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فراوانی گروههای آللی کمیاب  HLA-Aدر قومیتهای گیلک ،لر ،کرد و عرب ایران
فاطمه یاری ،9نادیا باقری ،2امیر تیمورپور ،3مریم زمان وزیری ،0فاطمه صباغي ،5فرزانه مرتضيپور برفي
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چكيده
سابقه و هدف

آنتيژنهای سازگاری نسجي( ،)HLAتنوع ژنتیکي باالیي داشته و فراواني آنها ميتواند در قومیتهای
مختلف ،متفاوت باشد .لذا تعیین این آنتيژنها در قومیتهای مختلف ميتواند دادههایي به دست دهد که از
آن بتوان در گسترش مرکز ملي پذیرهنویسي اهداکنندگان سلولهای بنیادی استفاده نمود.
مواد و روشها

در این مطالعه توصیفي که در طي سالهای  9311و  9044بر روی  2460داوطلب اهدای سلولهای بنیادی
خونساز صورت گرفت ،تعیین آللهای  HLA-Aبا روش  PCR-SSPصورت پذیرفت .اطالعات نژادی/قومیتي
و  HLAاز قومیتهای گیلک( 954نفر) ،لر( 065نفر) ،کرد( 991نفر) و عرب( 394نفر) تجزیه و تحلیل و
ارتباط آلل و نژاد با روش آماری کایدو ،ارزیابي شد .برای این منظور ،مقایر باقيمانده استاندارد شده ،تعیین
گردیده و در تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  Rاستفاده شد.

نتيجه گيري

شناسایي فراواني آللهای  HLAدر قومیتهای مختلف ،ميتواند شباهتها و تفاوتها در گروههای آللي را در
آن اقوام مشخص و در طراحي یک برنامه بهتر برای توسعه مراکز اهدای سلول های بنیادی مؤثر باشد.
كلمات كليدي ، HLA :ایران ،قومیت

 -0مؤلف مسئول PhD :ايمونولوژی ـ استـاد مرکـز تحقیقـات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ صندوق پستی:
02440-0001
 -4دانشجوی دکترای هماتولوژی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 PhD -3آمار زيستی ـ استاديار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -2کارشناس ارشد ايمونولوژی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -0کارشناس ارشد هماتولوژی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -4کارشناس ارشد میکروبیولوژی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
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يافتهها

فراواني آللي در گروههای قومي مورد مطالعه ،برای  HLA-A*23و  ، HLA-A*31کمتر از  3درصد به دست
آمد .در گروههای آللي HLA-A*69 ، HLA-A*66 ، HLA-A*43 ، HLA-A*36 ، HLA-A*34 ، HLA-A*25
و  ، HLA-A*74این فراواني کمتر از  %9جمعیت مورد مطالعه بود .فراواني گروههای آللي کمیاب ، HLA-A
شامل  HLA-A*69 ، HLA-A*34و  ، HLA-A*74در اقوام لر ،گیلک ،عرب و کرد تفاوت معنادار(p- value
کمتر از  )4/45نشان دادند.

فاطمه ياری و همکاران

گروههای آللی کمیاب  HLA-Aدر قومیت های ايران
مقدمه

وضوح باال قابلیت شناسايی تمامی آللهای شناخته شـده را

آنتیژنهای  (Human Leukocyte Antigens) HLAکالس

دارند .در جستجوی اهداکننده مناسـب ،توجـه بـه قومیـت

 Iو  ، IIآنتیژنهای سازگاری بافتی و گلیکوپروتئینهای
سطح سلولی هستند که محصول ژنهای کامالً مرتبط بوده

بیمار و جستجو در میان اقوام يکسان ،به خصوص آللهای
کمیاب میتواند بسیار کمککننده باشـد .گـروههـای آللـی
کمیاب ،به گروههای آللی اطالق میشـود کـه در جمعیـت

و روی بازوی کوتاه کروموزوم شماره  4و باند  p21.3قرار
دارند.

