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  حاد يها يهاي خوني در بيماران مبتال به لوسم گروه يفراوان
  ۴ال دانشوريدانتر ک، د۳م زادهيد ابراهيسع، ۲*انيصادق يمحمد هادتر ک، د۱انيز راوريمهرانگتر کد

گروه خون شناسي و  دانشيار، يحيو تشر ينيبال يب شناسيص آسمتخص - ۲. مشهد يو بانک خون ، دانشگاه علوم پزشک يار گروه خون شناسي، دانش يمتخصص هماتولوژ -۱
  .مشهد يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار يأت علمي، عضو ه ياتيآمار حارشناس ارشد ک -۳. مشهد يدانشگاه علوم پزشک، بانک خون 

 .مشهد ي، دانشگاه علوم پزشک يپزشک عموم -۴

  _________________________________________________________________________    
  يدهکچ

اين مطالعه به منظور تعيـين   .گزارش شده است يخون يها گروه يبرخحاد و  ين لوسميب يارتباط احتمال يتدر مطالعا : زمينه و هدف
  .انجام شد هاي حاد هاي خوني در بيماران مبتال به لوسمي فراواني گروه

  
) عج(در بيمارستان قائم  بستري شدهحاد  يمبتال به لوسم )زن ٨٢مرد و  ١٣٢( ماريب ٢١٤شاهدي  - در اين مطالعه مورد : روش بررسي

 ،سـن اطالعات مربـوط بـه    .شدندبررسي  گروه شاهدبه عنوان  ننده خونکداوطلب سالم اهداء  ١١٧٠٢٦و  ١٣٨٠-٨٦ هاي مشهد طي سال
ـ   و سازمان انتقـال خـون   بيمارستان يگانيهاي موجود در با از پروندهافراد سالم به ترتيب  و مارانيب جنس و گروه خوني . داسـتخراج گردي

  .تجزيه و تحليل شدند Odds ratioفيشر و  ، Chi-Squareهاي آماري  آزمون از با استفادهها  داده
  

درصـد،   ٨/٢٣ هـاي حـاد   يبيماران مبـتال بـه لوسـم   ب در گروه يبه ترتمثبت  RHو  A  ،B  ،AB  ،Oي خون يها گروه يفراوان :ها  يافته
ـ بـه ترت راد سالم افدر  درصد و ٧/٩٠درصد و ٤/٣٦درصد،  ٧درصد، ٨/٣٢  و درصـد ٩/٣٣،  درصـد ٩/٨،  درصـد ٤/٢٧،  درصـد ٨/٢٩ بي
  آزمـون . حـاد نشـان نـداد    يبـه لوسـم   ابـتالء  خطرو  يخون يها ن گروهيرا ب يدار يارتباط معن  Odds Ratioآزمون. تعيين شد درصد٣/٨٨

Odds ratio   ي هـاي خـون   داري بـين گـروه   رابطـه معنـيB       ٠٢١/٠(س مونـث را نشـان داد   و خطـر ابـتالء بـه لوسـمي حـاد در جـن=P،  
٣٥٨/٠-٩٠٨/٠95%CI:  ،٥٧١/٠=OR(.  
  

حاد مشـابه افـراد سـالم     يماران مبتال به لوسميدر ب (RH, ABO) يخون يها گروه ين مطالعه نشان داد که گرچه فراوانيا : گيري نتيجه
 .باشند يمک حاد در جنس مونث يلنفوبالست يمبه لوس ابتالءداراي شانس بيشتري براي  Bافراد با گروه خوني  اما احتماالًاست؛ 
  

  RH يگروه خون ، ABO يگروه خون ، حاد يلوسم : ها کليد واژه
  _________________________________________________________________________    

  sadeghianmh@mums.ac.ir:  يپست الکترونيک،  محمدهادي صادقيانتر کد: نويسنده مسؤول  *
  ۸۴۰۹۶۱۲، نمابر  ۰۵۱۱- ۸۰۱۲۵۸۴، تلفن  ۹۱۷۶۶۹۹۱۹۹دپستي ک، خون شناسي و بانک خون  ، بخش) عج( مشهد، بيمارستان قائم :نشاني 
  ۲۶/۳/۸۹ :مقاله رش يپذ،  ۸/۳/۸۹ :، اصالح نهايي  ۱۸/۹/۸۸ : مقاله وصول
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  حاد  يهاي خوني در لوسم فراواني گروه/  ١٢٢

