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یافتهها :فرکانس آلل

در مقایسه با افراد کنترل ( )% 2۱۹۰در بیماران بهطور چشمگیری باالتر بوده است .از بین

فاکتورهای دموگرافیک ،فقط در معرض آفتاب بودن با وجود آلل  HLA-DQB2ارتباط معنیداری نشان داده است .همچنین هیچ
ارتباط معنیداری بین ترس ،استرس ،سابقه خانوادگی در بیمارانی با بیماری  AAبا وجود این آلل یافت نشده است.
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��ام��������-ا���د�دا����ه����م���������������������-وه�ا��������������������-ژی��
د����رض�������اد�-دا����ر������������ت������ژ��������������-ی���ژی��������

برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

بحث :دادههای ما هیچ ارتباطی بین آلل  HLA-DQBو وقوع بیماری آلوپسیا آرهآتا نشان نمیدهند ،گرچه میزان وجود آن در
بیماران  AAبه طرز چشمگیری نسبت به افراد سالم بیشتر است.

واژههای کلیدی:

 ،PCR-SSP ،HLA-DQB2آلوپسیا آرهآتا ،بیماری خودایمنی

مقدمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده مسئول:

گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران شرق ،تهران ،ایران.

پست الکترونیکیtabatabaeipanah@gmail.com :

بیماری آلوپسیا آرهآتا )AA( ۳یک اختالل خودایمنی شایع
پوستی است که به شکل اختصاصی فولیکولهای مو را نشانه
میرود و مانع از رشد آنها در منطقه خاصی از بدن فرد
میشود ( .)۳/رخداد این بیماری وابستهبه بسیاری از عوامل
مثل فاکتورهای ژنتیکی ،بینظمیهای سیستم عصبی،
حضور فاکتورهای التهابی و هورمونی ،عوارض دارویی و کم

تاریخ دریافت۳۱/۱۹۳۳۹۳۱ :

تاریخ پذیرش۳۱/۰۹۳۷۹۳۱ :
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مطالعههای روی بیماری  ،AAارتباط بین این بیماری با
آنتیژنهای  HLAکالس  Iو  IIرا نشان میدهند HLA-
 DQB2آلل ژنی مربوطبه زنجیره بتای HLA-DQاست که
جزء HLAهای کالس  IIاست که در برخی جمعیتها با
بیماری  AAمربوط است (.)2۱،۱

مواد و روشها

نمونهگیری

در این مطالعه از  ۱۷نمونه بیماران مبتال به آلوپسیا آرهآتا
که به بیمارستانهای فوق تخصصی شهدای تجریش و
بیمارستان فوق تخصصی لقمان از مرداد سال  /۱تا آبان
سال  /۲مراجعه کرده بودند ،استفاده شد ( اکثر افراد دارای
این بیماری بهعلت عدم اطالع از بیماری خود به مراکز
درمانی مراجعه نمیکنند) .نمونهگیری زیر نظر کمیته اخالق
دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و تحت معیارهای سازمان
بهداشت جهانی )WHO(2بود .همچنین از  ۳۱فرد کنترل
نیز نمونه جمعآوری شد .افراد کنترلی که خود یا خانواده
شان مبتال به بیماری آلوپسیا آرهآتا بودند از مطالعه خارج
شدند .در هنگام جمعآوری خون افراد ،فرم پرسشنامه
تکمیل شد .سؤالهای پرسشنامه براساس ارتباط این
بیماری با فاکتورهای مهم دخیل در ایجاد آن طراحی شد و
برای طراحی سؤالهای این پرسشنامه از مقالههای معتبر
( )۳۲استفاده گردید .نمونههای خون در فالکونهای حاوی
 EDTA 1mgجمعآوری و در دمای  -2۷درجه سانتیگراد
تا زمان استخراج کامل نگهداری شدند.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

