
مقدمه

ــند. آنتى ژن هاى  ــتثنا توارثى مى باش ــان بدون اس خصوصيات انس
ــتثنى نبوده، هر كدام توسط  روى گلبول هاى قرمز نيز از اين قاعده مس
ــوارث آنها حاكم  ــه قوانين مندلى بر نحوه ت ــوند ك ژن هايى بيان مى ش
ــتند و به راحتى  ــت (1). اين آنتى ژنها از جنس گليكوپروتئينى هس اس
توسط آنتى سرم هايى كه عليه اپى توپ هاى خاصى از آنها ساخته شده-

ــند. تاكنون بيش از 200 نوع آنتى ژن روى  ــايى مى باش اند قابل شناس
ــف و نام گذارى گرديده اند (2) كه برحسب اهميت  گلبول هاى قرمز كش
ــيم  آنها در واكنش هاى انتقال خون، به آنتى ژن هاى اصلى و فرعى تقس
ــده روى  ــك موردبحث قرار گرفته اند. آنتى ژن هاى عرضه ش و در كليني
ــت كه  ــاى قرمز حاصل بيان يك ژن منفرد غالب يا مغلوب اس گلبول ه
جايگاه ژنى خاصى روى كروموزم ها داشته، توسط قوانين ژنتيك به ارث 
مى رسد. از اين رو فرزند نمى تواند داراى آنتى ژنى روى گلبول هاى خود 
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چكيده
ــد. از اين رو  زمينه و هدف: يكي از كاربردهاي تعيين گروه هاي خوني اصلي و فرعي در آزمايش هاي مربوط به رد رابطه پدر- فرزندي مي باش
ــتم هاي گروه هاي خوني با توجه به فراواني آنتي ژن هاي فوق در جمعيت مركزي و جنوبي ايران  ــى قدرت ردكردن هر يك از سيس در اين بررس
ــده، كارآيي آن را در رد پدر- فرزندي در مقايسه با آزمايش هاي DNA Typing مورد ارزيابي قرار گرفته است. هدف از اين تحقيق  ــبه ش ــده، كارآيي آن را در رد پدر- فرزندي در مقايسه با آزمايش هاي DNA Typingمحاس ــبه ش DNA Typingمحاس
DNA آن است كه با توجه به ميزان كارآيي، هزينه هاي باال و خطاهاي آزمايشگاهي، تعيين گروه هاى اصلى و فرعى خونى در حضور روش هاي

Typing تا چه مقدار توجيه پذير است؟ 
در اين مطالعه از 174 نفر از افراد غير منسوب (از منطقه مركزي و جنوبي كشور) همزمان جهت آزمايش تعيين گروه هاي خوني  روش بررسى:
ABH، Rh، MNSs ،  :ــامل ــتم گروه خوني ش اصلي و فرعي و DNA Typing نمونه گيري به عمل آمد. بر روي نمونه هاي فوق هفت سيس

و P1 و نيز دوازده منطقه پلي مورفيك (STRs) مورد آزمايش قرار گرفت.  Kell، Kidd، Lutheran
Lutheranاحتمال رد كردن هر يك از سيستم هاي Lutheranاحتمال رد كردن هر يك از سيستم هاي ABH، Rh، MNSs، Kell، Kidd، Lutheran و P1 به ترتيب 19/5، 29/77، 22/28، 3/64،  احتمال رد كردن هر يك از سيستم هاي : احتمال رد كردن هر يك از سيستم هاي :  يافته ها
9/77، 3/47 و 4/5 درصد مي باشد. از 82 پرونده مورد بررسى، در 42 مورد هيچ گونه ناسازگارى ژنى وجود نداشت كه تأييدكننده پدر و فرزندى 

احتمال رد كردن هر يك از سيستم هاي 
9/77، 3/47 و 4/5 درصد مي باشد. از 82 پرونده مورد بررسى، در 42 مورد هيچ گونه ناسازگارى ژنى وجود نداشت كه تأييدكننده پدر و فرزندى 