مورد مطالعه با فراوانی کم وجود دارند.

"Major histocompatibility ( "MHC

اين جايگاه ژنومی،
 )complexنامیده شده و معموالً به صورت هاپلوتیپ و يک

آغازگرهای ويژه توالی) ،تعیین آللهای

داشته و بیان هم بارز ( )codominantو مشترک محصوالت

مورد مطالعه انجام شده و مقايسه گروههای آللی کمیـاب از
ن ر فراوانی در قومیتهای ذکر شده صورت گرفت .روش

در اين مطالعـه ،بـا انجـام روش ( PCR-SSPاسـتااده از

پارچه به ارث میرسد .هر جايگاه ژنی آللهای متعدد
هريک از دو کروموزوم وجود دارد .سیستم  HLAبیشترين

 ، SSPدومین روش مهم در تعیین  HLAاست کـه در آن از

تنوع ژنتیکی را در انسان دارا است .ژنهای ، HLA-A
 HLA-Bو  HLA-Cبه ترتیب آنتیژنهای کالس  Iمربوطه
A

،

B

و

C

HLA-DRB3

HLA-DRB4

،

جات آغازگرهای ويژه تـوالی خـاص اسـتااده مـیشـود و
توالی خاص  DNAرا مورد هدف و تکثیر قرار میدهد .اين
روش نیاز به انجام چندين واکنش  PCRدارد که در آن هـر

،

 HLA-DRB5؛HLA-DQA1

واکنش برای يک آلل خاص يا گروهی از آللها اختصاصی

 HLA-DQB1،و  HLA-DPB1، HLA-DPA1به ترتیب
آنتیژنهای کالس  IIمربوطه را رمزدهی میکنند(.)0

است که با استااده از پروبهای اولیگونوکلئوتیدی صورت

خونســاز ،فاقــد خويشــاوند مناســب ازن ــر آنتــیژنهــای

مـیگیــرد .پــروبهــای  SSOيــا  SSOPاز تــرادفهــايی از
پــروبهــای اولیگونوکلئوتیــدی نشــاندار بــرای تشــصی

است( .)0اولـین روش مهـم در تعیـین  ، HLAروش

بسیاری از بیماران نیازمند دريافـت سـلولهـای بنیـادی
سازگاری بافتی هستند و ممکن است نیازمند دريافـت ايـن

SSO

توالیهـای  HLAدر  DNAتثبیـت شـده اسـتااده مـیکنـد.

سلولها از مراکز اهداکنندگان غیرخويشاوند در بانـکهـای
اطالعاتی اهداکنندگان کشور يا در سطح جهان باشـند .هـر

سپس  DNAاز يک لکوس هـدف بـه وسـیله  PCRتکثیـر
شده و با اتصال به پروبهای متاـاوت ارزيـابی مـیگـردد.
آزمايشهای مبتنی بر میکروبید که به صورت(کیت) تجاری

چه تعداد داوطلبان اهدای سلولهای بنیادی خونساز به غیر
خويشاوند بیشتر باشد ،احتمال يافتن اهداکننده مناسب نیـز

در دسترس هستند ،برای تعیین آنتیژن بافتی

 HLAکالسI

افزايش میيابد.
هم چنین شانس پیدا کردن اهداکننده غیرخويشـاوند بـا

استااده میکنند( .)0گروههای آللی کمیاب  HLA-Aدر ايـن

موفقیت پیوند مؤثر است .وجود مراکـز متمرکـز و بـه هـم

مطالعه ،گروههای آللی  HLA-Aبا درصد فراوانی صار تا 3
درصد انتصاب گرديد .اين انتصاب با توجه بـه فراوانـی بـه

و  IIبـا وضـوح پـايین تـا بـاال از روشهـای

شباهت  HLAدر افراد يک نژاد يا قوم بیشتر میباشد که در

دست آمده جهت گروههای آللی مصتلف در 2قومیت مورد

نگهــداری اطالعــات اهداکننــدگان داوطلــب مشــکل گشــا
میباشد تا در صورت نیاز ،پزشـکان معـالب بیمـاران فاقـد

مطالعه صورت گرفت(دادههای مربوط به گـروههـای آللـی
ديگر ارائه نشده است).