یکی از فاکتورهای ژنتیکی مربوط با پیشرفت ،AA
لوکوس ۳ HLAاست .ژنهای سیستم  HLAبر روی بازوی
کوتاه کروموزوم شماره  ۱قرار گرفته است ( .)۳۱در منطقه
 HLAژنهای کالس  II، Iو  IIIوجود دارند .منطقه HLA
کالس  IIمتراکمترین ناحیه ژنوم برای ارتباط با بیماریها
است .این منطقه شامل ژنهای بسیار پلیمورفیک ،DQ
 DPو  DRاست ( .)2۷مولکولهای کالس  IIشامل یک
زنجیره آلفا ( )DQAو یک زنجیره بتا ( )DQBهستند و
نقش مهمی در سیستم ایمنی توسط ارائه پروتئینهای
خارج سلولی دارند .این مولکولها به میزان زیادی در سطح
سلولهای ارائه کننده آنتیژن مانند سلولهای دندریتیک
بیان میشوند (.)۳

 DQB2میان بیماران AAو افراد کنترل و بررسی ارتباط
این آلل با استعداد به ابتال به  AAدر جمعیت ایرانی است.
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خونی است( .)۳۰بروز درمیان دوقلوهای همسان در ۱۱%
موارد دیده میشود که بر مهم بودن عوامل ژنتیک در کنار
عوامـل محیطـی تأکیـد دارد ( .)۳۱شـیوع ایـن عارﺿه در
حدود  ۳۱۷مورد در هر صدهزار نفر تخمین زده مـیشود که
معادل  ٪2۹۷از جمعیت بر آورد میشود .افراد مبتال به ،AA
دچار از دست دادن منطقهای مو در برخی از نواحی سر یا
بدن میشوند ( .)۳۷شیوع  AAبه شکل خانوادگی بین  ۱تا
 ۲2درصد است .مشخص شده است که  ۱۰درصد از
بیمارانی که بیماری آنها قبل از  ۱۷سال بروز میکند،
دارای سابقه خانوادگی هستند .حدود  ۱۷درصد از این
بیماری قبل از  2۷سالگی رخ میدهد و شیوع بیماری در هر
دو جنس بهصورت تقریبی یکسان است .مطالعهها نشان
میدهد که عوامل نژادی هم میتواند در شیوع این بیماری
مؤثر باشد (.)22

هدف از انجام این مطالعه ،مقایسه فراوانی آلل بین HLA-

تعیین ژن HLA-DQB2

پس از جمعآوری نمونههای افراد بیمار و کنترل ،نمونههای
خون از فریزر بیرون آورده شد و  DNAژنومیک به کیت
( DNG plusشرکت سیناکلون ،ایران) استخراج شد.
کیفیت  DNAاستخراج شده به روش الکتروفورز ژل آگارز
تأیید و کمیت  DNAاستخراج شده توسط اسپکتروفتومتر
مشخص گردید .جذب نوری  ۱ DNAاستخراج شده با
استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج  2۱۷و  2۱۷نانومتر
قرائت و سپس ﻏلظت هرکدام از نمونهها تعیین شد.
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هر 2۱میکرولیتر واکنش  PCRشامل  ۳میکرولیتر DNA

ژنومی ،بافر  ۱۹2( PCR۳۷ xمیکرولیتر) ۷۹۰۱ ،میکرولیتر
 ۳۷dNTPمیلیموالر ( ۱۹۷
،)۱۷ mM(Mgcl2
میکرولیتر) ،آنزیم ۲۹۷( Taq polymerase۱ U/μl
میکرولیتر) و ۳میکرولیتر از پرایمرهای  Forwardو
 Reverseاختصاصی (که همگی از شرکت  Bioneerکره
جنوبی بودند) میشد .محلول حاصل در دستگاه ترموسایکلر
قرار گرفت .واکنش  PCRبه شکل زیر انجام شد :پس از یک
واسرشتگی اولیه در  /۱درجه سانتیگراد بهمدت ۱
دقیقهDNA ،ها توسط  ۲۷سیکل تکثیر شدند .این سیکلها
شامل مرحله واسرشتگی در /۱درجه سانتیگراد بهمدت ۲۷
ثانیه ،مرحله اتصال پرایمردر  ۱۲درجه سانتیگراد بهمدت
 ۲۷ثانیه و مرحله گسترش در  ۰2درجه سانتیگراد بهمدت
 ۲۷ثانیه بود .همچنین گسترش نهایی در دمای  ۰2درجه
سانتیگراد بهمدت  ۱دقیقه صورت گرفت .پس از انجام
 PCRنمونهها به روی ژل آگارز  %2رنگ شده با سایبر گرین
(سیناکلون ،ایران) برده شدند و نتیجه ژل زیر نور فلورسانس
مورد بررسی قرار گرفت .تفسیر نتایج بر اساس وجود و یا
عدم وجود باندهای اختصاصی انجام پذیرفت.
آنالیز آماری

