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Abstract
Background and purpose: Hemophilia is a hereditary X-linked disorder. Females are carriers
and males have the disorder. Hemophilia A is caused by deficiency in the production of factor VIII. In
some hemophilia patients, inhibitors including IgG1 and IgG4 antibodies are expressed against this factor.
These inhibitors interact with factor VIII and suppress its function. The current study aimed at
investigating the relationship between single nucleotide IGSF2 and TNFα genes polymorphism and
development of inhibitors in patients with hemophilia A.
Materials and methods: In this case-control study, 100 patients with hemophilia A were
selected (55 with inhibitor and 45 without inhibitor). Recognition of inhibitor was performed by Bethesda
test. DNA was extracted from whole blood samples. A single-nucleotide polymorphism of IGSF2 and
TNFα genes was performed using Tetra ARMS-PCR assay.
Results: Hardy-Weinberg equilibrium was investigated in both groups. Comparing the IGSF2
and TNF-α genotypes in these groups indicated a significant correlation between single-nucleotide
polymorphism of IGSF2 and development of inhibitors (p= 0.018, odds ratios for AA and AG genotypes
were 1.39 and 0.37, respectively). A significant association was seen between incidence of inhibitors and
consanguineous marriages and viral infection (p<0.05). Moreover, the association between response to
treatment and Bethesda test was significantly different between the two groups (p= 0.002).
Conclusion: According to these results, the risk of development of inhibitors has a direct
relationship with mutation in IGSF2 gene.
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چکیده
سابقه و هدف :بيماری هموفيلي بيماری وراثتي وابسته به جنس است که مردها مبتال و زنها ناقل آن ميباشنن
ناشي از نقص در تولي فاکتور  VIIIمي باش  .در بعضي از بيماران هموفيلي  Aمهارکنن

 .همنوفيلي A

ههایي از نوع آنتيبادیهنای IgG1

و  ،IgG4بيان مي شود که با فاکتور انعقادی مذکور بر همکنش داشته و مانع از عملکرد آن ميشون  .اینن مطالعنه بنا هن
بررسي ارتباط بين پليمورفيسم تک نوکلئوتي ی ژنهای  IGSF2و  TNFαبا توسعه مهارکنن هها در بيماران همنوفيلي ننوع
 Aانجام پذیرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه مورد-شاه ی 011 ،فرد دارای هموفيلي نوع  55( Aنفر دارای مهارکنن ه و  55نفنر بن ون
مهارکنن ه) انتخاب ش ن و تشخيص مهارکنن ه ،با تست بتس ا انجام ش  .از نمونه خون کامل آنها DNA ،استخراج گردین و
بررسي پليمورفيسم تک نوکلئوتي ی ژن های  IGSF2و  TNFαبا روش  Tetra ARMS-PCRانجام گرفت.
یافتهها :دادهها در دو گروه مورد مطالعه از لحاظ تعادل هاردی -واینبرگ بررسني گردین  .مقایسنه ژننوتيپي ژنهنای
 IGSF2و  TNFαنشانگر تفاوت معنيدار بين پليمورفيسم تک نوکلئوتين ی ژن  IGSF2و توسنعه مهارکننن ه بنوده اسنت
( OR ،p = 1/100برای ژنوتيپهای  AAو  ،AGبه ترتيب برابر  0/93و  .)1/93به عالوه ،ارتبناط معنناداری بنين دو فناکتور
ازدواج فاميلي و عفونت ویروسي با مهارکنن ه مشاه ه ش ( .)p > 1/15ارتبناط بنين پاسن بنه درمنان و آزمنون بتسن ا نينز
تفاوت معنيداری نشان داده است (.)p = 1/110
استنتاج :با توجه به نتایج به دست آم ه مي توان گفت که خطر توسعه مهارکننن ههنا بنا جهنش در ژن  IGSF2رابطنه
مستقيمي دارد.
واژه های کلیدی :هموفيلي  ،Aمهار کنن

ه ،پليمورفيسم ،ژن  ،IGSF2ژن TNFα

مقدمه
بيماری مبتال گشته و زنان ناقل بيماری هستن  31 .درصن

هموفيلي یک بيماری ارثي منيباشن کنه بنه علنت

 .همنوفيلي A

نقص در یکي از ژنهنای فاکتورهنای انعقنادیکنه روی

هموفيليها جزء هموفيلي  Aبه حساب ميآین

کروموزوم  Xوجود دارد ،ایجاد ميگردد .مردان به اینن

به علت کمبود فاکتور  VIIIایجاد ميگردد( .)0در حاليکه
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بررسی پلیمورفیسم ژن های  IGSF2و  TNFαو
خطر توسعه مهار کننده در بیماران مبتال به هموفیلی A

پژوهشی
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بيمنناران همننوفيلي ش ن ی در معننرر ریسننک بنناایي از