اهداکننده خويشاوند ،با معرفی بیمار خود به اين مرکز ملی
پذيرهنويسی( ،)Registryشانس ادامه حیات وی را افـزايش

مواد و روشها
استصراج DNA

دهند( .)4آلل های جديد  HLAهمـواره در حـال کشـف و
شناسايی هستند ،به طوری که تـاکنون تعـداد  33،231آلـل

اســتصراج ( DNA

 HLAشناسايی شده انـد( .)3روشهـای بـر پايـه  DNAبـا

 )Extractor, Switzerlandبرای تصلی
291

به روش مگنتیک بید با استااده از کیـت
MagCore Automated Nucleic Acid

 DNAتوتال (شامل
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پیوســته بــرای جلــب ،آمــوزش ،ثبــت نــام ،تعیــین  HLAو

reverse SSO
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و

را رمزدهی میکنند.

ژنهایHLA-DRB1

HLA

در 2قومیـت
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ژنومیک ،میتوکندری و ويروسی) از خـون کامـل ،پالسـما،

 HLA-DRB1انجام شد .دادههای مربوط به آللهـای

سرم و بافیکوت بـا اسـتااده از ابـزار اتوماتیـک اسـتصراج

 Bو  HLA-DRB1در اين مطالعه ،ارائـه نشـد.الزم بـه ذکـر

طراحی شده است .در مطالعه حاضر از خون کامل اسـتااده

است ،آغازگرهـا و سـاير مـواد الزم جهـت انجـام  PCRو

شده اسـت DNA .بـه ذرههـای مگنتیـک پوشـیده شـده از
سیلیکا متصل میشود .بعد از اتمام شستشو DNA ،در بـافر

تعیین آللهای مصتلف در کیت گنجانیده شده بـود .سـپس
الکتروفورز نمونهها پس از انجام  ، PCRبر روی ژل آگـارز

نمکی با غل ت کم خارج میگردد .طـول  DNAاسـتصراج

 0/0درصد انجام و به دنبال آن ،تصوير الکتروفورز ،توسـط

شده برای  PCRو ديگر واکنشهای آنزيمی مناسب اسـت.

 4کارشناس مستقل مشـاهده و در صـورت برخـورداری از

استصراج مغناطیسی روشی ساده ،اتوماتیک و بسیار کارآمـد

کیایت مناسب ،باندها مورد شـمارش و تاسـیر(به صـورت

برای جداسازی مولکول های بیولوژيکی ،انجام سنجشهای
ايمنی و ساير کاربردهـا اسـت .خـون انسـان منبـی ايـدهآل

دستی و نرمافزاری) قرار گرفت.

 DNAژنــومی انســان اســت .اســتصراج

DNA

ژنــومی بــا

روش های دستی وقتگیر میباشد و در عین حـال مـوادی
مانند فنل و کلروفرم معرفهای سمی هسـتند کـه سـالمتی
انسان را به خطر میاندازنـد .اسـتااده از ذرات معناطیسـی،
ژنومی انسانی میباشد.
روش  SSPدومین روش مهم در تعیین  HLAاسـت کـه
در آن از جاــت آغازگرهــای ويــژه تــوالی خــاص اســتااده
میشود که توالی خاص  DNAرا مورد هدف و تکثیر قـرار
میدهد .اين روش نیاز به انجام چندين واکـنش  PCRدارد
که در آن هر واکنش برای يک آلـل خـاص يـا گروهـی از
آللها اختصاصی است .پس از الکتروفورز روی ژل آگارز،
آللهای تکثیر شده مستقیماً قابل مشـاهده مـیشـوند .از آن
جايی که آغازگرهای  ،SSPتـوالیهـای هـدف اختصاصـی
دارند ،محصول تکثیر نشاندهنده وجود آلـل يـا آلـلهـايی
است کـه آن تـوالی را واجـد هسـتند( .)0در ايـن روش از