آنالیز آماری توسط نرمافزار  SPSSنسخه  2۱انجام شد.
نتایج متغیرهای کمی به شکل میانگین و  SEو نتایج
متغیرهای کیفی به شکل عدد و فراوانی عنوان گردید و به
شکل گراف ترسیم شد .برای مشخص کردن توزیع نرمال
دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 2استفاده شد .جهت
مقایـسه مقـادیر متغیرهـای کیفـی در دو گـروه از آزمون

نتایج

این مطالعه شامل  ۱۷بیمار  ۳۰( AAمرد و  ۳۱زن) با
میانگین سنی  ۱۹2۱ ± ۳2۹۱و همچنین  ۳۱نفر کنترل
(۳۷مرد و  ۱زن) با میانگین سنی )p=2۱۹۷( ۱۷ ± ۱۹۱۱
بود .نتایج اطالعات دموگرافیک بیماران ( جدول  )2نشان
میدهد که بر خالف اکثر بیماریها که با افزایش سن،
افزایش مییابد ،بیماری  AAدر محدوده سنی  2۱تا ۱2
سال بیشترین فراوانی را دارد (شکل .)۳
میزان فراوانی شدت بیماری متوسط (زیر )۱۷%و شدت
بیماری شدید (باالی  )۱۷%است .نتایج نشان میدهند که
 % ۱۷از بیماران دارای بیماری شدید و  ۱۷%از بیماران
دارای شدت بیماری متوسط بودهاند .بیماران دارای شدت
بیماری شدید ،ریزش موی شدید و بیماران داری شدت
بیماری متوسط ،ریزش موی کمتری را نشان میدهند .هم-
چنین نتایج ما حاکی از این است که سر با  ۱۱۹۰درصد
بیشترین فراوانی را در محل ریزش مو نسبت به منطقه
ریش و سبیل ( ،)۱۱ ۹۱ابرو ( )2۱۹۰و مژه ( )2۷داراست
(جدول.)2
با بررسی P valueها بین بیماران و افراد کنترل ،در معرض
آفتاب قرار گرفتن ،معنیدار است .بنابراین در معرض آفتاب
شدید قرار گرفتن میتواند بهعنوان یکی از فاکتورهای خطر
این بیماری مطرح باشد.
نتایج بررسی  PCR-SSPنشان میدهد که  ۱۱۹۰درصد از
بیماران  HLA-DQB2مثبت و  ۲۱/۱درصدHLA- ،
 DQB2منفی هستند 2۱۹۰ .درصد از افراد کنترل HLA-
2
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Polymerase chain reaction-sequence specific primer
Kolmogorov-Smirnov

1
1

Logistic Regression
Odd Ratio
4
95% confidence interval
3
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ژن  HLA-DQB2توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز با
تکنیک پرایمرهای اختصاصی سکانس )PCR-SSP (۳تکثیر
و شناسایی شد .این روش  PCRدر تعیین  HLAروشی
حساس و دقیق است .در این روش هر جفت پرایمر قادر به
شناسایی توالی اختصاصی مربوطبه خود است .توالی
نوکلئوتیدی ،ﻏلظت ،طول Tm ،پرایمر و اندازه محصول در
جدول  ۳آمده است.