ميباشن  ،بينان منيگنردد .سنلولهنای  Tتنظيمني نقنش

خونریزیهای خود به خودی ،و بنه ونور خناا داخنل

حياتي در القاء تحمل به فاکتورهنای انعقنادی و تشنکيل

مفصلها و ماهيچهها هستن که باعث از بين رفتن عملکرد

مهارکنن ن ه در بيمنناران همننوفيلي دارن ن ( .)3ب نه عننالوه،

آنها و تغيير شکل در زانو ،بنازو ،و قنوزپ پنای آنهنا

فاکتور  TNFαباعث ایجاد ترومبنوز داخنل عروقني ،بنه

ميگردد .در موارد ش ی تر بيماران تواننایي راه رفنتن را

علت از دست رفتن ویژگي ض انعقادی نرمال ان وتليوم

از دست ميدهن و به عملهای ارتوپ ی و تعویض مفصنل

ميشود و  ،TNFαبيان فاکتور بنافتي توسنط سنلولهنای

نياز پي ا ميکنن  .خنونریزی داخنل سيسنتم عصنبي و ینا

ان وتليال را تحریک ميکن  ،همچننين بينان ترومبومن ولين

ارگانهای دیگر ميتوانن کشنن ه باشن ( .)0ژن فناکتور

(نوعي مهارکنن ه انعقاد) توسط سلولهنای انن وتليال را

 VIIIروی کروموزوم  Xq28قرار گرفته است که شامل 01

مهار ميکن ( .)01مهارکنن ههای فاکتور  VIIIبنه عننوان

اگزون بوده و ح ود  0950آمينو اسني را کن منيکنن .

مشکالت و عوارر مرتبط بنا درمنان منورد توجنه قنرار

پننروتئين بننالد دارای  1دومننين A1-A2-B-A3-C1-C2

گرفتهان  .اگر بيمنار بنه درمنان پاسن ن هن بنه حضنور

ميباش  .دومين های  A2 ،C2و  A3مناوقي هسنتن کنه

مهارکنن ه شک ميشود ،به وینژه در منواقعي کنه بيمنار

آنتيبادیها ميتوانن با آنها واکننش نشنان دهنن و بنه

قبال به درمان پاسن داده باشن  .در اینن حالنت بهبنودی

آبشار انعقاد آسيب برسنانن ( .)5 ،9مهارکننن ههنا از ننوع

قابل انتظار و نيمه عمر فاکتور انعقادی بنه مينزان زینادی

آنتيبادیهای  IgG1و  IgG4هستن که بنه دومنينهنای

کاهش یافته است .مهارکنن هها بنيشتنر در افنرادی کنه

عملکردی فاکتورهای VIIIو  IXمتصلگشته و فعاليتهنای

هموفيلي ش ی دارن در مقایسه با افرادی کنه همنوفيلي

انعقادی آنها را خنثي ميکننن ( .)5بيمناراني کنه تحنت

خفيف و یا متوسط دارن  ،دی ه ش ه است .در همنوفيلي

درمان با فاکتورهای انعقادی هستن برای بررسني مينزان

ش ی  Aميانگين زمان توسعه مهارکننن ه در حن ود سنه

مهارکنن ه بای مورد غربالگری قرار گيرن  .معموا تایي

سال یا کنمتنر اسنت و در همنوفيلي متوسنط ینا خفينف

حضور مهارکنن ه و ميزان تيتر آن در آزمایشگاه ،توسط

نزدیک سي سال است که اغلب متعاقب با جراحنيهنا و

تست بتس ا مورد بررسي قنرار منيگينرد( .)3،1ژنتينک و

گرفتن فاکتور رخ ميده ( .)00 ،00وجنود مهارکننن ههنا

فاکتورهای محيطني در ایجناد اینن مهارکننن ههنا نقنش

باعث تش ی بيماری همنوفيلي و ایجناد خنونریزیهنای

دارن  .فاکتورهای محيطي شامل بيماریهنا ،واکسننهنا،

ش ی ش ه و در رون درماني این بيماری اختالل ایجناد

عفوننتهننا و جراحنيهننا ،و فاکتورهننای ژنتيکني شننامل

ميکن  ،عالوه بر این هزینههای زیادی را بنرای بيمناران

تاریخچه خانوادگي ،جهشهای ژنتيکي ،ژن های پاسن

به دنبال خواه داشت .با توجه به اهميت مهارکننن ههنا،

ایمني ،پليمورفيسم ژنهای سيتوکينها و نژاد و قومينت

در این مطالعه ،برای اولين بار ارتباط بنين پلنيمورفيسنم

دیگر پليمورفيسم ینا چنن شنکلي

تننک نوکلئوتينن ی ژنهننای  IGSF2و  TNFαو خطننر

ژنهای دخيل در التهاب و سيستم ایمني به عنوان عامنل

توسعه مهارکنن هها در بيماران مبنتال بنه همنوفيلي  Aدر

ایجاد مهارکنن ه در برخي افراد مطرح ش ه اسنت .بنرای

ایران مورد ارزیابي قرار گرفت.

