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سایر گروه های خونی
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آنتی ژن های گروه های خونی
■ ماهیت آنتی ژن ها متفاوت است
■ برخی آنتی ژن ها ساختار کربوهیدراتی دارند مانند آنتی ژن های گروه خونی ABO
■ برخی آنتی ژن ها ساختار پروتئینی دارند مانند آنتی ژن های گروه خونی Rh
■ ایمونوژنیسیته  :توانایی  Agدر برانگیختن پاسخ های سیستم ایمنی
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عوامل موثر بر ایمونوژنیسیته
■ ساختار آنتی ژن ها
■ درجه بیگانگی آنتی ژن با آنتی ژن های خودی

■ اندازه مولکول و شکل فضایی آنتی ژن
■ ژنتیک افراد

■ بر علیه آنتی ژن های گروه خونی دو نوع آنتی بادی ایجاد می شود :
✓ اتوآنتی بادی و آلوآنتی بادی
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گروه های فرعی A
■ حدود  80درصد افراد گروه  Aدر گروه  A1و  19درصد در گروه  A2و بقیه گروه های فرعی  Aحدود یک
درصد موارد را تشکیل می دهند

■ گروه خونی  ABنیز به نوبه خود به دو دسته  A1Bو  A2Bتقسیم می شود
■ گروه  A2بعد از  Oبیشترین مقدار ماده  Hرا دارد
■ گروه  A1و  A1Bکمترین مقدار ماده  Hرا دارند
■ زیرگروه های دیگری بر اثر آلل های مختلف ژن  Aبه نام های ، Ael ، Aend ، Am ، Ax ، A3 ، Aint
 Abantuو  Afinوجود دارند
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گروه خونی لوئیس
■ آنتی ژن های لوئیس آنتی ژن هایی هستند که مسقیما بر سطح گلبول های قرمز تشکیل نمیشوند بلکه ابتدا توسط غدد
بزاقی و دستگاه گوارش ساخته میشوند و سپس در پالسما رها میشوند .آنتی ژن های لوئیس به شکل گلیکو اسفنگولیپید
از پالسما جذب غشاء گلبول های قرمز میشوند
■ آنتی ژن های سیستم لوئیس از دو آنتی ژن اصلی شامل  Leaو  Lebتشکیل میشوند که عالوه بر گلبول های قرمز بر
سطح سایر سلول های بدن هم دیده میشوند
■ آنتی ژن های سیستم لوئیس تشکیل چهار فنوتیپ میدهند:

 :Le (a-b+) .Iشایعترین فنوتیپ (حدود  %72در سفید پوستان)
 :Le (a+b-) .IIبا شیوع حدود %22
 :Le (a-b-) .IIIبا شیوع حدود %6
 :Le (a+b+) .IVبه ندرت و فقط در سطح گلبول های قرمز خردساالن و برخی نژادهای آسیایی مثل تایلند و ژاپن
گزارش شده است
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ساختمان آنتی ژن های لوئیس
■ ژن سیستم لوئیس روی کروموزوم  19و کنار ژن های  Hو سکرتور قرار دارد .تشکیل آنتی ژن های
سیستم لوئیس عالوه بر ژن لوئیس به فعالیت ژن سکرتور نیز بستگی دارد
■ محصول ژن لوئیس ،آلفا 1و 4فوکوزیل ترانسفراز است که به نام  FUT3نیز شناخته میشود
– ( FUT1محصول ژن  Hو  FUT2محصول ژن  Seاست که یک آلفا 1و 2فوکوزیل
ترانسفراز هستند)
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سیستم گروه خونی P
■ سیستم گروه خونی  Pاز یک آنتی ژن اصلی به نام  P1و دو آنتی ژن دیگر به نام های  Pو  PKتشکیل میشوند

■ این سه آنتی ژن تشکیل  5فنوتیپ میدهند که دو فنوتیپ  P1و  P2بیش از  %99موارد را به خود اختصاص میدهند
■ فنوتیپ  P1هر سه آنتی ژن را دارد و فنوتیپ  P2از آنتی ژن های  Pو  PKتشکیل میشود .در نتیجه در فنوتیپ  P2آنتی P1
وجود دارد
■ آنتی ژن  P1تنها بر سطح گلبول های قرمز یافت میشود ولی آنتی ژن های  Pو  PKبر سطح سایر سلول ها مانند لنفوسیت،
پالکت ،کلیه ،قلب و سایر بافت ها نیز یافت میشود
■ از نظر ساختمانی ،آنتی ژن های سیستم  Pاز جنس گلیکولیپید و با اضافه شدن شاخص های قندی به ترکیب پایه به نام سرامید
دی هگزوزید ( )CDHتشکیل میشوند که از سرامید-گلوکوز-گاالکتوز تشکیل میشود و به صورت طبیعی در سطح گلبول های
قرمز یافت میشود .آنتی ژن  PKپیش ساز آنتی ژن  Pاست ولی آنتی ژن  P1از نظر ساختمانی متفاوت است