تحلیل آماری:
به من ور ارزيابی ارتباط بین قومیت و فراوانـی آلـل در
جمعیت مورد مطالعه ،از آزمون مجذور کای و در صـورت
نیــاز از آزمــون دقی ـ فیشــر اســتااده شــد .باقیمانــدههــای
استاندارد شده به من ور تشصی

افزايش يا کاهش معنادار

در فراوانی مشاهده شده آلل در مقايسـه بـا فراوانـی مـورد
انت ار تحت فـر

اسـتقالل گـزارش شد(فرضـیه صـار).

مقادير قدر مطلـ بـاقیمانـده اسـتاندارد شـده بـاالتر از 4
نشاندهنده اخـتالف معنـادار در سـطح  1/10بـین مقـادير
مشاهده شده با مقادير مورد انت ـار تحـت فـر اسـتقالل
(فر صار) میباشد .الزم به توضیح است که عالمتهای
منای معرف پايینتر و عالمتهای مثبت معرف باالتر بودن
مقدار مشاهده شده از مقـدار مـورد انت ـار اسـت .در ايـن
مطالعه کلیه تجزيه و تحلیلهای آماری با نرمافزار  Rانجـام
شد.
يافتهها

آغازگرهای ويژه توالی آللهای  HLAاستااده میشود .برای
هر نمونه يک کیت اسـتااده مـیشـود و هـر کیـت تعیـین

 2قومیت مصتلـف ،بـه ترتیـب عبـارت بـود

 HLA-ABDRواجــد  34میکروتیــوب اســت کــه در هــر

( )%00/4( HLA-A*24 ،)03/4%و )%04/0( HLA-A*03

میکروتیوب ،آغازگرهـای ويـژه تـوالی مربـوط بـه  HLAو

(جدول  .)0از طرفی ،فراوانـی آللـی در گـروههـای قـومی

همچنین آغازگرهای کنترل داخلـی وجـود دارنـد .در ايـن
مطالعــه ،کیــتهــای  HLA-typingاز شــرکتهــای Olerup

مــورد مطالعــه بــرای  0-3 ، HLA-A*23درصــد و
 0-4 ، A*31درصــد مشــاهده شــد ،در حــالی کــه ،در

(کشور سوئد) به عنوان کیـت اصـلی و ( Innotrainکشـور

گروههای آللی

HLA-A*25

، HLA-A*36 ، HLA-A*34 ،

آلمان) به عنوان کیت دوم جهت رفی مـوارد ابهـام ،تهیـه و

HLA-A*43

،

HLA-A*66

،

استااده شد .در هر کیت 42 ،واکنش جهت تعیین ،HLA-A

اين فراوانی کمتـر از  %0جمعیـت مـورد مطالعـه بـود .بـه
عنوان مثال ،فراوانی آللـی بـرای  HLA-A*36در اقـوام لـر،

بیشترين فراوانی آللی برای  ، HLA-Aدر کل جمعیت از
ازHLA-A*02

HLA-

 HLA-A*69 ،و

HLA-A*74

] [ DOR: 20.1001.1.10279520.1401.19.3.6.6

 21واکنش جهت تعیین  HLA-Bو  42واکنش جهت تعیین
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روشی راحت تر و کارآمدتر بـرای بـه دسـت آوردن

DNA

HLA-

فاطمه ياری و همکاران

گروههای آللی کمیاب  HLA-Aدر قومیت های ايران

گیلک ،عرب و کرد بـه ترتیـب عبـارت بـود از،%1 ،%1/00

 HLA-A*69 ، HLA-A*34و HLA-A*74تاــاوت معنــادار

 %1/41و ( %1جدول  .)4از طرف ديگر ،فراوانی آللی برای

در فراوانی اين آللها در  2قومیت( p-valueکمتـر از )1/10

 ، HLA-A*74در اقوام لر ،گیلک ،عرب و کـرد بـه ترتیـب

مشاهده شد(جدول  .)4به عالوه ،در جمعیت کلـی مطالعـه

عبــارت بــود از %1/2 ،%1 ،%1و  .%1در گــروههــای آللــی

شده ،گروه آللی  ، HLA-A*80مشاهده نشد.