ميباش ( .)0از ور

نمونه ،پروتئين  IGSF2که به عننوان  CD101و  V7نينز
شناخته ميشود ،یک گليکوپروتئين عبورکنن ه از غشناء

مواد و روش ها

اسننت کننه روی مونوس نيت ،گرانولوس نيت ،سننلولهننای

در این مطالعه مورد-شاه ی ،با توجه به تع اد افراد

دن ریتيک و سلولهای  Tفعنال ،کنه شنامل سنلولهنای

مراجعهکنن ه بنه مرکنز درمنان جنامع همنوفيلي اینران و
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هموفيلي  Bنادر بوده و بهعلت کمبود فاکتور  IXميباش .

عملکردی و سلولهای  Tتنظيمني () CD4+CD25+Foxp3+

بررسي ژن های  IGSF2و  TNFαدر بيماران هموفيلي

و نيز معيارهای مورد نظر برای ورود افراد به مطالعه مانن

سلولي اضافه گردی  .همچنين آنزیم پروتئينناز  Kجهنت

داشتن یا ن اشتن تاریخچه خانوادگي و ابتال به عفونت و

از بين بردن پروتئينها استفاده ش و در دمای  15درجنه

با در نظر گرفتن خطنای  ،1/15تعن اد حجنم نموننه 011

سانتيگراد به م ت  01دقيقه انکوبه گردین  .از سنتونهنای

نفر تعيين گردی که از بين این  011نفر 55 ،نفر از آنها

کيت که دارای خاصيت کرومناتوگرافي تعنویض ینوني

دارای مهار کننن ه و  55نفنر از آنهنا بن ون مهارکننن ه

هسننتن جهننت انجننام تخل نيص اسننتفاده ش ن  .در نهای نت

بودن  .پس از اخذ ک اخنال ،IR.IAU.PS.REC.139567

 DNAژننومي در  011ميکنرو ليتنر بنافر ،حنل گردین و

از هر یک از افنراد منورد مطالعنه رضنایتنامنه آگاهاننه

غلظت و خلوا  DNAژنومي توسط دستگاه ننانودرا

گرفته ش  .نمونه خون وری ی بيمناران بنا نسنبت  3بنه 0

ان ازهگيری ش .

با سيترات س یم (مناده ضن انعقناد خنون)  9/0گنرم بنر
دسي ليتر به خنوبي مخلنوط گردین  .بنرای جن ا کنردن
پالسما ،نمونههنا بنا دور  5111 rpmبنه من ت  01دقيقنه
سانتریفوژ ش ن .

وراحي پرایمر
بننه منظننور انجننام آزمننایش ،Tetra ARMS-PCR
ابت ن ا پرایمرهننای مربننوط بننه ژنهننای مننورد نظننر را بننا
پایگاه اوالعناتي  ،primer1وراحني کنرده ،و سنپس بنا

تشنننخيص مهارکننننن ههنننای فننناکتور  VIIIدر بيمننناران

اسننتفاده از پایگنناههننای  Primer BLAST NCBIو

هموفيلي A

 Oligo analyzerو به کمک نرمافزار  Snap geneتوالي

به منظور تعيين وجنود ینا عن م وجنود مهنار کننن ه

پرایمرها بررسي ش .

(آنتيبادی) فاکتور انعقادی و انن ازهگيری سنط آن در
ب ن ن بيمننار ،از روش بتس ن ا اسننتفاده ش ن  .اسننا

بتس ن ا

بررسي پلي مورفيسم های مرتبط با مهار کنن ه

مخلوطسازی پالسمای نرمال و پالسمای بيمار و ارزیابي

جهت بررسي پليمورفيسمهنای تنک نوکلئوتين ی

فاکتور ميباش  .واح بتس ا ميزانني از مهارکننن ه اسنت

( )SNPاحتمنننالي در ژنهنننای منننورد نظنننر ،واکننننش

که برای غير فعال کنردن  51درصن از فناکتور  VIIIدر

 Tetra ARMS-PCRصورت گرفت تا عالوه بنر تعينين

پالسمای نرمال نياز است( .)09برای انن ازهگيری مهارکننن ه

وجود پليمورفيسم ،جایگاه آن نيز مشخص شنود .ینک

فاکتور  VIIIاز روش  Nijmegenاستفاده شن کنه در آن از

جفت پرایمنر (آغنازگر رو بنه جلنو بيرونني و معکنو

آلبومين گاوی (جهت حفظ پروتئينها) و بافر ایمي ازول

داخلي) باعث تکثير قطعهای ميشود که حناوی آلنل G

و پالسمای نرمال استفاده گردی ( .)05در نهایت پس از 0

است و جفت دیگر پرایمر (آغازگر رو به جلو داخلني و

ساعت انکوباسيون نمونهها در دمای  93درجه ،با استفاده

معکو

بيروني) باعث تکثير قطعهای ميشود که حاوی

از کيت  ،BIOPHENبه کمک دسنتگاه ،Coagulation

آلننل  Aاسننت .پرایمرهننای بيروننني بننرای حالننتهننای

منحني مربووه رسم و سپس نمونهها داخل دستگاه قنرار

هموزیگوت و هتروزیگوت یک قطعه یکسان مي ده و

داده ش تا ميزان دقيق فاکتور مربووه ان ازهگيری شود.