احتمال رد كردن هر يك از سيستم هاي 

ــده بود؛ در 22 (55٪) پرونده سازگاري آنتي ژنيك بين آنها  ــد، در 40 پرونده كه در آزمايش هاي DNA Typing پدر- فرزندي آنها رد ش ــد، در 40 پرونده كه در آزمايش هاي DNA Typingمى باش DNA Typingمى باش
ــت كه با توجه به معيارهاي رد ابوت تنها در دو  ــازگاري آنتي ژنيك در يك، دو يا سه سيستم وجود داش ــد و در 18 (45٪) مورد ناس ــاهده ش مش

مورد (5٪) امكان رد قاطعانه پدر- فرزندي وجود داشت. در بقيه موارد بررسي نتايج DNA Typing ضرورت داشت.
ــان داد كه با توجه به احتمال ردكنندگي كلي سيستم هاي گروه هاى خونى مورد بررسى، (64/83٪) از آنها نمي توان  ــى نش نتيجه گيرى: اين بررس
ــتم ها در رد ابوت (5٪) و نيز هزينه هاي باالى خريد  ــت. از طرف ديگر با عنايت به كارآيي پايين اين سيس براي اثبات پدر- فرزندي بهره جس
ــگاهي آنها انجام آزمايش هاي تعيين گروه هاي اصلي و فرعي خوني با توجه  ــرم هاي مورد نياز و وقت گير بودن مراحل و خطاهاي آزمايش آنتي س
(CcDEe) Rh و سيستم CcDEe) Rh و سيستم CcDEe) Rh ABH ــي ــي ABH توجيه علمي و اقتصادي ندارد و توصيه مي گردد تنها به بررس ABH توجيه علمي و اقتصادي ندارد و توصيه مي گردد تنها به بررس DNA Typing ــات ــترس بودن آزمايش ــات DNA Typingبه دس ــترس بودن آزمايش DNA Typingبه دس

محدود گردد.
DNA Typing ،واژگان كليدي: رابطه پدر- فرزندي، گروه هاي اصلي و فرعي خون
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ــد كه پدر و مادر هر دو فاقد آنند و يا فرزند فاقد آنتى ژنى باشد كه  باش
پدر و مادر هر دو داراى آن باشند (3). بر اين اساس يكى از كاربردهاى 
ــات مربوط به  تعيين گروه هاى خونى اصلى و فرعى در رابطه با آزمايش
ــد. از آنجا كه فراوانى آنتى ژن هاى مذكور  پدر ـ فرزندى (ابوت) مى باش
در جامعه زياد مى باشد تنها قدرت ردكردن آنها در آزمايش هاى مربوط 
به پدر فرزندى اهميت دارد. در اين تحقيق احتمال ردكنندگى هر يك 
از آنتى ژن هاى گروه هاى اصلى و فرعى خونى در ارتباط با آزمايش هاى 
ــه با روش  ــدى، در جمعيت مركزى و جنوبى ايران در مقايس پدر فرزن

مرجع DNA Typing بررسى شده است.

روش بررسى 

ــخيصى مى باشد. با توجه به  ــت تش اين مطالعه از نوع ارزيابى تس
ــتان هاى اصفهان،  ــه پدر- فرزندى اس ــه آزمايش هاى تعيين رابط اينك
ــارس، كهگيلويه و بويراحمد  ــال بختيارى، كرمان، ف يزد، قم، چهارمح
ــرولوژى و ژنتيك پزشكى قانونى اصفهان  ــگاه س و هرمزگان در آزمايش
ــال  ــال 1383 تا س ــتان هاى فوق از س انجام مى پذيرد از مراجعين اس
ــى قرار گرفت. از  ــه عمل آمد و نتايج مورد ارزياب ــرى ب 1385 نمونه گي
ــديم براى انجام  ــيترات س هر نفر 2 ميلى ليتر خون روى ضد انعقاد س
آزمايش هاى گروه هاى اصلى و فرعى و 5 ميلى ليتر خون روى ضدانعقاد 
DNA Typing در ويال هاى استريل دردار براى آزمايشات DNA Typing در ويال هاى استريل دردار براى آزمايشات DNA Typing EDTA