مربع کای و بـرای مقادیر متغیرهـای کمـی از آزمـون
 student’s t-testاسـتفاده گردیـد .از آزمون لوجستیک
رگرسیون ۱برای اندازهگیری نسبت شانس  (OR)۲و ﺿریب
اطمینان  (CI)۱ /۱%بهمنظور بررسی فاکتورهای خطر
استفاده شدCI .ها در  /۱%تنظیم گردید .مقادیر کمتر از
 ۷۹۷۱بهعنوان معنیدار در نظر گرفته شد.

و کنترل به شکل نمودار ستونی در شکل  2نشان داده شده
است.
با بررسی ارتباط بین فاکتورهای دموگرافیک و وجود
آلل  HLA-DQB2در بیماران مشخص شد که فاکتور در
معرض آفتاب بودن ارتباط معنیداری با وجود این آلل دارد
(جدول  .)۲این به این معناست که بیماران دارای این آلل با
در معرض آفتاب شدید قرار گرفتن ،احتمال بروز این بیماری
را افزایش میدهند.

بحث

مو ،بسیاری از عملکرد های بیولوژیکی مهم را ایفا میکند.
فولیکولهای مو از لحاظ اندازه و شکل بستهبه موقعیت شان
متفاوت هستند ،اما همه آنها ساختارهای پایه مشابهی
دارند .هر گونه نقص و اختالل در چرخه عملکرد مو سبب
تولید بیماریهایی مثل ریزش مو میشود (.)2۳
آلوپسیا یک نوع بیماری خود ایمنی است که افراد در آن
قسمتی از موی خود را از دست میدهند .آلوپسیا آرهآتا یکی
از انواع شایع آلوپسیا است که به معنی کاهش موی سر یا
هر قسمتی از بدن به هر علتی است ( .)2،۳۷عوامل مختلفی
مثل وراثت و سابقه خانوادگی ،نژاد ،ارتباط با ،HLA
اتوآنتیبادی و استرس سبب ایجاد این بیماری میشوند
(.)۳۳،22
در بین ژنهایی که با خودایمنی در ارتباط هستند قویترین
ارتباط با ژنهای  )HLA( MHCوجود دارد که بهشدت
پلیمرف هستند (.)۳۱
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فراوانی ژن  HLA-DQB2در نمونههای بیمار مبتال به AA
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 DQB2مثبت و  ۰۱۹۱درصد HLA-DQB2 ،منفی
هستند .بنابراین  HLA-DQB2در بیماران  AAدر مقایسه
با افراد کنترل افزایش یافته است (جدول P :۷۹۷۱۲ ( )۱
 .)valueدر جدول  ۱بیماران و افراد کنترل دارا و فاقد این
آلل را به همراه اطالعات آماری نشان داده شده است.