این قطعه به عننوان کنتنرل بنرای تمنام نموننههنا بنه کنار
م نيرود( .)05ای نن روش بننا اسننتفاده از چهننار پرایمننر (0

استخراج DNA

پرایمر کنترل و  0پرایمر برای هر دو نوع ژنوتایپ) انجام

به منظور استخراج  DNAاز نمونههای مورد نظر ،از

ش و در یک مرحله تعيين ژنوتایپ گردین  .در جن ول

کيننت اسننتخراج ژنننومي  GF-1اسننتفاده ش ن و بننه 011

شماره  0و  0مشخصنات پرایمرهنای ژنهنای  IGSF2و
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فراواني متغيرهای موردنظر با استفاده از مطالعات گذشته

ميکرو ليتر از نمونه خون ،بافرهای مورد نظنر جهنت لينز
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واکنننش  01ميکروليتننر و متشننکل از  01ميکننرو ليتننر

واینبرگ استفاده ش  .بنرای بررسني فراوانني هنر آلنل و

()Tris-Hcl ،MgCl2 ،dNTP ،Taq DNA Polymerase

ژنوتيپ پلنيمورفيسنم ژنهنای  IGSF2و  TNFαدر دو

 1/5 ،Master mix 2Xميکننرو ليتننر از هننر کنن ام از

گروه از آزمونهنای  Chi squareو Logistic regression

پرایمرها با غلظت  01پيکو مول همنراه بنا  3ميکنرو ليتنر

و بررسي ارتباط بين ميزان تست بتس ا و پاس به درمنان

آب 0 ،ميکروليتر  DNAژننومي بنا غلظنت  01ننانوگرم

توسط آزمون  Mann-Whitneyاستفاده ش  .برای آناليز

بوده است .شرایط واکننش  Tetra ARMS-PCRشنامل

دادههنا از نننرمافننزار  SPSSنسنخه  09اسننتفاده گردین و

مراحل دناتوره ش ن به من ت  91ثانينه در دمنای ،35˚C

برای تمامي آناليزهنا ،ارزش  p < 1/15معننيدار در نظنر

اتصال به م ت  91ثانيه در دمای  15˚Cو ووینل سنازی

گرفته ش .

بننه م ن ت  91ثاني نه در دمننای  95( 30 ˚Cس نيکل) بننرای
دستگاه ترموسایکلر م ل  Peltierتنظيم ش  .برای بررسني

یافته ها

صننحت نتننایج واکنننش  Tetra ARMS-PCRاز روش

تعيين مهارکنن ههای فاکتور  VIIIتوسط تست بتس ا

الکتروفورز با ژل آگارز  0درص استفاده ش  .به عالوه،

در این روش به منظنور تهينه و ج اسنازی پالسنما،

جهت تایين واکننش  ،Tetra ARMS-PCRنموننههنای

نمونهها با دور  5111 rpmبه م ت  01دقيقنه بنرای جن ا

هتروزیگننوت و هموزیگننوت گننروههننای مهارکنن ن ه و

کردن پالسما سانتریفوژ ش ن  .رقتهای مناسب تهيه شن

ب ون مهارکنن ه به روش سنگر توالي ینابي شن و نتنایج

و ميزان مهارکننن ه توسنط دسنتگاه  Coagulationمحاسنبه

تننواليی نابي از نظننر وجننود پل نيمورفيسننم مننوردنظر بننا

گردی  .بعن از آمناده شن ن دسنتگاه و کشني ن نمنودار

برنامه  Snap geneو  Blastبررسي گردی .

مربوط و اوميننان از عملکنرد آن ،نموننههنا در دسنتگاه

جدولشماره :1پرایمرهای وراحيش

ه ومشخصات آنها برای ژنTNFα
ان ازه

دمای ذوب

محصول)(bp

°C
10

IGSF2
)(rs2296449

توالي پرایمر

Forward inner
)primer (G allele
Reverse inner
)primer (A allele
Forward outer
)'primer (5' - 3
Reverse outer
)'primer (5' - 3

AGCTGATTGCTCAAGTTGGTTAAATGTATG

009

AGACAGGGAGGGTCTCCTGGGAACGT

950

31

AAAGTGACAGGAGGGTTTTATGGGGTGA

505

13

AGAGAATCTTGGATGGACTCTGCTGCAG

جدول شماره  :2پرایمرهای وراحي ش
TNFα
)(rs1800629

ه ومشخصات آنها برای ژنTNFα

کنترل /نمونه بيمار در مح وده  05تنا  35درصن  ،محن وده
قابل قبول برای ان ازهگيری مهارکنن ه در نظرگرفته ش .