جدول  : 9فراواني گروههای آللي مربوط به  HLA-Aدر جمعیت کل مورد مطالعه مربوط به  0قومیت گیلک ،لر ،کرد و عرب
HLA-A

درصد

Cumulative

31/2

03/4

101

14

24/0

04/0

233

13

04/3

01/2

230

00

02/3

4/1

14

43

11/0

00/4

441

42

11/3

1/4

1

40

10/3

0/4

433

44

11/1

4/1

000

43

14/1

3/2

033

31

13/1

0/4

41

30

13/1

4/0

400

34

33/4

3/3

003

33

33/1

1/4

01

32

33/3

1/0

3

34

33/3

1/1

0

23

32/2

1/0

03

44

33/4

0/4

402

41

33/3

1/3

02

43

011/1

1/0

3

12

011/1

2041

جمی

Never Seen HLA-A*80
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01/1

01/1

222

10
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درصد

فراواني

آللها

دوره  ،03شماره  ،3پايیز 0210
جدول  :2فراواني گروههای آللي کمیاب به تفکیک در  0قومیت ایراني :گیلک( ،)n= 594لر( ،)n =065کرد( )n= 991و عرب()n= 394
نام

قومیت

لر
گیلک
HLA-A*23

عرب
کرد
لر
گیلک
HLA-A*25

عرب

لر
گیلک
HLA-A*31

عرب
کرد
لر
گیلک
HLA-A*34

کرد
لر
HLA-A*36

گیلک
عرب

بله

)1/41( 4

4/41

خیر

)33/13( 131

-4/41

1/043

1/401

1/113

1/133

1/102

] [ DOR: 20.1001.1.10279520.1401.19.3.6.6

عرب

بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر

)0/32( 01
)31/14( 304
)0/31( 02
)31/43( 0114
)0/44( 04
)31/31( 141
)4/42( 31
)31/34( 0211
)1/00( 0
)33/13( 343
)1/43( 3
)33/10( 0101
)1/11( 1
)011( 121
)1/40( 3
)33/13( 0230
)0/2( 03
)31/41( 301
)0/01( 04
)31/23( 0112
)4/13( 00
)31/31( 140
)0/41( 43
)31/21( 0200
)1/44( 4
)33/11( 341
)1/11( 1
)011( 0141
)1/41( 0
)33/34( 130
)1/40( 3
)33/13( 0230
)1/00( 0
)33/13( 343
)1/11( 1
)011( 0141

-1/03
1/03
-0/44
0/44
-1/13
1/13
4/40
-4/40
-1/04
1/04
0/00
-0/00
-0/42
0/42
1/20
-1/20
-1/44
1/44
-1/04
1/04
1/34
-1/34
-1/13
1/13
-1/03
1/03
-0/10
0/10
4/40
-4/40
-1/34
1/34
1/20
-1/20
-1/33
1/33

] [ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-12-08

کرد

آلل

تعداد آللها(درصد)