  )۳۷پي در پي ( ۱شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰بهار /  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

  مقدمه
انـواع   از یشـامل گـروه هتروژنـ    ستم خونسازیس يها سرطان
-يفرانسـو ( FABي هـا  بنـدي  براسـاس طبقـه  . ها اسـت  بدخیمی

عات یهداشـت جهـانی، ضـا   سـازمان ب و  )ییایتانیبر - ییکایآمر
 يبنـد  میتقسـ  يا جداگانـه  يهـا  د در گـروه یـ د و لنفوئیلوئیرده م
ــ ــوند یم ــا ســرطان). 1( ش ــاز یس يه ــرین  شــایع از ســتم خونس ت

کــه در ســن قبــل از  يبــه طــور .باشــد مــیبــدن  يهــا بــدخیمی
ص داده شـده بـدن   ین سرطان تشـخ یتر عیشا یلوسم یسالگ15

انه یزان بروز سالیکا میمرانسر اکبر اساس گزارش انستیتو . است
ن یتر عیشا. است000/100در هر  3/4ن ین سنیحاد در ا یلوسم

  (ALL) ک حـاد یلنفوبالست یها لوسم حاد در بچه ینوع لوسم
در ). 2(اسـت    (AML)ک حـاد یلوبالسـت یم ین لوسمیو در بالغ

کـه   یثبـت مـوارد سـرطان    يشور ما براساس گـزارش کشـور  ک
وزارت بهداشــت درمــان  ياهـ  يمــاریت بیریتوسـط مرکــز مـد  
 677تعـداد   1382در سـال   ؛انجام شده است یوآموزش پزشک

ده یمورد در مردان بـه ثبـت رسـ    1057در زنان و  یمورد لوسم
ع ین سرطان شایهشتم يمارین بین گزارش ایبراساس هم. است

 درصد89/4 زنان و يها سرطان درصد02/4بدن بوده و در کل 
 یعلـت گونـاگون  ه البتـه بـ  . شـود  یمردان را شامل م يها سرطان

از  یها و عدم ارائه آمار از طرف بعضـ  یلوسم یصیمراکز تشخ
 آن اسـت  یار کمتـر از مقـدار واقعـ   یمراکز، آمار ارائه شده بسـ 

تـرین   از شـایع  یکـ یحـاد بـه عنـوان     یوع لوسمیل شیبه دل). 3(
خطـر ایـن سـرطان     عوامـل هـا در منطقـه مـا، بررسـی      نئوپالسـم 

  .ددار يادیت زیاهم
ــا اشــعه  یــی نظکــمختلــف محیطــی و ژنتیعوامــل  ر تمــاس ب

از  یگار و الکل، بعضیخاص، مصرف س ییایمیزان، مواد شیونی
 از یبـه بعضـ   ابـتالء و  یلیو سـابقه فـام   یدرمـان  یمیش يداروها

از  یگزارشـات ). 4( در بروز آن نقش دارند یکیژنت يها يماریب
خـاص   یوندر افـراد بـا گـروه خـ     یش بروز لوسمیاحتمال افزا
و  ABO يهـا  در ژن یفرعـ  يهـا  بروز آلـل ). 6و5( وجود دارد

ــ ــن تغیهمچن ــیی ــروز آنت ــا ژن یر در ب ــن یگــروه خــون يه ز در ی
ــم ــزارش شــده اســت     يهــا یلوس و  Bianco. )7-9(حــاد گ

ــا اســتفاده از را  Bو  Aي هــا ژن یان آنتــیــکــاهش باران کــهم ب
رده  ياهـ  یمیماران مبتال به بدخیاز ب درصد55در  يتومتریفلوس