ــد. نمونه هاى مربوط به گروه هاى خونى اصلى و فرعى همان  اخذ گردي
DNA Typing ــورد آزمايش قرار گرفت. نمونه هاى مربوط به ــورد آزمايش قرار گرفت. نمونه هاى مربوط به DNA Typingروز م DNA Typingروز م

20- نگهدارى گرديد. °C نيز تا زمان آزمايش در دماى

روش تعيين گروه هاى خونى اصلى و فرعى
مواد الزم 

37  - روتاتور  °C بن مارى – بن مارى – بن مارى ــروفيوژ  ــروفيوژ - لوله هاى س - س
Rh المپ جعبه –

A ،A1 ، B،AB ،D ، E ، e ، C، c  ،Jk a ,b ــرمـهاى  ــى س - آنت
Biotest ــركت ــركت Biotest، از ش Biotest، از ش Kp a ,b  ،Lu a ,b   ،K k ، s ، S ، N ، M ، P1

آلمان 
روش انجام

ــرم فيزيولوژى ايزوتونيك  ــه بار با س ــيتراته هر فرد س - خون س
شسته و از آن سوسپانسيون 5٪ گلبولى تهيه شد.

ــد و در هر يك،  ــرد تعداد 24 لوله عالمت گذارى ش ــراى هر ف - ب
ــيون گلبولى اضافه  ــرم مربوطه و يك قطره سوسپانس يك قطره آنتى س

گرديد.
A ،A1 ، B،AB ،D ، E ، e ،  C، c ،M ،N ،S ،P1 ــاى - لوله ه

ــيون در حرارت اتاق يا 15 دقيقه انكوباسيــون  بعد از 5 دقيقه انكوباس
ــروفيوژ شدند، سپس  1000 س r.p.m 37 به مدت 2 دقيقه در °C در

جدول 1 – درجه بندى شدت واكنش آگلوتيناسيون 
گلبول هاى قرمز براساس نوع واكنش

شدت واکنشنوع واکنش

+۴آگلوتيناسيون واضح يک تکه ای

+۳آگلوتيناسيون قوی با چند تکه درشت آگلوتيناسيون

+۲چند تکه درشت همراه با تعداد زيادی آگلوتينه ريز

ــا گلبولهای قرمز  ــه ريز همراه ب ــدادی زيادی آگلوتين تع
+۱آگلوتينه نشده

ــای ريز که در  ــيار کمی از اگلوتينه ه ــاهده تعداد بس مش
ــکوپی گلبولهای به هم چسبيده مشاهده  بررسی ميکروس

می شوند
+/-

سوسپانسيون يکنواخت گلبولهای قرمز بدون وجود هيچ 
-نوع آگلوتينه

از نظر وجود آگلوتيناسيون گلبول هاى قرمز بررسى و نتايج ثبت گرديد 
.(4)

ــه تحت عنوان  s، K k،Lu ك a ,b ، Jk a ,b  ، Kp a ,b ــاى  - لوله ه
Coombs reactiveآنتى ژن هاى Coombs reactiveآنتى ژن هاى Coombs reactive خوانده مى شوند به مدت 60 دقيقه 
ــده، سپس سه بار با سرم فيزيولوژى شسته  37 انكوبه ش °C در دماى
ــدند. در پايان به ته نشين گلبولى دو قطره سرم آنتى گلبولين انسانى  ش
3000 سروفيوژ شدند. نمونه ها از نظر  r.p.m اضافه شده و 20 ثانيه درm اضافه شده و 20 ثانيه درm
وجود آگلوتيناسيون گلبول هاى قرمز بررسى و نتايج براساس جدول 1 

گزارش شدند (4).