Standardized
Residuals

p value

گروههای آللی کمیاب  HLA-Aدر قومیت های ايران

کرد
لر
گیلک
HLA-A*43

عرب
کرد
لر
گیلک
HLA-A*66

کرد
لر
گیلک
HLA-A*69

عرب
کرد
لر
گیلک
عرب
کرد

خیر

)011( 0231

0/41

بله

)1/11( 1

-1/02

خیر

)1/11( 331

1/02

بله

)1/11( 1

-1/01

خیر

)011( 0141

1/01

بله

)1/11( 1

-1/21

خیر

)011( 121

1/21

بله

)1/11( 0

0/31

خیر

)33/33( 0231

-0/31

بله

)1/02( 0

1/2

خیر

)33/24( 340

-1/2

بله

)1/03( 4

1/11

خیر

)33/20( 0102

-1/11

بله

)1/41( 4

-1/12

خیر

)33/13( 131

1/12

بله

)1/24( 4

-1/3

خیر

)33/01(0234

1/3

بله

)1/10( 1

4/24

خیر

)33/40( 343

-4/24

بله

)1/23( 0

1/34

خیر

)33/00( 0100

-1/34

بله

)1/02( 0

-0/10

خیر

)33/14( 133

0/10

بله

)1/11( 0

-4/01

خیر

)33/33( 0231

4/01

بله

)1/11( 1

-1/33

خیر

)011( 331

1/33

بله

)1/11( 1

-1/33

خیر

)011( 0141

1/33

بله

)1/20( 3

3/10

خیر

)33/03( 131

-3/10

بله

)1/11( 1

-0/41

خیر

)011( 0231

0/41

0/11

1/112

1/101

1/114

به من ور تاسیر نتايب آنالیز ،ابتدا بايد به مقـدار احتمـال
گزارش شده در جداول اشاره کرد ،در اين مـورد p< 1/10

وجود رابطه معنادار بین دو متغیر است .اگر رابطه معناداری
مشاهده شود( ،)p< 1/10ابتدا به همراه مقدار احتمـال ذکـر

نشاندهنده وجود رابطه معنادار و  p> 1/10نشاندهنده عدم

میشود که رابطه معناداری بین آلل و نژاد وجود دارد سپس
291
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HLA-A*74

بله

)1/11( 1

-0/41

] [ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-12-08

عرب

فاطمه ياری و همکاران

دوره  ،03شماره  ،3پايیز 0210

میتوان مشص

نمود که فراوانی آلل در کدام نژاد باالتر يا

در کدام نژاد پايین تـر اسـت .بـرای ايـن من ـور بـه سـتون
Residuals

 standardizedتوجه میشود .بـا توجـه بـه ايـن

ستون قدر مطلـ مقـادير ايـن سـتون را در ن ـر گرفتـه و
مقاديری که باالتر از  4باشند معرف ايـن اسـت کـه مقـدار
فراوانی مشاهده شده با مقدار فراوانی مـورد انت ـار تحـت

آللهای ( HLAکالس Iو کالس )IIدر جمعیت ايـران و يـا
به تاکیک در قومیتهای مصتلف آن انجام شـده اسـت(-1
 .)2يافتههای دکتر شايگان و همکاران در خصوص فراوانی
آللــی در  422ناــراز قومیــت فــارس ،در ســال  ،4100بــا
يافتههای اين مطالعه همخوانی خوبی نشان میدهـد .آنهـا
نشان دادند که در لکـوس ژنـی  HLA-A*34 ، HLA-Aبـا

فر

استقالل متغیر نژاد و  HLAو فر

مقابل وجود وابسـتگی

بین متغیر نژاد و  HLAمیباشد .در مورد مقادير قدر مطلـ
باقیمانده استاندارد شده ،به عالمـت مثبـت و مناـی اعـداد
باالتر از  4توجه مینمايیم .مقادير مثبت ،معرف ايـن اسـت
فراوانی مورد انت ار تحـت فـر صار(اسـتقالل) اسـت و
برای مقادير منای نشان میدهد که فراوانی مشاهده شده بـه
صورت معناداری پايینتر از مقدار مورد انت ار تحت فـر
صار است.
بحث

در اين مطالعه در  2قومیـت لـر ،گیلـک ،کـرد و عـرب
ايران اقدام به بررسی پلـیمورفیسـم لکـوس ژنـی

HLA-A

گرديد .فراوانی گروه های آللی کمیاب در ايـن جمعیـتهـا
مشص شده و با يکديگر مقايسه شد .نتیجه نشـاندهنـده
آن بود که در قومیتهای مورد مطالعه ،آللهای بـا فراوانـی
پايین عبارت بودند از
A*31