ــلوئیم ــد کــه ا ی ــد گــزارش کردن ــن کــاهش بی ــی ــا  یان آنت ژن ب

  ).7( نبود ییول قابل شناسامک معیسرولوژ يها روش
در مناطق مختلف جغرافیـایی و در   یخون يها گروه یفراوان
و همکــاران  Garraty .باشــد یگونــاگون متفــاوت مــ ينژادهــا

 يدر نژادهــارا  یخــون يهــا گــروه یوع متفــاوت در فراوانــیشــ
گـروه   یمثـال فراوانـ   يبـرا . کا نشـان دادنـد  یتلف ساکن امرمخ

شــمال  يهــا ی، در بــومدرصــد7/19پوســتان  اهیدر ســ Bی خــون
گـزارش شـده    درصـد  4/25هـا   ییایو در آس درصد9/7کا یامر

  ).10(است 
ــ  منــاطق در  یخــون يهــا گــروه یبـا توجــه بــه تفــاوت فراوان

هـاي   گروهمقایسه فراوانی براي این مطالعه ، مختلف جغرافیایی
بـه لوسـمی حـاد بـا افـراد      در بیماران مبـتال   RHو  ABOخونی 
  .انجام شد اهداء کننده خون در مشهدسالم 

  روش بررسي
موجـود در   يهـا  تمام پروندهي شاهد – در این مطالعه مورد

ــه بیمــاران یگــانیبا ــا تشــخ بســتري شــده متعلــق ب  یص قطعــیب
 هـاي  سـال  طـی  مشهد) عج(مارستان قائم یبد در حا يها یلوسم

 82مـرد و   132( بیمـار  214 .؛ بررسی شـد  1386ت یلغا 1380
ــدند     )زن ــه ش ــر گرفت ــورد درنظ ــروه م ــوان گ ــه عن  117026. ب

هاي انتقال خون استان  ننده به پایگاهکننده خون مراجعه کاهداء
در سـالم  به عنوان گـروه شـاهد    1386در سال  خراسان رضوي
  .نظر گرفته شدند

گـروه خـونی و تشـخیص     ،جـنس  ،اطالعات مربوط به سـن 
و اطالعات مربوط به افـراد   مارانیب ینیهاي بال بیماري از پرونده

سالم از پرونده موجود در سازمان انتقال خـون اسـتان خراسـان    
 یمیص بـدخ یتشـخ  يدارا يهـا  نمونه. استخراج گردید يرضو

 ینیفاقد اطالعات کامل بـال  يها حاد و نمونه يها یر از لوسمیغ
  .شدنداز مطالعه حذف  یهشگایو آزما
، فیشـر و  اسـکوئر  يکـا  آماري يها با استفاده آزمونها  داده

Odds ratio متـر از  کداري  سـطح معنـی   .تجزیه و تحلیل شدند
  .درنظر گرفته شد 05/0

  ها يافته
بیمـــار  132حـــاد  يهـــا یبیمـــار مبـــتال بـــه لوســـم 214 از

بت نسـ . بودنـد  زن )درصد 3/38(بیمار  82و  مرد) درصد7/61(
میــانگین ســنی  ثر وکحــدا ،حــداقل .بــود 1بــه  6/1مــرد بــه زن 

  .سال بود 72/36±09/18 وسال  83، سال 13بیماران به ترتیب 
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  ١٢٣ / و همکاران مهرانگيز راورياندكتر   

  )۳۷پي در پي ( ۱شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰بهار /  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  

بـه ترتیـب در    O و A  ،B  ،ABی هـاي خـون   فراوانی گـروه 
، )درصـد  8/32(بیمار  70، )درصد 8/23(بیمار  51 موردگروه 

ر گروه شاهد د و )درصد4/36(بیمار  78و ) درصد 7(بیمار  15
 ،)درصد4/27( نفر 32074 ،)درصد8/29( نفر 34887به ترتیب 

ــر 10342 ــر 39723و ) درصــد9/8( نف ــود )درصــد9/33( نف  .ب
) P=36/0( يدار یتفـاوت معنـ  اسـکوئر   يکابااستفاده ازآزمون 

 ن دو گـروه مـورد و  یبـ  ABO یخـون  يهـا  گـروه  یفراوان يبرا
ارتبــاط   Odds Ratioآزمــون نیهمچنــ .شــاهد مشــاهده نشــد