■ ژن آنتی ژن های سیستم  Pروی کروموزوم  22است
■ آنتی ژن های سیستم  Pبه عنوان گیرنده ویروس پاروویروس  B19در سطح گلبول های قرمز وهمچنین به عنوان گیرنده باکتری
 E.coliروی سلول های مجاری ادراری نقش دارند.
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آنتی بادی های سیستم گروه خونی P
■ شایعترین آنتی بادی در سیستم  Pآنتی  P1است که در سرم افراد با فنوتیپ  P2یافت میشود
■ این آنتی بادی از کالس  IgMبوده و فاقد اهمیت بالینی است
■ به ندرت افراد با فنوتیپ نول در سیستم  Pیافت میشوند که فاقد آنتی ژن های سیستم  Pهستند .این افراد در سرم
خود دارای یک آنتی بادی با خاصیت آنتی  PP1PKهستند که به نام آنتی  Tjaنیز شناخته میشود .این آنتی بادی از
یک آنتی بادی طبیعی از کالس  IgMیا ترکیبی از کالس  IgMو  IgGاست .این آنتی بادی دارای اهمیت بالینی
بوده که میتواند باعث بیماری همولیتیک نوزادی شود .این آنتی بادی در زنان باردار میتواند منجر به سقط های مکرر
گردد
■ اتو آنتی  Pنیز در بیماری به نام هموگلوبینوری حمله ای سرد یا )Paroxysmal cold hemoglobinuria (PCH
دیده میشود .این بیماری معموال به دنبال عفونت ویروسی در بچه ها دیده میشود .در این بیماری یک اتو آنتی  Pاز
کالس  IgGساخته میشود که دارای خاصیت دو فازی است؛ به این صورت که در دمای سرد با آنتی ژن های سطح
گلبول های قرمز واکنش میدهد و در دمای  37درجه باعث همولیز آنها میشود .برای بررسی این آنتی بادی از تست
دونات الندشتاینر استفاده میشود
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سیستم گروه خونی Kell
■ سیستم گروه خونی کل از بیش از  34آنتی ژن تشکیل شده است که عالوه بر گلبول های قرمز بر سطح
مگاکاریوسیت ها ،سلول های عضالت اسکلتی و بافت بیضه نیز دیده میشوند
■ ساختمان گلیکوپروتئینی سیستم کل پیچیده بوده و در ساختمان خود دارای پیوند های دی سولفیدی ناشی
از وجود سیستئین می باشد .به همین دلیل آنتی ژن های کل نسبت به آنزیم های تخریب کننده پیوندهای
دی سولفیدی مثل  2ME ،DDTو  ZZAPحساس هستند
■ ژن آنتی ژن سیستم کل روی کروموزوم  7قرار دارد
■ در سطح گلبول قرمز گلیکوپروتئین کل متصل به پروتئینی به نام  Kxاست که نقش مهمی در حفظ
پایداری گلیکوپروتئین کل دارد
– ژن  Kxروی کروموزوم  Xقرار دارد
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آنتی ژن های Kell
■ برخی از آنتی ژن های سیستم کل جزء آنتی ژن های با شیوع زیاد هستند که مهمترین آنها عبارتند از:
–

 kpb ، kو  jsbدر بیش از  99درصد افراد

■ برخی از آنتی ژن های سیستم کل جزء آنتی ژن های با شیوع کم هستند که مهمترین آنها عبارتند از:
–