نتایج حاصل از تکثير ژنهنای  IGSF2و  TNFαتوسنط
واکنش  Tetra-primer ARMS-PCRروی ژل آگارز
پس از استخراج  DNAژنومي ،غلظت  DNAهنا و
همچنين خلنوا آنهنا توسنط نسنبت جنذب در ونول

ان ازه

دمای ذوب

محصول )(bp

°C

GGAGGCAATAGGTTTTGAGGGGCAGGG

013

35

موجهای  011/001تعيين شن  .تمنامي نموننههنا غلظنت

GTAGGACCCTGGAGGCTGAACCCCGTACT

950

35

GTCTGTGAATTCCCGGGGGTGATTTCACT

515

35

مناسبي داشتن (ح ود  911-511نانو گرم/ميکرو ليتر) و

توالي پرایمر

Forward inner
)primer (G allele
Reverse inner
)primer (A allele
Forward outer
)'primer (5' - 3
Reverse outer
)'primer (5' - 3

13

قننرار داده و آسننپيره شن ن  .نسننبت خوانن ه شن ه نمونننه

GGCCCTGCACCTTCTGTCTCGGTTTCTT

35

نسبت جذب در مح وده  0/0-0بوده اسنت کنه نشنانگر
خلوا نمونههای مورد مطالعه است .البتنه نسنبت جنذب

ارتباط مهار کنن ه ها با داده های درماني

در وول موجهای  011/091نيز بررسي ش که بيشتر از

ارتبنناط ب نين ازدواج فنناميلي و عفونننت بننا وی نرو

 0بوده است .بنه منظنور بررسني صنحت نتنایج واکننش

هپاتيت  Cبا ميزان مهار کنن ه ،عالوه بر ارتباط بين پاس

 Tetra ARMS-PCRبرای ژن های  IGSF2و  TNFαاز

به درمان و ميزان واح بتس ا از نظر آماری مورد ارزیابي

روش الکتروفورز با ژل آگنارز دو درصن اسنتفاده شن
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 TNFαبننه ترتي نب آورده ش ن ه اسننت .حجننم کل ني هننر

قرار گرفت .برای بررسي ژنوتيپهنا از تعنادل هناردی-

بررسي ژن های  IGSF2و  TNFαدر بيماران هموفيلي

که در تصویر شماره  0و  0نشان داده شن ه اسنت .نتنایج
 PCRبننرای ژن  ،IGSF2بان ن هایي بننا ان ن ازههننای 950
جفت باز برای آلل  009 ،Aجفت باز برای آلل  Gو بان
برای ژن  ،TNFαبان هایي با ان ازههنای  950جفنت بناز
برای آلل  013 ،Aجفت باز برای آلنل  Gو بانن کنتنرل
 515جفت باز را نشان داده است.
تصویر شماره  :1ژل الکتروفنورز محصنول  PCRژن  :IGSF2سنتونهنای
(0-5نمونههای دارای مهار کننن ه) .سنتون هنای ( 5-3نموننههنای بن ون

نتایج فراواني ژن های  IGSF2و TNFα

در ابت

ا بررسي فراواني ژنوتيپ های ژن هنای IGSF2

و  TNFαتوسننط تعننادل هنناردی -واینبننرگ انجننام ش ن و
صننحت آنهننا مننورد تایي ن قننرار گرفننت .سننپس ،فراوان ني

مهار کنن ه ) .ستون 0مربوط به نمونه کنترل منفي ( )NCمني باشنن .
ان ازه محصنول بنرای آلنل  950 ،Aجفنت بناز و بنرای آلنل 009 G
جفت باز و بان کنترل  505جفنت بناز MW .منارکر وزن مولکنولي
مي باش ( 51جفت باز ،فرمنتاز) .ژل الکتروفورز  0درص مي باش

ژنوتيپها و آللهای پليمورفيسم تک نوکلئوتي ی ژنهای
مننذکور مننورد آننناليز قننرار گرفننت .فراوان ني ژنوتي نپهننای
ژنهای  IGSF2و  TNFαو نيز آلنلهنا در دو گنروه دارای
مهار کنن ه و ب ون مهارکنن ه در ج ول شماره  9نشان داده
ش ن ه اسننت .بننا توجننه بننه نتننایج ب نه دسننت آم ن ه ،تفنناوت
معنيداری بين این دو گروه در ارتباط با ژن  IGSF2وجنود
دارد ( )p < 1/15ول ني در ارتبنناط بننا ژن  TNF-αتفنناوتي
مشاه ه نش (.)p > 1/15

