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در کودکان دریافت کننده سلول های بنيادی خونساز جهت  HLA-C1مورفيسم پلی بررسی 

 تشخيص سریع بيماری حاد پيوند بر عليه ميزبان
 *1، فاطمه پاک1,2*، راضيه توتونچيان3، علي متولي زاده اردكاني*1، پرويز كوخايي1,2*نسرين صحتي

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گروه ايمونولوژيايران، سمنان،  1
 ايران، سمنان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گروه ايمونولوژي 2
 ايران، تهران، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فن آوري 3

بيماري هاي بدخيم خون  (، درمان با ارزشي براي انواع آنمي ها هم چون تاالسمي وHSCTمقدمه و هدف: پيوند سلول هاي بنيادي خونساز)

به عوامل متعددي از جمله مرحله  HSCT( مي باشد. نتيجه AML( و لوسمي ميلوئيدي حاد )ALLكودكان همانند لوسمي لنفوبالستيک حاد )

( GVHD) ( بين دهنده و گيرنده، رژيم آماده سازي و وقوع بيماري پيوند عليه ميزبانHLAبيماري، ميزان تشابه آنتي ژن لکوسيتي انسان )

نقش مهمي در  كه است NKبستگي دارد. مطالعات اخير نشان داده است كه يکي از عوامل بالقوه تاثير گذار در نتيجه پيوند، حضور سلول هاي 

به  HLA-C1بررسي پلي مورفيسم دارد. هدف اصلي در اين پژوهش،  Tو به دنبال آن فعال كردن سلول هاي  APCفعال كردن سلول هاي

 از پيوند سلول هاي بنيادي خونسازمي باشد. يشپ ،در كودكانNKاز ليگاندهاي مهم سلولهاي  عنوان يکي

جهت قبل از انجام پيوند،  ( مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه هاHSCTبنيادي خونساز) هايكودک دريافت كننده پيوند سلول 51مواد و روش ها: 

 به كار گرفته شد. HLA-C1جهت بررسي پلي مورفيسم  PCR-SSP بررسي پلي مورفيسم مورد اناليز قرار گرفت. تکنيک

در ارتباط  HLA-C1در كودكان دريافت كننده پيوند سلولهاي بنيادي خونساز با پلي مورفيسم aGVHDبه نظر مي رسد كه بروز : يافته ها

( با بروز P>0.009) HLA-C01:67( و P> 0.004) HLA-C01:12 (P>0.001 ،)HLA-C01:22آلل هاي است، به طوريکه 

aGVHD .ارتباط معني دار داشتند 

در كودكان پس از پيوند سلولهاي  aGVHDبا بروز  HLA-C1پلي مورفيسم ي بين ارتباط مطالعه ايننتيجه گيري: با توجه به يافته هاي 
 پيش بيني تکميل تري در آينده برايت با طراحي مطالعاونتايج اين مطالعه  بنيادي خونساز وجود دارد. به اين ترتيب با استفاده از

 .در اين كودكان بتوان گامهاي موثري برداشتaGVHDبروز
 كلمات كليدي:

aGVHD ،HSCT, PCR-SSP، NK Cell ،HLA-C1 Polymorphism, Pediatrician GVHD 
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