DNA Typing روش انجامDNA Typing روش انجامDNA Typing
ــار فريز و دفريز و  ــه ب ــده از مراجعين س - ويال هاى خون اخذ ش
سپس از آنها به روش Boiling مولكول DNA استخراج گرديد(5).

DNA- غلظت كمى DNA- غلظت كمى DNA استخراج گرديده به روش اسپكتروفتومترى 
(Specgen , England) تعيين مقدار گرديد.

ــى (STRs) از  ــونده مولكول ــرار ش ــاه تك ــه كوت - دوازده منطق
CD4، FES،D13S317، F13،» ــامى ــاى تعيين هويت به اس ماركره

 ،vWA،THO1، LPL، TPOX، D5S818، D16S539، CSF
ــرار گرفت ــر قـــــ ــورد تكثي ــه روش PCR مــــ HPRTB» بــــ

  Thermocycler Techgen, England
ــل آميد به اندازه  ــوالت حاصل از PCR بر روى ژل اكري ــوالت حاصل از PCR- محص PCR- محص

× 24) به مدت يك شب تا صبح الكتروفورز گرديدند. 50 Cm)
ــدن الل ها به روش نيترات نقره  ــل آميد براى نمايان ش - ژل اكري

رنگ آميزى گرديد.
ــى نردبان ــاخص  ش ــل  مقاب در  ــى  ژن ــه  منطق ــر  ه ــج  نتاي  -

ــه و الل ها  ــوط به آن منطقه مولكولى مقايس (Allelic Ladder) مرب
شماره گذارى گرديدند(6).

DNA Typingمقايسه كارايي گروه هاي اصلي و فرعي خوني با DNA Typingمقايسه كارايي گروه هاي اصلي و فرعي خوني با DNA Typing در رد رابطه پدر- فرزندي 
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روش هاى آمارى
ــتم ABH با  A سيس ، B ، O ــر يك از ژن هاى ــى ژنى ه فراوان
ــتفاده از فرمول F. Bernstein محاسبه گرديد. و از قانون هاردى  اس
– واينبرگ براى محاسبه فراوانى ژنى سيستم Rh و ديگر سيستم هاى 
ــول A.S. Wiener براى  ــن فرم ــد. همچني ــتفاده ش گروه خونى اس
محاسبه احتمال ردكنندگى هر يك از سيستم هاى گروه خونى اصلى و 

فرعى به كار برده شد (7،8).

يافته ها 

ــبه احتمال ردكنندگى سيستم هاى گروه خونى  به منظور محاس
ــتم هاى مذكور در جمعيت جنوبى و  ــى و فرعى، فراوانى ژنى سيس اصل
ABH و ABH و ABH Rh، MNSs ــتم هاى ــبه گرديد. سيس ــزى ايران محاس ــتم هاى MNSsمرك ــبه گرديد. سيس ــزى ايران محاس MNSsمرك

ــتند، ٪29/77،  ــترين ميزان احتمال ردكنندگى را داش به ترتيب بيش
ــوت با كمك  ــردن اب ــال ردك ــدول 2) و احتم 22/28٪ و 19/5٪ (ج
ــب ٪3/64،  ــه ترتي ــتم هاى Kell، Kidd، Lutheran و P1 ب سيس