 HLA-DQیک گیرنده سطح سلولی پروتئینی است که بر
روی سلولهای عرﺿه کننده آنتیژن )APC( ۳یافت می-
شود HLA .نماد پاسخ ایمنی است که استعداد ژنتیکی فرد
در ابتال و پیشرفت بیماری را نشان میدهد .نوع HLA
موجود در یک فرد یا نژاد ،فرد مبتال را نسبتبه پیشرفت
بیماری مستعدتر یا مقاومتر میسازد .تعیین  HLAدر گروه
های عظیمی از بیماران مبتال به بیماری خودایمنی نشان
داده که برخی از آللهای  HLAبا فراوانی بیشتری در این
بیماران نسبتبه جمعیت طبیعی یافت میشود .بسیاری از
بیماریها بهخصوص آنهایی که خودایمنی هستند با HLA
در تعاملاند .پایه مولکولی برای این تعامل ژنتیکی با
بیماری ،اتصال  HLAو عرﺿه پپتیدهای مشتق شده از
آنتیژنهای بیگانه و خودی به سیستم ایمنی برای تشخیص
و فعال کردن پاسخ ایمنی است (.)۱
ژن  HLA-DQB2باعث ساخت یک پروتئین که نقش
مهمی در سیستم ایمنی بدن ایفا میکند میشود .این
پروتئین به قطعات پروتئین در خارج از سلول متصل میشود
و در واقع باعث شناسایی و عرﺿه آنتیژنهای بیگانه می-
گردد .هنگامیکه تحمل به پروتئینهای خودی از دست
برود DQ ،میتواند در ابتال به بیماریهای خودایمنی درگیر
شود (.)۰
 HLAیکی از قویترین فاکتورهای ژنتیکی در مورد بیماری
آلوپسیا آرهاتا است .ارتباط آللهای کالس  HLA-DQبا
بیماریهای خودایمنی مثل آلوپسیا آرهآتا بهطور عمده به-
خاطر این است که مولکول  HLAکالس  IIدر انتخاب و
فعال شدن سلولهای TCD4+نقش دارند و سلولهایTCD4+
هر دو نوع پاسخهای ایمنی همورال و سلولی را بر علیه آنتی
ژن های پروتئینی تنظیم میکنند (.)۱،۳۱
نقش مولکول  HLA-DQدر بیماریهای خودایمنی با نقش
آنها در ارائه آنتیژن به سلولهای  Tمرتبط است یعنی
باعث ارائه یک پپتید خودی تغییر یافته به سلولهای T
شده و میتواند یک بیماری خودایمنی ایجاد کند ( .)۱با
توجه به سلولهای  HLAو توزیع آن براساس محدوده
Antigen presenting cell

1
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مطالعههای گوناگونی اشارهبه افزایش فراوانی آلل HLA-
 DQB1*03در بیماران AAدارند (.)۳۱ ،2۱،۱

در یک مطالعه که توسط  Ahmetو همکاران صورت گرفته
است افزایش معنیدار بین فراوانی آنتیژن HLA-
 DQB1*03و بیماری اثبات شده است ( .)۱مطالعه دیگر
توسط  Aliagaogluو همکاران آلل  HLA-DQB1*03را
بهعنوان یک مارکرمستعد بودن به بیماری  AAدر جمعیت
ترکیه گزارش کرده اند ( .)۲اما مطالعههای این پژوهش
نتوانست ارتباط معنیداری بین این آنتیژن و بیماری AA
یافت کند () P value=۷۹۱
مطالعـههای مختلـﻒ شیوع درگیری ناخن در افراد مبتال به
آلوپسیا آرهآتا را مـورد بررسـی قرار دادهاند .میزان این
درگیری گستره بسیار وسـیعی داشـته و از  ۰تـا  ۱۱%برآورد
شده است ( .)۳2شیوع درگیری ناخن در بیماران در مطالعه
ما  ٪۱۷بود که هم از نظر شیوع کلی در گستره برآورد شده
سایر مطالعهها قرار دارد .شیوع درگیری خانوادگی در
مبتالیان بـه آلوپـسیا آرهآتـا در مطالعههای مختلﻒ از  ۲تا
 % 2۱گزارش شده است و برخی معتقدند که حتی میتوان
گفت آلوپسیا آرهآتا ممکـن اسـت بـه ارث برسـد ( .)/شیوع
درگیری خانوادگی در مطالعه حاﺿر  %2۷بهدست آمد که در
محدوده گستره سایر مطالعه-ها قرار میگیردَ .
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یکی دیگر از فاکتورهایی که ارتباطش با این بیماری در
مطالعههای مختلﻒ بررسی شده است ،دارا بودن استرس
است ( .)/در مطالعه حاﺿر شیوع استرس در بیماران ٪۱۹۰۱
است و این مقدار بین بیماران و افراد کنترل معنیدار
است ) .(p=0.01بنابراین استرس طبق یافتههای ما میتواند
در ایجاد این بیماری مؤثر باشد.