تصویر شماره  :2ژل الکتروفورز محصول  PCRژن  :TNFαسنتونهنای
( 0-5نمونه های دارای مهارکننن ه) .سنتون هنای  1و ( 3نموننههنای

آناليز سایر داده های درماني

ب ون مهارکنن ه) .ستون  5مربوط به نموننه کنتنرل منفني ( )NCمني

بررسي ارتباط بين ازدواج فناميلي و مينزان مهارکننن ه

باش  .ان ازه محصول برای آلل  950 ،Aجفنت بناز و بنرای آلنل ،G

در افراد مورد مطالعه معنيدار بنوده اسنت (.)p = 1/101

 013جفت باز و بان کنترل  515جفت بناز MW .منارکر وزن مولکنولي

هپاتيت  Cو مينزان

مي باش ( 51جفت باز ،فرمنتاز) .ژل الکتروفورز  0درص مي باش .

آناليز آماری بينن عفنونت با وینرو

جدول شماره  :3توزیع ژنوتيپ و فراواني آلل های پليمورفيسم تک نوکلئوتي ی ژن های  IGSF2و  TNFαدر دو گروه
*Odd ratio, 95% CI
)(Lower-Upper, P value

تع اد بيمار

تع اد بيمار

ب ون مهار کنن ه (درص )

با مهار کنن ه (درص )

تع اد کل

ژنوتيپ و آلل

55

55

011

IGSF2

(0/903 )1/5-533/190 ،1/551

)55/1( 05

)90/3( 00

59

AA

(1/931 )1/0-003/051 ،1/103

)00/0( 01

)53/0( 03

93

AG

گروه رفرنس

)00/0( 01

)00/0( 01

01

GG

(0/53 )1/0-093/11 ،1/035

)11/3( 11

)53/9( 19

009

A

p value Allele

p value Genotype

1/035

1/100

)99/9( 91

)50/3( 53

33

G

55

55

011

TNFα

(1/100 )1/0-055/530 ،1/519

)33/0( 95

)00/0( 55

01

AA

(1/113 )1/9-009/303 ،1/155

)00/0( 5

)01/3( 1

00

AG

گروه رفرنس

)00/0( 5

)3/9( 5

3

GG

(1/303 )1/0-990/115 ،1/590

)09/9( 35

)03/9( 31

030

A

گروه رفرنس

)01/3( 05

)00/3( 05

03

G

گروه رفرنس
1/590

1/039

* CI: confidence interval
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کنترل  505جفت باز را نشان داد .به عالوه ،نتنایج PCR

پژوهشی

افسانه سیدمیکائیلی و همکاران

( .)p = 1/111در ج ول شماره  5این بررسنيهنا نشنان داده

جریان خون مي باش که غلظت آنتيبنادی بيمنار عامنل

ش ه است .ارتباط بين پاس به درمان و مينزان واحن بتسن ا

مهمي در اینن خصنوا منيباشن  .بيمناراني کنه دارای

در گروه مهارکنن ه ،با آزمون ناپارامتری من ویتني مورد

مهارکنن ه با پاس پنایين بنه درمنان هسنتن باین بنا تيتنر

بررسي قرار گرفت ميانگين امتياز بتس ا و پاس به درمان

باای فاکتور انعقادی درمان شون تا فعالينت مهارکننن ه

 00/59و ميانگين امتيناز بتسن ا و عن م پاسن بنه درمنان

خنثي و خونریزی درمان شود .در بيمناراني کنه واکننش

 90/10بوده است که بين این دو عامنل ،ارتبناط معننيداری

ایمني ش ی دارن هنگاميکه تيتر آنتيبادی پایين (کمتر از

وجود داشت (.)p = 1/110

 5واح بتس ا) است ،ميتوان یک مناده سيتوتوکسنيک
مانن سيکلوفسفامي بنه همنراه دوز هنای بناای فناکتور

جدول شماره :4مقایسه داده های درماني در دوگروه دارای مهارکنن ه

تزریق نمود و گاهي نيز از کنسنانتره کمنپلکس پروتنرومبين

و ب ون مهار کنن ه

فعال و یا فاکتور هفت نوترکينب اسنتفاده کنرد .کنارایي دو

پارامتر
ازدواج فاميلي
تع اد (نفر)

گروه مهار کنن ه

گروه ب ون مهار کنن ه

( 55نفر )

( 55نفر )

بله

خير

بله

خير

00

03

09

90

سط
معني داری

عفونت ویروسي

آلوده

مشکوپ

سالم

آلوده

مشکوپ

سالم

تع اد (نفر )