9/77٪، 3/47٪ و 4/5٪ بود (جدول 2).
DNA Typingنتايج تست هاى گروه هاى اصلى و فرعى و DNA Typingنتايج تست هاى گروه هاى اصلى و فرعى و DNA Typing براى 
ــه شده  82 مورد پرونده تعيين رابطه پدر- فرزندى در جدول 3 مقايس
DNA Typingاست. پروفايل كامل DNA Typingاست. پروفايل كامل DNA Typing براى 12 جايگاه ژنى و نيز نتايج 
ــت آمد. در 39 مورد  گروه هاى خونى اصلى و فرعى براى هر نمونه بدس
ــازگارى ژنى و آنتى ژنيك در هر دو آزمايش مشاهده نشد  هيچگونه ناس
ــازگارى هاى  كه تأييدكننده رابطه پدر- فرزندى بود و در 43 مورد ناس
ــد.  ــته بندى ش ــاهده گرديد كه به 4 نوع، دس ــى و يا آنتى ژنيك مش ژن
ــد ولى هيچگونه  ــاهده گردي ــازگارى آنتى ژنيك مش 1- هنگاميكه ناس
ــد. 2- هنگامى كه ناسازگارى آنتى ژنيك  ــازگارى ژنى مشاهده نش ناس
ــازگارى در  ــد در حالى كه ناس ــى و فرعى يافت نش ــاى اصل در گروه ه
ــت. 3- هنگامى كه ناسازگارى آنتى ژنيك  STRجايگاه هاى STRجايگاه هاى STR وجود داش
ــى ژن گروه اصلى يا كمتر از 3 آنتى ژن گروه فرعى و  ــر از 2 آنت در كمت
ــازگارى  يا كمتر از يك آنتى ژن اصلى و دو آنتى ژن فرعى همراه با ناس
ــازگارى  ــت. 4- هنگامى كه ناس ــاى ژنى STR وجود داش ــاى ژنى STRدر جايگاه ه STRدر جايگاه ه
ــى يا يك آنتى ژن  ــه آنتى ژن گروه فرع ــى ژن گروه اصلى يا س در 2 آنت

جدول 2- احتمال ردكنندگى ابوت بوسيله سيستم هاى 
مختلف گروه هاى خونى اصلى و فرعى در مركز و جنوب 

ايران

سيستماحتمال ردكنندگى

19 /5ABH

29 /77Rh

22 /28MNSs

3 /64Kell

9 /77Kidd

3 /47Lutheran

4 /5P1

ــه معيارهايى براى رد قاطعانه  ــتر (ك اصلى و 2 آنتى ژن فرعى و يا بيش
ــيله سيستم هاى گروه اصلى و فرعى مى باشند) همراه با عدم  ابوت بوس
ــازگارى در جايگاه هاى پلى مورفيك STR در 3 يا بيش از 3 جايگاه  ــازگارى در جايگاه هاى پلى مورفيك STRس STRس
ــازگارى وجود  ــتم هاى گروه خونى س بود. در 22 مورد (55٪) در سيس
ــته نوع  ــازگارى هاى آنتى ژنيك در دس ــت در 16 مورد (40٪) ناس داش
ــامل 6 مورد ناسازگارى تنها در يك سيستم  ــوم قرار مى گرفت كه ش س
ــتم اصلى و يك سيستم  ــازگارى در يك سيس گروه اصلى، 6 مورد ناس
ــازگارى تنها در يك سيستم فرعى و 3 مورد عدم  فرعى ، يك مورد ناس
ــازگارى در 2 سيستم گروه فرعى بود (داراى معيارهاى الزم براى رد  س
ابوت نمى باشند). تنها 2 مورد (5٪) ناسازگارى در يك گروه اصلى و 2 
سيستم گروه فرعى ديده شد كه در دسته نوع چهارم قرار مى گيرند. از 
ــوردى كه رابطه پدر- فرزندى در DNA Typing اثبات گرديد  ــوردى كه رابطه پدر- فرزندى در 42DNA Typing م 42DNA Typing م
ــازگارى آنتى ژنيك در يك آنتى ژن مشاهده  ــه مورد (7/1٪) ناس در س
ــت هاى  ــوع يك). در جدول 4 هزينه مواد مصرفى تس ــته ن گرديد (دس
ــاب  ــى اصلى و فرعى و DNA Typing (بدون احتس گروه هاى خون

هزينه پرسنلى و تجهيزاتى) مقايسه شده است.