( Kیا  kpa ،)Kell1و jsa

■ آنتی ژن های سیستم کل (خصوصا  )Kقدرت ایمونوژنیسیته باالیی دارند که از این لحاظ بعد از آنتی ژن  Dقرار دارند؛ بنابراین در
طب انتقال خون اهمیت زیادی دارند
■ فنوتیپ نول یا کاهش بیان آنتی ژنی در سیستم کل :
– فنوتیپ نول (یا  )K0K0با فقدان کامل آنتی ژن های سیستم کل همراه است .این حالت به صورت اتوزوم مغلوب به ارث
میرسد که در آن آنتی ژن های سیستم کل ساخته نمی شود ولی بیان پروتئین  Kxدر سطح غشاء گلبول قرمز افزایش می یابد.
این افراد یک آنتی بادی به نام آنتی ( K5یا آنتی  )KUدر سرم خود می سازند که با همه گلبول های قرمز به جز K0K0
واکنش میدهد
– حالت دیگری به نام فنوتیپ مک لود ( )McLeodدر این سیستم وجود دارد که به صورت وابسته به  Xمغلوب به ارث میرسد و
با فقدان پروتئین  Kxدر غشاء گلبول قرمز همراه است .چون این پروتئین در پایداری آنتی ژن های کل نقش دارد ،درنتیجه در
این حالت آنتی ژن های کل تشکیل نمیشوند و یا بسیار کم تشکیل میشوند
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آنتی بادی های سیستم Kell
■ آنتی بادی های سیستم کل از کالس  IgGو عمدتا از نوع ایمیون هستند
■ به علت ایمونوژنیسیته باال از اهمیت بالینی زیادی برخوردار هستند و میتوانند عالوه بر ناسازگاری
خونی در انتقال خون منجر به بیماری همولیتیک نوزادی شدید نیز شوند
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سیستم گروه خونی Duffy
■ سیستم گروه خونی دافی ( )Fyاز دو آنتی ژن اصلی شامل  Fyaو  Fybتشکیل میشود

■ ژن سیستم دافی روی کروموزوم  1قرار دارد
■ فراوانترین فنوتیپ سیستم دافی در سفید پوستان ) Fy (a+b+و در سیاه پوستان ) Fy (a-b-است
■ آنتی ژن های سیستم دافی عالوه بر گلبول های قرمز بر سطح سایر سلول ها مثل سلول های مخچه ،سلول های
اندوتلیال ،کلیه و تیروئید هم دیده میشوند
■ آنتی ژن های سیستم دافی به عنوان گیرنده انگل ماالریا (پالسمودیوم ویواکس) و همچنین به عنوان گیرنده
ویروس  HIVعمل میکنند؛ به همین علت افراد ) Fy (a-b-نسبت به آلودگی با پالسمودیوم ویواکس مقاومند
■ آنتی بادی های سیستم دافی از کالس  IgGو دارای اهمیت بالینی هستند .شیوع آنتی  Fyaبیشتر از آنتی
 Fybاست
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سیستم گروه خونی Kidd
■ آنتی ژن های سیستم کید از جنس گلیکوپروتئین های عرض غشایی است
■ سیستم کید از دو آنتی ژن اصلی شامل  jkaو  jkbتشکیل میشود
■ دو آنتی ژن تشکیل چهار فنوتیپ میدهند که ) jk (a+b+از فراوانترین فنوتیپ ها در این سیستم
است .فنوتیپ نول یا ) jk (a-b-بسیار نادر بوده و تنها در برخی نژادها دیده میشود
■ جایگاه ژنی سیستم کید روی کروموزوم  18قرار دارد

■ آنتی ژن های سیستم کید به عنوان کانال انتقال اوره در سطح غشاء گلبول قرمز نقش دارند .به
همین علت گلبول های قرمز با فنوتیپ نول از نظر سیستم کید نسبت به لیز در مجاورت اوره 2
موالر مقاوم هستند
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آنتی بادی های سیستم Kidd
■ آنتی بادی های سیستم کید از کالس  IgGو از نوع ایمیون بوده و دارای اهمیت بالینی هستند
■ آنتی بادی های سیستم کید معموال تیتر پایینی دارند و شناسایی آنها مشکل است