09

01

01

00

9

05

دوز فاکتور هفت نوترکيب و یک دوز پروترومبين فعال

1/101

ش ه با هم برابر است که برای درمان بيمناران بنا مهارکننن ه

1/111

استفاده منيشنود( .)01در بيمناران بنا همنوفيلي شن ی

A

برای از بين بردن مهارکنن ه از روش القاء تحمنل ایمنني
استفاده منيشنود( .)03در مطالعنهای کنه توسنط  Dingو

بحث
این مطالعه ،برای اولنين بنار بنر روی ژنوتينپهنای
ژنهای  IGSF2و  TNFαو بررسي ميزان مهارکننن ه در
بيماران با هموفيلي  Aدر اینران ،انجنام گرفتنه اسنت .بنا
مقایسه فراواني ژنوتيپهنا در دو گنروه دارای مهارکننن ه و
ب ون مهارکنن ه با توجه به  p = 1/100اخنتال معننيداری
در ژن  IGSF2به دست آمن  .در آنناليز ژن  TNFαتفناوت
معن نيداری در مقایسننه ژنوتي نپهننا و آلننلهننا در دو گننروه
مشناه ه نگردین ( .)p> 1/15در بررسني مينزان ریسنک
خطر ( )ORژنوتيپها و آللها در مقایسنه بنا ژنوتينپ و
آلل گروه رفنرنس ،هنيچ برتنری بنرای اینن ژنوتينپهنا
نسبت به یک یگر در دو گروه مورد مطالعه بنا توجنه بنه
 p>1/15به دست نيام  .با توجه بنه مطالعنات بناليني ،در
درمان بيمناراني کنه مهارکننن ه دارنن دو هن

 ،یکني

کنترل خونریزیهای حاد ش ی و دیگری ایجناد تحمنل
ایمني یا ح اقل تب یل کردن یک پاس دهنن ه قنوی بنه
یک پاس دهن ه ضعيف با از بنين بنردن آنتنيبنادی هنا،
وجود دارد .ه

اصلي در درمان خونریزیهنای حناد،

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

همکاران در سال  0105در چين انجام گرفت ،سلولهای
 Tتنظيمي  CD4+CD25+و سط سنلولهنای مونونوکلئنور
خننننون محيطنننني و فنننناکتور رونویسنننني  Foxp3+بننننا
فلوسایتومتری ان ازه گرفته ش و سهم  CD4+CD25+در
بيماران با مهار کنن ه بيشتر بوده است(.)00
در مطالعه ای که توسنط  El-Asrarو همکناران در
سال  0101در مصر انجام ش  55 ،کنودپ دارای همنوفيلي
 Aو  55کنودپ بن ون همنوفيلي  Aمنورد مطالعنه قنرار
گرفت و توسط فلوسایتومتری ميزان سلولهنای تنظيمني
 CD4+CD25+ان ازه گرفته ش  .ميزان اینن سنلولهنا در
بيماران هموفيلي دارای مهارکنن ه در مقایسه بنا بيمناران
هموفيلي ب ون مهارکنن ه و بيماران سالمکاهش چشمگيری
را نشان داد( .)03در مطالعه متا آناليز انجام گرفتنه توسنط
 Astermarkو همکاران در سال  0109بنر روی بيمناران
هموفيلي ،با توجه به نتایج حاصل 55 ،درص بيمناران ینا
دارای مهارکنن ه بودن یا زمينه خانوادگي داشتن  .نتایج
این تحقيق اختال

معنيداری را در ژنوتيپ ژن IGSF2

در دو گروه دارای مهار کنن ه و ب ون مهارکننن ه نشنان
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مهارکنن ه در دو گنروه ارتبناط معننيداری را نشنان داد

