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 «دانستیدنمی تانخونی گروه درباره آنچه»

 خاصوی  موورویی  (هایژنآنتی) پادژن نبود یا وجود پایه بر هاخون بندیتقسیم برای روشی خونی هایگروه 

 دسوته  چهوار  بوه  هوا انسان خون بندیتقسیم این ترینمهم اساس بر. است خون قرمز هایگلبول سطح روی

AB، B، A و O شودمی تقسیم منفی و مثبت هایگروه به دیگر بدنی تقسیم اساس بر و  . 

 را A ژنآنتوی  A خوونی  گروه با فردی مثالً. دارد را خونی گروه چهار این از یکی طبیعی طور به انسان هر    

 پوادتن  بودنش  در( B) خوونی  هوای گروه هایپادژن سایر علیه و دهدمی بروز خونش قرمز هایگلبول روی بر

 پوادژن  دو هور  AB خوونی  گروه با فردی. دارد را B پادژن B خونی گروه با فردی. شودمی ساخته( بادیآنتی)

A و B خونی گروه با فردی و دارد را O پوادتن  بودنش  در آنهوا  دوی هر علیه و ندارد را پادژن دو از هیچکدام 

 .  شودمی ساخته

 هوای ژنآنتی وجود ،بارنخستین برای آلمانی ایمونولوژیست ،«اشتاینر الند کارل» میالدی، ۱۰۹۱ سال در     

 یابوت  انسوان  سورم  در را هوا ژنآنتوی  همان علیه بر هاییبادیآنتی نیز و قرمز هایگلبول روی بر خونی گروه

 کوردن  مخلوط از حاصل نتایج مطالعه به سپس و کرد جدا سرم از را قرمز هایگلبول ابتدا شتاینر، الند. نمود

 کوردن  آگلوتینوه  بوه  قوادر  افوراد  از بعضی سرم که دریافت وی. پرداخت مختلف افراد قرمز هایگلبول و سرم

 در. نیسوت  موثیر  افوراد  هموه  قرموز  هوای گلبوول  روی بور  اموا  اسوت  افوراد  از دیگور  برخوی  قرمز هایگلبول

 . کرد تقسیم فوق خونی هایگروه نظر از را افراد توانمی که فهمید او نتایج، وتحلیلتجزیه

 سیستم RH  

 دادنود  نشوان  وینور  خود، دستیار همراه به بود، خون اصلی هایگروه کاشف که «النداشتاینر» ،۱۰۹۹ سال در

 را Rh عامول  که فردی هر. دارد وجود نیز( هاش - ار) Rh نام به دیگری سیستم ،ABO خونی گروه بر عالوه

 .  است منفی Rh باشد نداشته اگر و مثبت Rh باشد داشته خود قرمز هایگلبول روی
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 خونی گروه وراثت  

 اسوت  مغلوو   O نوو   چوون  کوه  داشوت  توجه باید البته ،رسدمی ارث به والدین از نوزاد خونی گروه طبیعتاً

 موثالً  خوونی  گروه ولی است AB ژنوتیپ دارای AB نو  فنوتیپ و( OO) است خالص همیشه O نو  فنوتیپ

A هایژنوتیپ دارای تواندمی AA یا و AO خوونی  گوروه  دارای دو هور  والودین  مثالً اگر لذا ؛باشد O  باشوند 

 و A خوونی  گوروه  دارای است ممکن A خونی گروه با والدینی نوزاد ولی بود خواهد O خونی گروه قطعاً نوزاد

 .  باشد O خونی گروه یا

 غیرمنتظره هایبادیآنتی   

 سرم در Rh و ABO خونی هایگروه ضد هایبادیآنتی بر عالوه هم دیگری کمیا  هایبادیآنتی ممکنست

 سوطح  روی اسوت  ممکون  کوه  نایوابی  هوای ژنآنتوی  ضود  بر هابادیآنتی این. باشد داشته وجود مختلف افراد