بــه   ابــتالء شــانسهــاي خــونی و   داري را بــین گــروه  معنــی
مــورد و شــاهد ن دو گــروه یو بــ نشــان نـداد حــاد  هــاي لوسـمی 

به  ABو  A  ،B  ،O یخون يها از نظر گروه يدار یتفاوت معن
منفـی   RHمثبـت و   RH(D) گـروه خـونی   یفراوان. دست نیامد
 20و ) درصــد7/90(بیمــار  194در  بیــبــه ترتمــورد در گــروه 

 فـرد  103433 بیـ ترتشـاهد بـه   و در گـروه   )درصد3/9(بیمار 
آمـاري  تفاوت  .بود )درصد7/11( فرد 13593و ) درصد3/88(

  .ن دو گروه مشاهده نشدیب يدار یمعن
زن بـا   در دو جـنس مختلـف مـرد و    یخـون  يها ج گروهینتا

اگرچه بـا   .سه قرار گرفتیاز همان جنس مورد مقا شاهدگروه 
 یفراوانـ  يبرا يدار یتفاوت معناسکوئر  يکاآزمون  استفاده از

و مونـث  ) P=48/0(در جـنس مـذکر    ABO یخـون  يهـا  گروه
)10/0=P ( آزمـــون امــا  ؛مشــاهده نشـــد Odds ratio  رابطـــه

به لوسمی حاد  ابتالءو خطر  Bی خون يها ن گروهیب يدار یمعن
  ،P=021/0(د در جــــــــــنس مونـــــــــــث را نشـــــــــــان دا 

908/0-358/095%CI:  ،571/0=OR ()کجدول ی.(  
مبـتال بـه   ) درصـد 7/61(بیمـار   114 فرد گروه مـورد  214 از
) درصـد  3/38(بیمار  100و  (ALL) ک حادیلنفوبالست یلوسم

ــم  ــه لوس ــتال ب ــاد یلوبالســتیم یمب ــد (AML)ک ح ــا. بودن ج ینت
 شـاهد بـا گـروه    AMLو  ALLه در دو گـرو  یخـون  يها گروه
 ).2جدول(ه نشد داري مشاهد ماري معنیشد و ارتباط آسه یمقا

 یفراوانـ  يبـرا  يدار یتفاوت معنـ اسکوئر  يکان آزمون یهمچن
در لوسـمی میلوبالسـتیک حـاد     ABO یخـون  يهـا  گـروه  یکل

)13/0=P( ــاد    و ــتیک ح ــمی لنفوبالس ــان ) P=36/0(لوس را نش
  .نداد
ــه لوســم  114 از ــتال ب ــا یبیمــار مب ــاد کلنفوبالســتی يه  ،ح

ــرد) درصــد 64/0(بیمــار 73  زن )درصــد 36/0(بیمــار  41و  م

 ،حـاد  کمیلوبالسـتی  يهـا  یبیمار مبتال بـه لوسـم   100 از .بودند
. بودند زن) درصد41/0(بیمار  41و  مرد) درصد59/0(بیمار 59

و  Bی خـون  هن گـرو یبـ  يدار یرابطـه معنـ   Odds ratioآزمـون  
 نشـان داد  زنـان در را حـاد   کیلنفوبالسـت  یبه لوسم ابتالء خطر

)033/0=P ،925/0-260/095%CI:  ،491/0=OR) (جــــدول 
3.(  

شاهد  و ماريبدر دو گروه  يخون يها گروهفراواني :  ۱جدول 
  برحسب جنس

 گروه خوني
  زن مرد

 p-value شاهد مورد P-value شاهد مورد

A ۲/۲۴  ۷/۳۰  ۱۴/۰  ۴/۲۴  ۵/۲۷  ۶۰/۰  
B ۳/۲۷  ۳/۲۶  ۸۲/۰  ۲/۴۰  ۸/۲۷  ۰۲/۰  

AB ۳/۸  ۶/۶  ۴۵/۰  ۹/۴  ۴/۸  ۳۹/۰  
O ۲/۴۰  ۴/۳۶  ۴۲/۰  ۵/۳۰  ۳/۳۶  ۳۳/۰  
RH (D) ۵۹/۰  ۳/۸۷  ۲/۹۰  ۸۷/۰  ۳/۸۹  ۲/۹۰ مثبت  