رس ني ن بننه سننط قابننل مالحظننهای از فنناکتور  VIIIدر

بررسي ژن های  IGSF2و  TNFαدر بيماران هموفيلي

سال  0105در آمریکا صورت گرفت ،اوالعات مربنوط

تحقيقات  )09( Chavesو  )05( Pergantouقرارگرفت .در

بننه  3901مننرد بننا همننوفيلي ش ن ی  Aدر وننول  09سننال

مطالعه حاضر داشتن سابقه خانوادگي و آلنودگي HCV

مطالعه ش تا پي بنه ارتبناط بنين تشنکيل مهنار کننن ه و

به عنوان فاکتور خطر در بيماران بنا مهارکننن ه گنزارش

ميزان مرگ و مير ببرن  .عالئم باليني که باعنث منرگ و

گردی که یافتنههنای  )00( Walshو  )00( Astermarkرا

ميننر شنن ه بننود شننامل :افننزایش خننونریزیهننا ،عالئننم

تایي کرده است .با توجه به بازه زمناني ،اسنتراتژیهنای

بيماریهای کب ی ،آلودگي با  HCVیا  HIVو حضنور

درماني ،تع اد مراکز آزمایشگاهي مح ود برای بررسني

مهارکنن ه بود و همچنين ميزان منرگ و مينر در بيمناران بنا

بيماران هموفيلي دارای مهارکنن ه و پایش ميزان فناکتور

مهارکنن ه  31درص بنيشتنر از بيمناران بن ون مهارکننن ه

و تغيير آن با گذشت زمان و نيز امکان ایجناد جهنشهنای

بوده است( .)00مطالعات نشان داده است که خطر توسعه

ناشناخته ج ی و احتمال تاثير سایر ژنها و سيتوکينهای

مهارکنن ه در بيماران با تاریخچه خنانوادگي بنيشتنر از

سيسننتم ایمننني و عوامننل غيننر ژنتيکنني کننه در ایجنناد

سایرین ميباش  .در مطالعهای که توسنط  Astermarkو

مهارکنن ه ميتواننن نقنش داشنته باشنن  ،هنمچننين بنار

همکاران در سال  0115در سوئ انجام شن  30 ،درصن

سنگين هزینههای درماني برای بيمناران ،اینن مطالعنه بنه

افراد دارای مهارکنن ه ،تاریخچه خنانوادگي داشنتهانن (.)00

پژوهشهای گستردهتری نيازمن ميباش  .در حقيقت ،با

در مطالعننهای کننه توسننط  Chavesو همکنناران در سننال

توجه به اهميت موضوع مهار کنن ه ها و فق ان اوالعات

 0101در برزینل صننورت گرفننت ارتبنناط پلنيمورفيسننم

کافي در ارتباط با تأثير عوامل ژنتيکي در بيماران هموفينل

TNFα

ایرانننني بایسنننتي تحقيقنننات گسنننتردهتنننری روی تعننن اد

) ،(A-308Gبررسي ش  .ميزان مهار کنن ه توسنط روش

نمونههای بيشتر افنراد مبنتال بنه همنوفيلي بنا همکناری

نایمگن ان ازه گرفتنه شن  .نتيجنه بررسني ژنوتينپ هنيچ

مراکز دیگر صورت گيرد که یکي از محن ودیتهنا در

ارتباوي را بنين توسنعه مهنار کننن ه و ژنوتينپ ،TNFα

اکثر پروژههای تحقيقاتي است .به ونور خالصنه ،نتنایج

 ،IL-4 ،IL-5نشننان ن ن اده اسننت( .)09در مطالعننهای کننه

ایننن مطالعننه نشننان داد کننه ارتبنناط معنننيداری بننين

توسط  Pergantouو همکناران در یوننان در سنال 0109

پليمورفيسم ژن  IGSF2بنا خطنر توسنعه مهارکننن ه در

صورت گرفت ارتباط بين جهش وارونگني اینتنرون 00

بيمناران همننوفيلي وجنود دارد .هننمچننين داشننتن سننابقه

ژن فننناکتور  ،VIIIآلنننل و هاپلوتاینننپهنننای  HLAو

خانوادگي و آلودگي با  ،HCVبه عنوان فاکتور خطر در

پليمورفيسم سایتوکاینهای خناا از جملنه  ،TNFαبنا

بيماران با مهار کنن ه قابل اهميت است.

بنا توسنعه مهارکننن ه در  IL-4 ،IL-5 ،IL-10و

خطر توسعه مهارکنن ه در  50کودپ مبتال به همنوفيلي
ش ی  Aکه با فاکتورهای نوترکيب درمنان شن ه بودنن

سپاسگزاری

مورد بررسي قرار گرفنت .تفناوت معننيداری در منورد

محققين این مطالعه بنر خنود ازم منيداننن کنه از

پليمورفيسم ژن ) TNFα (A-308Gدر مقایسه دو گروه

تمامي افراد شرکتکنن ه در مطالعه و مرکز درمان جامع

دارای مهارکنن ه و ب ون مهارکنن ه مشاه ه نش ( .)05بنا

هموفيلي ایران به خاور مشنارکت و همکناری صنميمانه

توجه به این که ژن  IGSF2روی سلولهنای  Tتنظيمني

ایشان در این تحقينق و هنمچننين کمنکهنای تکنيکني

بيان ميگردد ميتوان گفت مطالعه حاضر ،موافق بنا مطالعنه

خننانم نيلننوفر نننادری ،دکتننر علني نننامور ،دکتننر مژگننان

 )00( Dingو  )01( Astermarkو در تقابننننل بننننا مطالعننننه

ميرآخورلي ،دکتر محم جاذبي ،دکتر عليرضا عزیزی و

 )03( El-Asrarبوده است .با توجه به مطالعات پيشنين در

خانم سميه معززی تشکر و ق رداني نماین .
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داد( .)01در مطالعهای که توسنط  Walshو همکناران در

مورد پليمورفيسنم ژن  ،TNFαاینن مطالعنه در راسنتای

پژوهشی
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