DNA Typing جدول 3- مقايسه نتايج تست هاى گروه هاى اصلى و فرعى وDNA Typing جدول 3- مقايسه نتايج تست هاى گروه هاى اصلى و فرعى وDNA Typing

DNA Typing نتايج
نتايج سيستم هاى گروه خونى اصلى و فرعى

سازگاریناسازگارى در 1 جايگاهناسازگارى در 2 جايگاهناسازگارى در 3 يا بيش از 3 جايگاه

سازگارى2200۳۹

ناسازگارى در كمتر از 2 آنتى ژن اصلى يا كمتر از 2 آنتى ژن 1600۳
فرعى و يا كمتر از يك آنتى ژن اصلى و 2 آنتى ژن فرعى

ناسازگارى در 2 آنتى ژن اصلى يا 3 آنتى ژن فرعى و يا يك 200۰
آنتى ژن اصلى و 2 آنتى ژن فرعى و يا بيشتر

دكتر عليرضا صبوري و همكار
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بحث  

ــى ژن هاى  ــى هر يك از آنت ــى فراوان ــدف از اين مطالعه بررس ه
ــزى و جنوبى ايران و  ــى اصلى و فرعى در جمعيت مرك گروه هاى خون
ــتم هاى فوق در مقايسه  نيز ارزيابى احتمال ردكنندگى هر يك از سيس
ــته محققين ابتدا از  ــد. در گذش ــا آزمايش DNA Typing مى باش ــا آزمايش DNA Typingب DNA Typingب
ــتم هاى گروه هاى  ــپس از ساير سيس ــتم گروه خونى ABH و س سيس
ــتفاده  ــدر فرزندى اس ــبت پ ــت رد نس ــى و HLA Typing جه ــى و HLA Typingخون HLA Typingخون
ــپس  مى نمودند (9). در دهه هاى اخير با پيدايش تكنيك RFLP و س
ــتفاده از ماركرهاى كوتاه تكرار  PCR به روش PCR به روش PCR با اس DNA Typing
ــورهاى پيشرفته، تنها نتايج  ــونده (STRs)، در اكثر دادگاه هاى كش ش
ــات قرار مى گيرد  ــات DNA Typing مالك قبول، رد يا اثب ــات DNA Typingآزمايش DNA Typingآزمايش
ــال ردكنندگى گروه هاى خونى و  ــه به علت پايين بودن احتم (10). ك
ــى از خطاهاى آزمايشگاهى و صحت و دقت  ــكالت ايجاد شده ناش مش
ــن مطالعه فراوانى  ــد (11). در اي باالى روش هاى نوين ژنتيكى مى باش
ــى خونى در  ــاى گروههاى اصلى و فرع ــت آمده آنتى ژن ه آمارى بدس
ــط دكتر  ــده توس ــت مركزى و جنوبى ايران با مطالعات انجام ش جمعي
ــٌال احتمال ردكنندگى هر  ــت (12). قب فرهود و همكاران مطابقت داش
ــت و  ــى و فرعى در جمعيت سفيدپوس ــتم گروه هاى اصل يك از سيس
سياه پوست آمريكا بصورت مجزا محاسبه و گزارش گرديده است (3) كه 
ــه با نتايج و يافته هاى ما كه در جدول 2 آورده شده مطابقت  در مقايس
ــى و فرعى خون نمى توان به هيچ  ــتناد نتايج گروه هاى اصل دارد. به اس
وجه ابوت را اثبات نمود اما مى توان از قدرت ردكردن آنها بهره جست. 
ــور در مطالعات ما  ــتم هاى مذك اگرچه احتمال ردكنندگى كليه سيس
64/83٪ بود اما بايد نرخ موتاسيون و احتمال خطاهاى آزمايشگاهى را 
ــير نتايج مدنظر قرار داد. بنابراين مشاهده يك آنتى ژن  در انجام و تفس
ناسازگار و حتى وجود دو آنتى ژن ناسازگار (به ويژه در گروه هاى فرعى 
و آنتى ژن هاى وابسته به كومبس) را نبايد دليل قاطعى براى رد نسبت 
ــاس قرارداد كلى در مطالعات  پدر- فرزندى قلمداد نمود. از اين رو براس
ــازگارى در يك  ــازگارى در دو آنتى ژن اصلى يا وجود ناس ما، وجود ناس
آنتى ژن اصلى و دو آنتى ژن فرعى و يا وجود ناسازگارى در سه آنتى ژن 
فرعى معيار قطعى در رد ابوت قرار گرفت (3) (جدول 3). همانگونه كه 