■ آنتی بادی های سیستم کید از عوامل اصلی موثر در واکنش های تاخیری انتقال خون هستند
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سیستم گروه خونی MNSsU
■ سیستم  MNSاز بیش از  46آنتی ژن تشکیل میشود که از این میان آنتی ژن های  s ، S ،N ،Mو  Uحائز اهمیت
هستند و همانند آنتی ژن های سیستم  Rhتنها بر سطح گلبول های قرمز یافت میشوند
■ از نظر ساختمانی آنتی ژن های  Mو  Nروی گلیکوفورین  Aو آنتی ژن های  Sو  sو  Uروی گلیکوفورین  Bدر سطح
گلبول های قرمز شکل میگیرند
– گلیکوفورین  Aاز مهمترین گلیکو پروتئین های غشاء گلبول قرمز است که یک ترکیب شدیدا گلیکوزیله است
که عمده اسید سیالیک (تشکیل دهنده بار منفی سطح غشاء گلبول قرمز یا پتانسیل زتا) سطح غشاء گلبول
قرمز را تشکیل میدهد.
■ آنتی ژن های  Sو  sدر انتهای گلیکوفورین  Bقرار دارند .روی گلیکوفورین  Bآنتی ژن دیگری به نام  Uنیز قرار دارد
که در ارتباط با آنتی ژن های  Ssمی باشد.
– گلیکوفورین  Bنیز یکی از گلیکوپروتئین های اصلی غشاء گلبول قرمز است که نسبت به گلیکوفورین  Aهم
کوچکتر و هم به میزان کمتری در سطح سلول یافت میشود
– گلیکوفورین  Bهمچنین در ارتباط با آنتی ژن  Rhنیز می باشد به همین دلیل در فنوتیپ  Rh nullسطح
آنتی ژن های  Ssو  Uنیز کاهش می یابد
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سیستم گروه خونی MNSsU
آنتی ژن های  Mو  Nدر  5اسید آمینه و آنتی ژن های  Sو  sدر یک اسید آمینه با یکدیگر تفاوت دارند
■ آنتی ژن های  MNو  Ssاز نظر وراثت به صورت هم غالب به ارث میرسند بنابراین فردی از نظر  MNمیتواند به
صورت  M+N+و یا  M+N-و یا  M-N+باشد
■ از نظر شیوع ،بیشترین فنوتیپ مربوط به سیستم  MNدر سفید پوستان  M+N+و در سیستم  SsUبه صورت S-
 s+U+است
■ ترکیب گلیکوفورین های  Aو  Bمیتواند باعث ایجاد آنتی ژن های جدید با شیوع کم در سیستم  MNSگردد که به
نام آنتی ژن های میلتن برگر ( )MiltenBergerنامیده میشوند
■ به ارث رسیدن آللی موسوم به  MKبه صورت هموزیگوت موجب فقدان گلیکوفورین های  Aو  Bو در نتیجه به ارث
نرسیدن و ایجاد فنوتیپ نول ( )Nullدر سیستم  MNSمیشود ()M-N-S-s-U-
■ فنوتیپ موسوم به ) En(a-موجب جهش یا فقدان گلیکوفورین  Aو در نتیجه به ارث نرسیدن آنتی ژن های MN
میشود
■ به ارث رسیدن آللی به نام  SUموجب فقدان گلیکوفورین  Bو به ارث نرسیدن آنتی ژن های  SsUمیشود
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آنتی بادی های سیستم گروه خونی MNSsU
■ آنتی بادی های سیستم ( MNآنتی  Mو آنتی  )Nاز کالس  IgMو جزء آنتی بادی های طبیعی
هستند .این آنتی بادی ها فاقد اهمیت بالینی هستند و معموال باعث عوارض ناشی از تزریق خون
نمیشوند
■ آنتی بادی های سیستم  MNدارای اثر دوزاژ هستند .یعنی اینکه با گلبول های قرمز هموزیگوت
واکنش قویتری دارند؛ مثال آنتی  Mبا سلول های  M/Mواکنش قوی تری دارد تا با سلول های
M/N
■ آنتی بادی های سیستم  SsUاز کالس  IgGو از نوع ایمیون هستند
– بنابراین برعکس آنتی بادی های سیستم  ، MNآنتی بادی های سیستم  SsUدارای اهمیت
بالینی بوده و میتوانند باعث واکنش های نامطلوب تزریق خون و یا بیماری همولیتیک نوزادی
شوند
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گروه خونی Ii
■ آنتی ژن های این سیستم قندی بوده و دارای دو آنتی ژن  Iو  iمی باشد
■ این آنتی ژن ها عالوه بر گلبول های قرمز ،بر روی سلول های دیگر نیز بیان می شوند

■ در جنین ابتدا آنتی ژن  iساخته می شود و بعد از تولد ،ساختار خطی  iتبدیل به ساختار شاخه ای
به نام  Iمی شود
■  : i adultافرادی هستند که در آن ها  iبه  Iتبدیل نمی شود

■ آنتی بادی های این سیستم از نوع  IgMهستند
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