 انتظوار  موا  اغلو،،  کوه  آن بوا ... و دافوی  کول،  هایگروه مانند. اندشده ساخته باشند، پراکنده سرخ هایگلبول

 اهمیوت  واجود  خوود  نوبه به آنها وجود حالبااین کنیم، مشاهده را ییهابادیآنتی چنین افراد، سرم در نداریم

 او رمسو  ،شودمی گروه تعیین بیمار خون و شودمی داده خون تزریق دستور که زمانی دلیل همین به. هستند

. شوود می آزمایش دهنده، فرد سرخ هایگلبول هایژنآنتی ضد بر غیرمنتظره بادهای آنتی وجود لحاظ از نیز

 هوم  بوه ) واکونش  ایجواد  صوور   در ،شووند موی  نزدیو   خوون  گیرنده بیمار سرم به دهنده سرخ هایگلبول

 یوا  خونی هایگروه سازگاری آزمایش، این به. گرددمی خودداری آن تزریق از( هاسلول انهدام یا و چسبیدگی

 .  گویندمی «مچ کراس»

 خونی هایگروه سازگاری  

 دریافوت  خوون  O و A خوونی  هوای گوروه  از و کند اهدا خون A و AB هایگروه به تواندمی ،A خونی گروه  

 دریافوت  خوون O  و B خونی هایگروه از و کند اهدا خون B و AB هایگروه به تواندمی ،B خونی گروه. کند

 توانود موی  خونی هایگروه تمام از ولی کند، اهدا خون AB خونی گروه به تواندمی تنها ،AB خونی گروه. کند
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 گوروه  از توانود می فقط اما کند، اهدا خون تواندمی خونی هایگروه تمام به ،۹ خونی گروه. کند دریافت خون

 .  کند دریافت خون O خونی

 در بنوابراین  ؛شووند موی  محسوو   عموومی  دهنده و ندارند ژنی آنتی هیچ O خونی گروه سرخ هایگلبول    

 بوه  منجور  حادیوه  یو   در. نموود  تزریوق  دیگری خونی گروه هر به را O گروه خون توانمی اضطراری مواقع

 جوایز  بساچه گاهی و ماند گروه هم خون پیداکردن منتظر نباید گاه و است مهم بسیار زمان شدید، خونریزی

 بوودن دردسوترس  مووارد،  گونوه این در. کرد تلف را وقت نیز مصدوم خود خونی گروه تعیین برای حتی نیست

 مواقوع  در توانود موی  AB خوونی  گوروه  بوا  فوردی  دیگور  طرفی از. باشد نجا  راه تنها تواندمی O گروه خون

 پالسومای  زیورا ( عموومی  گیرنده) کند دریافت خون دیگر، خونی هایگروه همه از آسوده خیالی با اضطراری

 عوادی،  شورایط  در ،هوا ایون  همه با. ندارد بادیآنتی دیگر خونی هایگروه از ی  هیچ ضد بر AB خونی گروه

 بورآن عوالوه  و باشود  گوروه  هوم  آن، گیرنوده  خوون  با باید بریممی کار به تزریق برای که را هاییخون تمامی

 .  باشد شده انجام آنها برای نیز( مچ کراس) سازگاری آزمایش

 خونی هایگروه اهمیت  

 او بوه  شوویم  مجبوور  و کنود  پیودا  خون تزریق به نیاز فرد که شودمی مشخص زمانی خونی هایگروه اهمیت

 گیرنوده،  پالسمای در که باشد داشته ژنی آنتی دهنده، سرخ هایگلبول اگر صور  این در. کنیم تزریق خون

 و شووند موی  نوابود  و چسبیدههمبه سرعتهب تزریق، از پس هاگلبول این باشد، داشته وجود آن ضد بادیآنتی

 .  شد خواهند گیرنده مرگ حتی یا و شدید عوارض ایجاد باعث ،آیی کار عدم بر عالوه

 موجوود  هوای ژنآنتی به وی خون در موجود یهابادیآنتی گیرنده، فرد رگ به ناسازگار خون ورود از پس    