جدول 4 - هزينه مواد مصرفى به ازاى هر نفر براى 
تست هاى مختلف

تستهزينه (دالر)

0 /2ABH

3 /8Rh سيستم

گروه هاى فرعى6/ 34

~ ۳۷STR جايگاهSTR جايگاهSTR جايگاه ۱۲ جايگاه ۱۲  DNA Typing برای 

ــود زمانى كه معيارهاى صحيح ردكنندگى  در مطالعه ما مالحظه مى ش
ــوت اظهارنظر قاطعانه  ــردد در 5٪ موارد مى توان جهت رد اب رعايت گ
ــبت پدر-  ــود. در 42 موردى كه آزمايش هاى DNA Typing نس ــود. در 42 موردى كه آزمايش هاى DNA Typingنم DNA Typingنم
ــه مورد (7/1٪) ناسازگارى آنتى ژنيك  فرزندى را اثبات مى نمود، در س
ــاهده گرديد. بنابراين در  ــته به كومبس مش در يكى از آنتى ژنهاى وابس
ــير نتايج گروه هاى اصلى و فرعى بايد نكات زير را مد نظر  انجام و تفس

قرار داد:
(1) در انجام گروه هاى فرعى از دو سرى آنتى سرم هاى قابل اعتماد 
ــود؛ شرايط انتقال، نگهدارى و  ــاخت دو شركت مختلف استفاده ش و س

كنترل كيفى آنها دقيقٌا رعايت گردد.
ــات در دو آزمايشگاه مختلف با پرسنل  (2) توصيه گرديده آزمايش

مجرب و با كنترل كيفى باال انجام شود (13). 
ــادى از نظر دماى  ــم بر واكنش آنتى ژن و آنتى ب ــرايط حاك (3) ش
ــش، قدرت يونى، PH واكنش و عدم آلودگى لوله هاى آزمايش به  واكن

مواد شوينده همه بايد تحت كنترل باشند (14).
ــال تهيه  ــٌا بصورت منوكلون ــده غالب ــرم هاى عرضه ش (4) آنتى س
ــاى خونى افراد مختلف  ــد كه قدرت واكنش آنها با آنتى ژن ه مى گردن
متفاوت بوده و در مواردى منتهى به نتايج منفى كاذب مى گردد از اين 
ــود كه پاسخ آنتى ژن D فردى از يك آزمايشگاه  رو به كرات ديده مى ش

تا آزمايشگاه ديگر تفاوت دارد (15).
ــى ژن (گلبول هاى  ــرم و آنت (5) احتمال خطا در چكاندن آنتى س
ــه نفره  قرمز) در تعداد زيادى از لوله هاى آزمايش (براى يك خانواده س

حدود 66 لوله آزمايش) وجود دارد.
ــك آنتى ژن با  ــازگارى در رد ابوت با ي ــود ناس ــر وج (6) اظهارنظ
ــيون هاى ژنى بوده و  ــى از موتاس ــت همه نكات فوق مى تواند ناش رعاي

ايجاد دردسر نمايد (3).
Rh، MNSs (7) با توجه به پيوستگى توارث آنتى ژن هاى سيستمMNSs (7) با توجه به پيوستگى توارث آنتى ژن هاى سيستمMNSs
و kell تفسير نتايج به مهارت و دانش فنى خاصى نياز دارد (16، 3). 