  
  

  شاهد و ماريبدو گروه  يخون يها گروهفراواني :  ۲جدول 
  و لوسمي لنفوبالستيک حاد ميلوبالستيک حادبرحسب لوسمي 

 گروه خوني
  لوسمي لنفوبالستيک حاد لوسمي ميلوبالستيک حاد

 p-value شاهد مورد P-value شاهد مورد

A ۲۶  ۸/۲۹  ۷۳/۰  ۹/۲۱  ۸/۲۹  ۱۳/۰  
B ۳۶  ۴/۲۷  ۰۶/۰  ۹/۲۹  ۴/۲۷  ۶۶/۰  

AB ۳  ۹/۹  ۱۱/۰  ۵/۱۰  ۹/۹  ۲۷/۰  
O ۳۵  ۹/۳۳  ۶۶/۰  ۷/۳۷  ۹/۳۳  ۶۸/۰  
RH(D) ۳۶/۰  ۳/۸۸  ۲/۹۱  ۸۷/۰  ۳/۸۸  ۹۰ مثبت  

  
  

بيمار و  سه دو گروهيدست آمده از مقاه ب p-valueر يمقاد:  ۳جدول
و  يبا در نظر گرفتن نوع لوسم يخون يها گروه ياز نظر فراوانشاهد 

  ماريجنس ب

 يگروه خون
  ک حاديلنفوبالست يلوسم ک حاديلوبالستيم يلوسم

 زن مرد زن مرد

A  ۸۸/۰  ۷۲/۰  ۰۷/۰  ۷۲/۰  
B ۱۲/۰  ۲۱/۰  ۳۲/۰  ۰۳/۰  

AB ۵۷/۰  ۲۴/۰  ۰۹/۰  ۰/۱  
O ۵۷/۰  ۰/۱  ۰۹/۰  ۱۳/۰  
RH (D) ۸۰/۰  ۶۸/۰  ۸۰/۰  ۸۲/۰ مثبت  
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  بحث
خونی و  يها نشان داد که به طور کلی بین گروه این مطالعه

امـا   ؛داري وجود نداشت یمعن يلوسمی حاد ارتباط آمار ابتالء
ک یبـه لوسـمی لنفوبالسـت    ابـتالء و  Bدر زنان بین گروه خـونی  

  .افت شدی يدار یمعن يحاد ارتباط آمار
ــ  يگزارشـات متعــدد  بــا  ABO ین گـروه خــون یاز ارتبـاط ب

وجـود   یک و عفـون یون، نئوپالسـت یـ میامختلف اتو يها يماریب
ــو هم Henderson .)12و11( دارد ــزا )13( ارانک ــروز یاف ش ب

 ارانکـ و هم El Hajjو  تخمـدان  يبـا تومورهـا   A یگروه خون
معـده گـزارش   ان را با سـرط  A یش بروز گروه خونیافزا) 14(

اما مطرح ؛ ن ارتباطات مشخص نشدهیق ایسم دقیمکان. اند کرده
مختلـف رخ   يهـا  يمـار یکه در ب یکیر ژنتییتغشده است که با 

بـر  ز یـ که ژن آنهـا ن  یخون يها گروه يها ژن یان آنتیب ؛دهد یم
  نمایــدر ییــممکــن اســت تغ ؛هــا اســت همــان کرومــوزوم يرو

حـاد   یبـا لوسـم   خـونی  هـاي  گـروه  بین در مورد ارتباط). 15(
و  Vadiveluبراسـاس مطالعـه   . ارائه شـده اسـت   یج متناقضینتا

 ؛حاد انجام شد یکودك مبتال به لوسم 522 يکه رو همکاران
با  ALLبه  ابتالء خطرش ین افزایب يدار یمعن يآمارفقط رابطه 
و همکـاران   يدر مطالعه علـو ). 6(گزارش شد  O یگروه خون