از مشکالت و محدویتهای کار ،میتوان به جمعآوری نمونه
اشاره کرد .این بیماری با اینکه بیماری نادری نیست اما
مراجعهکننده زیادی به مراکز درمانی ندارد .این مسأله به
این دلیل است که این ریزش مو از سوی بیماران نه بهعنوان
یک بیماری بلکه بهعنوان یک ریزش موی طبیعی محسوب
میشود.

نتیجهگیری

در مجموع ،یافتههای پژوهش حاﺿر نشان میدهد که وجود
آلل  HLA-DQB2با ایجاد بیماری آلوپسیا آرهآتا رابطهای
نداشته اما وجود این آلل بر فاکتورهای دموگرافیک در این
بیماران همانند در معرض نور آفتاب بودن مؤثر است .هم-
چنین وجود استرس در ایجاد این بیماری در جمعیت مورد
بررسی دخیل است.
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جغرافیایی و ژنتیک الزم است بررسیهای بیشتری در هر
کشور و نژاد صورت گیرد که آللهای محافظ و آللهای
مستعد کننده در هر نژاد بررسی شوند و بدین گونه با پی
بردن به انواع آللهای  HLAدر افراد مبتال به آلوپسیا آرهآتا
و افراد نرمال در یک نژاد میتوان افراد واجد  HLAمستعد
کننده را شناسایی کرد و اقدامات پیشگیری دارویی یا
درمانی را زودتر آﻏاز نمود (.)2۲،۳۱

در بررسی آماری ارتباط بین فاکتورهای دموگرافیک با
 ،HLA-DQB2بودن در معرض آفتاب از میان فاکتورهای
دموگرافیک ،رابطه معنیداری با این آلل دارد که نشان می-
دهد که وجود این آلل در بیماران در فاکتورهای دموگرافیک
بررسی شده تأثیر دارد.

اندازه

محصول

2۷bp

۱۱۹۱°C

’5’GGTAAGAGGGAAAGCCCAGT3

Forward

۳۷pmol/µl

2۷bp

۱۱۹۲°C

’5’CTGTCTCCGAGATTCCCAAG3

HLA-DQB2

۳۷pmol/µl

Reverse

فراوانی گروه های سنی در بیماران AA
100

50
30
3.3

6.7

6.7

56- 50

50-44

44- 38

13.3

38- 32

32- 26

25

13.3

10

10

6.7

26- 20

20-14

14- 8

8-2

0

گروه های سنی

شکل  -۳گروه-های سنی در افراد بیمار مبتال به آلوپسیا آرهآتا

)Frequency(%

75
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۳۱۷bp

طول

Tm

توالی نوکلئوتیدی

نوع پرایمر

ﻏلظت پرایمر

ژن
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جدول -۳توالی نوکلئوتیدی ،ﻏلظت ،طول Tm ،و اندازه محصول پرایمرهای مورد استفاده در PCR-SSP

جدول  -2اطالعات دموگرافیک افراد بیمار و کنترل مبتال به AA
گروه بیمار

گروه کنترل

زن

(۳۱ )۲۱۹۱

(۱ )۱۱۹۱

خصوصیت
مرد

(۳۰ )۱۱۹۰

(۳۷ )۱۱۹۰

سن ( سال) (میانگین ±انحراف معیار)

2۱۹۱ ± ۳2۹۱

۱۷ ± ۱۹۱۱

-

مدت زمان ابتال (سال)

۱۹2 ±۲۹۰

-

-

سن شروع ابتال(سال)

2۱۹۱ ± ۱۳۹/

-

-

وجود سابقه خانوادگی ((n%

(۱ )2۷

(۳ )۱۹۰

۷۹2

سابقه ابتال به عفونت موﺿعی )(n%

(۳ )۱۹۱

(۱ )۲۷

*۷۹۷۳

وجود مشکالت ناخن )(n%

(/ )۱۷

(۳ )۱۹۰

۷۹۳

دارا بودن استرس )(n%

(2۱ )۱۰۹۰

(۱ )۲۷

*۷۹۷۳

ابتال به افسردگی مزمن )(n%

(۱ )2۷

(۳ )۱۹۰

۷۹2

ابتال کم خونی )(n%

(/ )۱۷

(2 )۳۱۹۱

۷۹2

ابتال به کم کاری تیروئید )(n%

(۲ )۳۱۹۱

۷

-

ابتال به بیماری های کبدی )(n%

(۰ )2۱۹۱

۷

-

سابقه جراحی )(n%

(۳۱ )۲۱۹۱

(2 )۳۱۹۱

۷۹۷۱

جنس ((%

P value
-
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سابقه اگزمای پوستی )(n%
کاهش شدید وزن )(n%