ــيمى درمانى يا  (8) در بعضى بيمارى هاى صعب العالج، بدنبال ش
سپتى سمى احتمال تغيير گروه هاى خونى ABH وجود دارد (16).

(9) درصورت سابقه تزريق خون در طى چند روز قبل از آزمايش 
ــكلى ايجاد نمى شود اما در  اگرچه در تعيين گروه هاى D و ABH مش

تعيين ساير گروه هاى فرعى اختالل ايجاد مى گردد (16).
ــت روى همه گلبول هاى  (10) آنتى ژن P1 در بدو تولد ممكن اس
ــود بنابراين واكنش هاى ضعيف آن  ــكل يكنواخت عرضه نش قرمز به ش
ممكن است بصورت منفى قلمداد و منجر به تفسير اشتباه گردد. زمان 
عرضه كامل آنتى ژن فوق روى گلبول هاى قرمز تا 7 سال طول مى كشد 

(16 و 3).
Leb ــالگى و آنتى ژن Lea تا زمان 2 س ــا كه آنتى ژن  (11) از آنج

ــه نمى گردد و از  ــالگى روى گلبول هاى قرمز بچه ها عرض ــا زمان 6 س ت
Secretaryطرف ديگر در رابطه با ژن هاى Secretaryطرف ديگر در رابطه با ژن هاى Secretary بيان مى گردند استفاده از 

سيستم لوئيس در رد ابوت جايگاهى ندارد (16، 3).

DNA Typingمقايسه كارايي گروه هاي اصلي و فرعي خوني با DNA Typingمقايسه كارايي گروه هاي اصلي و فرعي خوني با DNA Typing در رد رابطه پدر- فرزندي 
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نتيجه گيرى 

ســيــســتــم هــاى از  ــك  ــري ه ــى  ــدگ ــن ــن ردك ــال  ــم ــت اح
ترتيب  به   P1 و   Lutheran ،kidd ،kell ،MNSs  ، Rh ،ABH
از  19/5، 29/77، 22/28، 3/64، 9/77، 3/47، 4/5 درصد مى باشد. 
40 پرونده كه در آزمايش هاى DNA Typing نسبت پدر- فرزندى 
در  و  آنتى ژنيك  سازگارى   (٪55) مورد   22 در  بود،  گرديده  رد  آنها 
به  توجه  با  كه  داشت  وجود  آنتى ژنيك  ناسازگارى  مورد   (٪45)  18
قاطعانه  رد  امكان   (٪5) مورد  دو  در  تنها  ابوت  رد  معيارهاى صحيح 
گروه هاى  آزمايش هاى  نتايج  از  استفاده  با  تنها  فرزندى  پدر-  نسبت 

اصلى و فرعى ميسر بود. از اين رو از 82 پرونده مورد بررسى تنها در 2 
مورد (2/4٪) امكان اظهارنظر درخصوص نسبت پدر- فرزندى با استفاده 
DNA از گروه هاى خونى وجود داشت و در بقيه موارد بررسى نتايج

انجام و  با توجه به همه مشكالت  بنابراين  Typing ضرورت داشت. 
تفسير آزمايشهاى گروه هاى اصلى و فرعى خونى و هزينه باالى ارزى 
كه صرف خريدارى آنتى سرم ها مى گردد (جدول 4) و نيز هزينه هاى 
جانبى (پرسنلى و تجهيزاتى) و زمان اطاله دادرسى با بوروكراسى هاى 
تعيين گروه هاى اصلى و  آنها توصيه مى شود  پايين  موجود و كارآيى 
و  گرديده   Rh (DEeCc) و   ABH سيستم  به  محدود  تنها  فرعى 

همزمان با نتايج DNA Typing تفسير و پاسخ اعالم گردد.
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