رابطـه  انجـام شـد؛   حـاد   یکودك مبتال به لوسـم  682 يکه رو
 O یبــا گــروه خــون ALLبــه  ابــتالءخطــر ش یاز افــزا یمشــابه

توانـد   یم A یگروه خونه کهمچنین گزارش شد . مشاهده شد
ه انجـام  اسـاس مطالعـ  بر). 5( همراه باشد AMLبه  ابتالءبا خطر 

گروه  يها ژن یان آنتیمار، کاهش بیب 188 يروشده در مالزي 

اگرچـه در  ). 15( گزارش شد زنان حاد در یدر لوسم Oیخون
در گـروه   درصـد 5/30(ن کـاهش مشـاهده شـد    یز ایمطالعه ما ن

ن یـ ا يامـا از نظـر آمـار    ؛)شـاهد در گـروه   درصد3/36و مورد 
حجـم  ر یـ نظ يرسد عوامل متعدد یبه نظر م. دار نبود یرابطه معن

، شـاهد ، نحوه انتخاب گـروه  گروه مورد و شاهدنمونه متناسب 
تــر محــل  مــاران و از همــه مهــمی، ســن و جــنس بینــوع لوســم

ت در یــدر جمع یخــون يهــا ع گــروهیــو نحــوه توز ییایــجغراف
 تکمیلـی  انجام مطالعات .دارند ییسزا ر بهیتاث یینها يریگ جهینت

و انتخـاب گـروه   ) تعـداد بیمـاران  (دیگر با افزایش حجم نمونه 
  .گردد یشنهاد میپشاهد مناسب و همزمان، 

  گيري نتيجه
 هـاي خـونی   این مطالعه نشان داد که گرچـه فراوانـی گـروه   

(RH, ABO) لوسمی حاد مشابه افراد سـالم   در بیماران مبتال به
داراي شـانس بیشـتري    Bافراد با گروه خونی  اما احتماالًاست؛ 
ــث   ابــتالءبــراي  بــه لوســمی لنفوبالســتیک حــاد در جــنس مون
 .باشند می

  قدرداني ر وکتش
 یپزشک ياخذ درجه دکتر يبراحاصل پایان نامه  مقالهاین 

لــوم معاونـت پژوهشـی دانشـگاه ع   ) 6141(مصـوب  و  يا حرفـه 
 معاونـت  محتـرم  ولینؤوسـیله از مسـ   بـدین  .بـود ی مشـهد  کپزش

اران کـ هم یز از تمامیمشهد و ن یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش
ــه خصــوخراســان رضــوي اســتان ســازمان انتقــال خــون   ص، ب
  .گردد می يسپاسگزاریبایی کجناب آقاي حسین ش
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Abstract 
Background and Objective: There are some reports about probable association between acute 
leukemia and special blood groups. Frequency of ABO and RH blood group is different in each 
population. This study was done to determine frequency of ABO and Rh blood groups in patient 
with acute leukemia and healthy population. 
Materials and Methods: This case - control study was done on 214 patients (132 males, 82 
females) that suffering from acute leukemia as case group and 117026 individuals healthy 
population who were voluntary blood donors as controls in Mashhad, Iran during 2001-07. Age, 
sex, ABO blood group and RH blood group were collected from hospital files for each cases. 
Furthermore the results of ABO and RH blood groups of controls were collected. Data were 
analyzed with Chi-Square, fisher test and Odd’s ratio. 

Results: The frequency of A, B, AB, O and RH blood groups in cases were 23.8%, 32.8%, 
7.0%, 36.4% and 90.7%, respectively. The frequency of A, B, AB, O and RH blood groups in 
controls were 29.8%, 27.4%, 8.9%, 33.9% and 88.3%, respectively. Odds Ratio test didn’t show 
association of ABO and RH blood groups with acute leukemia. Odds Ratio test showed 
association of B blood group with acute leukemia in females (OR=0.571, 95%CI: 0.358-.0908, 
P=0.021). 

Conclusion: This study showed although there was not any association between ABO and RH 
blood groups and acute leukemia but probably females with B blood group are more susciptible 
toward acute lymphoblastic leukemia. 
Keywords: Acute leukemia, ABO blood group, RH blood group 
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