HLA-A*23

( 0-4درصـد)،

HLA-A*25

( 0-3درصد) و
،

HLA-

HLA- ، HLA-A*34

 HLA-A*69 ، HLA-A*66 ، HLA-A*43 ، A*36و
( A*74همگی با فراوانی کمتـر از  0درصـد) .از بـین ايـن
HLA-

گروههای آللی ،فراوانی گروههـای آللـی کمیـاب ،HLA-A
شامل  HLA-A*69 ، HLA-A*34و  ، HLA-A*74در اقوام
لر ،گیلک ،عـرب و کـرد ،تاـاوت معنادار( p-valueکمتر از
 )1/10نشان دادند .در صورت وجود رابطه معنادار بین آلل
و نژاد( ،)p< 1/10میتوان مشص نمود که فراوانی آلل در
کدام نژاد باالتر يا در کدام نژاد پايینتـر اسـت .بـرای ايـن
من ور ،مطاب توضیحات ارائه شده در انتهای جدول  ،4بـه
ستون  standardized Residualsتوجه میشود.
در سالهای گذشته ،چندين مطالعه در خصوص بررسی

قومیت عرب و لر در مطالعه غاوری فرد کمتر از  011ناـر
بود.
در سـال  ،4101فرهاد شهسوار و همکاران ،يک مطالعه

] [ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-12-08

که فراوانی مشـاهده شـده بـه صـورت معنـاداری بـاالتر از

از نقطه ن ر بررسی آللی روی قومیت گیلـک ،عـرب و
همکاران در سال  ،4103در مطالعهای روی  11اهداکننده از
قومیت گیلک و بررسی آللی آنها ،به اين نتیجه رسیدند که
علیرغم برخی اختالفات ،از ن ر تنوع آللـی ارتبـاط قـوی
بین قومیت گیلک و ساير قومیتهای ايرانی و همـین طـور
قومیت قاقازی وجود دارد( .)3ارتباط آللی بین قومیتها از
ن ر آللهای مشترک با فراوانی باال و آللهـای مشـترک بـا
فراوانی پايین ،در اين مطالعه نیز مشاهده شد(جدول .)0
در يک مطالعه اخیر ،غاوری فـرد و همکـاران ،در 100
نار ايرانی سالم ،از  00زير جمعیت از جمله ،عـرب ،کـرد،
گیلک و لر HLA-typing ،با وضوح پايین انجام دادند .آنها
گزارش نمودند که  ،HLA-A*74تنها در قومیت لر مشـاهده
میشود( .)01نتیجـه مطالعـه آنهـا هـر چنـد درخصـوص
کمیاب بودن آلل  HLA-A*74در قومیتهای مصتلف با اين
مطالعه همخوانی دارد ،اما از نقطه ن ر نوع قومیتی کـه ايـن
آلل در آن مشاهده میشود(قوم لر) ،متااوت است زيـرا در
اين مطالعه ،اين آلل کمیاب تنها در قومیت عـرب مشـاهده
گرديد .از آن جايی که روش به کار رفته در هر دو مطالعـه،
يکسان است ،علت اين اختالف میتواند مربوط به اختالف
در نحوه نمونهگیری در دو مطالعـه باشـد .تعـداد نمونـه از
قومیتهای مصتلف در اين مطالعه به شرح زير بود :لر(240
نار) و عرب( 311نار) .در حـالی کـه تعـداد نمونـه در دو

صار ،تاـاوت معنـاداری وجـود دارد .فـر

] [ DOR: 20.1001.1.10279520.1401.19.3.6.6

صـار،

فراوانی  1/4درصد و  ، HLA-A*74با فراوانی  1/2درصـد،
کمترين فراوانی را در جمعیت مورد مطالعه آنهـا دارد کـه
علیرغم مطالعه روی قومیت متااوت ،همخوانی خـوبی بـا
نتیجه اين مطالعه از ن ر آللهـای کمیـاب در لکـوس ژنـی
 ، HLA-Aنشان میدهد(.)0