(2 )۱۹۰

(2 )۳۱۹۱

۷۹۲

افزایش شدید وزن )(n%

(2 )۱۹۰

۷

-

در معرض آفتاب شدید بودن )(n%

(۳۷ )۱۱۹۱

(۱ )2۷

۷۹۱

سابقه تغییرات هورمونی )(n%

(۱ )۳۷

(۳ )۱۹۰

۷۹۰

تجربه ترس شدید )(n%

(۳۲ )۲۱۹۰

(۱ )۲۷

۷۹۱

کمتر از  ۱۷درصد

(۳۱ )۱۷

-

-

بیشتر از  ۱۷درصد

(۳۱ )۱۷

-

شدت بیماری )(n%

محل ریزش مو )(n%

سر

(2۱ )۱۱۹۰

-

ریش و سبیل

(۳۷ )۱۱۹۱

-

ابرو

(۱ )2۱۹۰

-

مژه

(۱ )2۷

-

-

*:significant

جدول  -۱فراوانی  HLA-DQB2در بیماران مبتال به  AAدر مقایسه با افراد سالم
بیماران

HLA-DQB2

افراد کنترل

X2

N

%

N

%

مثبت

۳۰

۱۱/۰

۲

2۱/۰

منفی

۳۱

۲۱/۱

۳۳

۰۱/۱

OR

۱۹۱۳

۱۹۱/

95%CI

P value

۷۹۷۱۲

۷۹/2-۳۱۹/

HLA, Human leukocyte antigen; OR, odd ratio; 95% CI, 95% confidence interval; N, Number;X2, Chi square, p< 0.05 : significant

Frequency of HLA-DQB2 in patients with AA and controls
100
بیمار

56.7

کنترل

60
40

26.7

20
0

54

Group

شکل  -2فراوانی ژن  HLA-DQB2در نمونههای بیمار مبتال به  AAو کنترل

)Frequency (%

80
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(۲ )۳۱۹۱

(۳ )۱۹۰

۷۹۱

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

جدول -۲ارتباط بین فاکتور های دموگرافیک با HLA-DQB2

سابقه خانوادگی

۷۹۷۱- 2۹۱2

۷۹۲

۷۹۱

استرس

۷۹2۱- ۱۹۲۱

۳۹۱۱

۷۹۱

سابقه جراحی با بیهوشی

۷۹۳۰ – ۱۹/۱

۷۹۱۱

۷۹۱

سابقه بیماری عفونی

۷۹۷۲- 2۹/۲

۷۹۱۱

۷۹۱

افسردگی

۷۹۳۰ – ۱۹۰۳

۳۹۷/

۷۹/

آنمی

۷۹۳۲- ۱۹۱۰

۷۹۰۳

۷۹۱

کم کاری تیروئید

۷۹۳۱- ۳۱۹۱۰

۳۹۱/

۷۹۰

ترس

۷۹۱۱ – ۱۹۲

۳۹۱۰

۷۹۱

در معرض آفتاب قرار

۷۹/۱ – 2۷۹۱۱

۲۹۲۱

*۷۹۷۱

سن شروع بیماری

۷۹/۲ – ۳۹۷2

۷۹/۱

۷۹۲

مدت زمان ابتال

۷۹۱۱ – ۳۹۱۳

۳۹۷۱

۳۹۲

گرفتن
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فاکتور

%/۱ CI

OR

P value

*: significant
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