ايران مطابقت داشته است .به نظر می رسـد بـا

فرانسه  ،)%10آلمان  )%10و اسنانیا  )%10مطابقت داشـته و

تواــه بــه بــاقی بــودن خطــر احتمــالی آلوايمیونیزاســیون

با کشورهايی هآچون تايوان  ،)% 5ژاپ  ،)%2چـی  )%5و

علیرغآ ش اهت های آللی و هآچنی با تواه بـه ايـ کـه

برمه  )%20تفاوت معناداری داشته و نشان میدهد که شیوع

هنــوز بســیاری از افــراد در ايــران فــرآوردههــای کــاهت
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خســروی و هم ــاران و هــآچنــی مطالعــه مــا ،خطــر
آلوايمیونیزاسیون برای هر يک از آل های  1aو  1bمحاسـ ه

بنیامی رحمتی و هم اران

FNHTR

) در تا سمی و عارضهHNA-1 آنتیژن نوتروفیلی

 از.بوداه آن از سازمان انتقال خون ايران تأمی شده اسـت

 احتمـال آلوايمیونیزاسـیون،ل وسیت يافته استفاده نمیکنند

استاد ارامند خـانآ دکتـر آزيتـا آیرکیـوان بـرای انتخـا

اهداکنندگان با سابقه تزريـو خـون بـر علیـه آنتـیژنهـای

 و هآچنی از هم ـاران بخـت پرسـتاریFNHTR بیماران

نــوتروفیلی قابــ تواــه بــوده و پیشــنهاد مــیشــود در

مرکز تا سمی ظفر که هم اری صـمیمانه در ايـ تحقیـو
. سناسگزاريآ،داشتند

.پژوهتهای آتی مورد مطالعه قرار گیرد
تشكر و قدرداني

اي مطالعه قسمتی از پايان نامه دانشهويی میباشـد کـه
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Background and Objectives
HNAs are glycoprotein antigens on the surface of neutrophils. Antibodies against these
antigens are produced in patients with repeated blood transfusions. We here study the
HNA-1a, HNA-1b and HNA-1c gene frequencies in regulary transfused patients suffering
from hemolytic transfusion reactions as well as the risk of alloimmunization of these
individuals based on the genotype pattern.
Materials and Methods
As the study population, 99 thalassemia patients were included in the descriptive study.
Sampling lasted from July 2019 to March 2020 at Zafar Thalassemia Center. Patients were
administered low-leukocyte blood. Three mL of blood was collected in tubes containing EDTA
and DNA was extracted. HNA-1 gene was analyzed by PCR-SSP method. Allelic frequency of
neutrophil antigens was calculated using Hardy-Weinberg equation. Chi-square and T-test
were used to analyze the data.
Results
The frequency rates of observed alleles were 52.7% for HNA-1a, 44.3% for HNA-1b, 3% for
HNA-1c, which was in accordance with Hardy-Weinberg's law with a 5% confidence interval.
The highest risk of alloimmunization to HNA-1b, HNA-1a, and HNA-1c were 22%, 18%, and
3%, respectively.
Conclusions
The frequency of HNA-1 neutrophil antigen allele in thalassemia patients with febrile blood
transfusion was consistent with previous findings in different Iranian populations. Patients still
have a risk of alloimmunization and blood transfusion based on neutrophilic genotype pattern.
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