 قرموز  هوای گلبوول  تخریو،  رونود  حال این در. شوندمی متصل( دهنده فرد) بیگانه قرمز هایگلبول سطح در

 تشونج،  فلوج،  بدن، لرزش شامل ناسازگار خون تزریق اولیه عالیم. شوندمی پاره قرمز هایگلبول و شده شرو 

 انتقوال  هوای واکنش درمان برای فوری اقداما . است ادرار در هموگلوبین پیدایش و ت، عروقی، داخل انعقاد

 تجموع  که چرا است، خاص داروهای کم  با ادرار حجم کردن زیاد و خون انتقال کردن متوقف شامل خون،
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 اگور  و گوردد  بدن مهم عضو این رفتنازبین و کلیه عملکردی اختالل موج، است ممکن کلیه در هموگلوبین

 .  شود مرگ باعث است ممکن نپذیرد صور  فوری درمانی اقداما 

 ایران در خونی هایگروه درصد  

 و دارنود  منفی خونی گروه مردم درصد ۱۹ از کمتر ،۱۹۰۱ مهر در ایران خون انتقال سازمان گزارش طی     

AB ۱۹۰۱ سوال  اول ماهوه شش در اهدایی هایخون مجمو  از. است کشور در خونی گروه تریننایا  منفی 

 سوازمان،  این. است بوده درصد ۱ از کمتر منفی AB  خونی گروه ،(خون واحد هزار ۰۹ و میلیون ی  حدود)

 مثبوت  AB درصد، ۱.۹ منفی B درصد، ۱۱ مثبت B درصد، ۹ منفی درصد، ۱۲ را مثبت A  خونی هایگروه

 . کرد عنوان مد  این طی اهدایی هایخون مجمو  از درصد ۹ منفی O و درصد ۹۹.۹  مثبت O درصد، ۲

 .  است بیشتر بودنش نایا  خاطربه منفی AB ویژهبه منفی خونی هایگروه همه به نیاز ایران در    

 خونی هایگروه بیشتر معرفی  

 O خونی گروه

 هوای رگ در تواکنون  پویش  سوال  هوزار  ۹۹ از کوه  است خونی گروه ترینرایج و ترینقدیمی ، O خونی گروه

 آنها اینکه بهباتوجه و بوده O اولیه هایانسان خونی گروه اندداده نشان هابررسی. است داشته جریان هاانسان

 O خوونی  گوروه  که افرادی معده. است شده سازگار غذایی ماده این با بدنشان پس ،اندبوده وارختگوش بیشتر

 ویسو  از. کنود موی  تولیود  کافی اندازهبه را حیوانی هایپروتئین هضم برای الزم هایآنزیم تمام و اسید دارند

 هوای مزیوت  دیگور  از. کند دریافت خون تواندمی O گروه از فقط اما است جهانی دهنده O خونی گروه دیگر،

 .  است خو  متابولیسم و قوی ایمنی سیستم خونی، گروه این

 خوودایمنی  هایبیماری به بیشتر شودمی باعث گروه، این قوی و خو  ایمنی سیستم بدانید است جال،      

 گوروه  دارنودگان  گووارش  دسوتگاه . اسوت  بواالتر  آنها در علت همین به نیز آلرژی به ابتال میزان و شوند مبتال
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. دارد مشوکل  غوذایی  هوای گوروه  سوایر  با پروتئین جز و شودنمی سازگار جدید غذاهای با راحتیبه O خونی

 مقابول  در ظواهراً  ولوی  دانسوت،  افراد این در مثیری مشکال  بروز مسئول تواننمی را تحمل عدم این اگرچه

 .  دارند بیشتری حساسیت عشراینی و معده هایزخم

 چربوی  میوزان  نودارد،  مشوکلی  پوروتئین  مصرف با خونی گروه این دارای افراد گوارش دستگاه ازآنجاکه      