فاطمه ياری و همکاران

 در قومیت های ايرانHLA-A گروههای آللی کمیاب

میتوانـد شـباهتهـا و تاـاوتهـا در گـروههـای آللـی را
 توجـه بـه، در جستجوی اهداکننده مناسب.نمايد

HLA-B

مشص

) استان لرستان انجام داده و نتايب را باLak(در جمعیت لک

 مـیتوانـد،قومیت بیمار و جستجو در میـان اقـوام يکسـان

 از جملـه تاـاوتهـا در.)00(دادههای قبلی مقايسه نمودند

 ايـن مطالعـه نشـان، به عنوان مثـال.بسیار کمککننده باشد
 برخی آللهای کمیاب در قومیت عرب و برخی ديگـر،داد

، HLA-A*74  در مـورد، HLA-A رابطه با آللهای کمیاب
%1 فراوانـی،بود که در جمعیت لر مورد بررسی اين مطالعه

 در آينـده ايـن اطالعـات.در ساير قومیتها بیان میشـوند

%0  فراوانی ذکر شده توسـط شهسـوار،داشت در حالی که

اساســی بــیشــک منجــر بــه کاربردهــای بــالینی جديــد در

 اين تااوت ممکن است مربوط به گروه جمعیتی.اعالم شد

زمینههای مصتلـف ماننـد مباحـی پیونـد و ايجـاد واکسـن

 در مطالعـه شهسـوار و.استااده شـده در دو مطالعـه باشـد

.خواهد شد

) و در ايـن مطالعـهLak( تنها قسمتی از قومیت لر،همکاران
 از طـرف ديگـر.گروه جمعیتی لر در ن ر گرفته شده است

تشكر و قدرداني

 تنها مربوط بـه داوطلبـان اهـدای،نمونههای مطالعه حاضر

 نتیجـه يک طرح پژوهشی مصوب معاونت،ايـن مقالـه

،Lak  ممکن است فردی از قـوم.سلولهای بنیادی میباشد

 درمــان و آمــوزش،تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت

.داوطلب اهدا نبوده باشد

[ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-12-08 ]

 و کــد اخــالق111/0100 پزشــکی بــا شــماره قــرارداد
 اخذ شده در مؤسسه عـالی طـبIR.TMI.REC.1397.026
.انتقال خون میباشد
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Abstract
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Background and Objectives
Histocompatibility antigens (HLAs) have high genetic diversity and their frequency can be
diverse in different ethnicities. Therefore, the determination of these antigens in different
ethnicities can provide data used in the expansion of centers for the registration of stem cell
donors.
Materials and Methods
In this descriptive study, donor DNA was extracted and qualified. Then, the allele groups of
HLA-A were determined at low resolution level by PCR-SSP method. Ethnic and HLA
information of Gilak (n= 150), Lor (n= 465), Kurdish (n = 719) and Arab (n = 370) were
analyzed and the relationship between the allele and ethnicity was examined and a significant
relationship between the frequencies of alleles in the studied ethnicities were evaluated by chisquare statistical method. In this study, a statistically significant level of 0.05 was considered.
In order to determine in which of the ethnicities the frequency of the studied alleles was higher
than the expected values under the assumption of independence, the standardized residual
values were determined.
Results
Allelic frequencies in the studied ethnic groups were obtained for HLA-A*23 and HLA-A*31,
<3% . In allelic groups of HLA-A*25, HLA-A*34, HLA-A*36, HLA-A*43, HLA-A*66,
HLA-A*69 and HLA-A*74, this frequency was less than 1 %. The frequency of rare HLA-A
allelic groups, including HLA-A*34, HLA-A*69 and HLA-A*74, showed a significant
difference in the ethnic groups (p-value less than 0.05).

[ DOR: 20.1001.1.10279520.1401.19.3.6.6 ]

Conclusions
Identifying the frequency of HLA alleles in different ethnicities can identify similarities and
differences in allelic groups in those ethnicities.
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