 آنهوا  در عروقوی  - قلبوی  هوای ناراحتی و شرایین گرفتگی به ابتال خطر علت همین به و باالست شاندریافتی

 را حیووانی  هایپروتئین مصرف میزان شودمی توصیه است، O شانخونی گروه که کسانی به. یابدمی افزایش

 و کلوم  غوال ،  مصورف  مراقو،  ضومن  در کننود،  شوان غذایی برنامه وارد را سبزی کنند سعی و دهند کاهش

 .  است مشکل دچار کمی گلوتن هضم در آنها بدن زیرا باشند خش  هایسبزی

  A خونی گروه

 کشواورزان . شد پدیدار گرفت، رونق کشاورزی که زمانی از یعنی پیش سال هزار ۱۹ حدود از خونی گروه این

 فیزیکوی  فعالیوت  و کردندمی زندگی گروهی و گذراندندمی زراعت و دامپروری شکار، طریق از را خود زندگی

 و کورد  سوازگار  گیواهی  غوذاهای  بوا  را موردم  ایون  جدیود،  زندگی. بود خود پیشینیان از کمتر نسبت به آنها

 .  شد تر قوی نیز آنها ایمنی سیستم شدند، گیرهمه هابیماری و تر گروهی هازندگی ازآنجاکه

 تور ضعیف گیاهان بیشتر مصرف دلیل به A خونی گروه دارندگان گوارش دستگاه ایمنی، سیستم برعکس     

 معوده  سرطان به ابتال در افراد این رسدمی نظر به. شودمی مشکل دچار حیوانی هایپروتئین هضم در و است

 زیرا گیاهخوارند دارند، A خونی گروه که افرادی بیشتر. باشند مستعدتر خونی هایروهگ سایر از بزرگ روده و

 مصورف  عووض  در و شویر  و گوشوت  کمتر مصرف افراد این به ما توصیه. دارند مشکل شیر و گوشت هضم در

 .  است غال  و سبزی بیشتر
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  B خونی گروه

 پوی  در هوا انسوان  مهواجر   بوه  هوم  آن دلیول  و آمده وجود به خونی گروه این که است سال هزار ۱۹ تقریباً

 جواموع  میوان  و شورقی  اروپوای  در بیشتر خونی گروه این دهدمی نشان آمار. گردد برمی وهواییآ  تغییرا 

 طوورکلی به و باالست بسیار وهواآ  نو  هر با خونی گروه این دارای افراد سازگاری میزان. است شایع یهودی

 .  برخوردارند خوبی فیزیکی و عصبی ایمنی، سیستم از

 و انود خودایمنی هایبیماری به ابتال معرض در بیشتر O خونی گروه همانند نیز خونی گروه این دارندگان     

 احتموال  بوا  ،B خوونی  گوروه  دارنوده  افوراد  ایون،  بر عالوه. هستند ضعیف بسیار ویروسی هایبیماری برابر در

 گووارش  دستگاه. شوندمی مبتال اشرشیاکولی و پنومونیه استرپتوکوک نظیر باکتریایی هایعفونت به بیشتری

 .  بخورند لبنیا  توانندمی راحتیبه و است سازگار غذایی ماده هر با تقریباً آنها

  AB خونی گروه

 وجوود  بوه  خوونی  گوروه  این که است سال هزار تقریباً. نیست زیاد چندان خونی گروه این دارندگان تعداد    

 داشوته  دریافوت  گوروه  ۹ هر از تواندمی AB خونی گروه. است خونی گروه ۹ از ترکیبی گفت توانمی و آمده

 مودرن  جهوان  بوا  AB خوونی  گوروه  دارندگان بدن. کند اهدا خون خود خونی گروه به تواندمی فقط اما باشد

 راحتوی بوه  و اسوت  O خوونی  گوروه  دارنودگان  از تور ضعیف نسبت به آنها گوارش دستگاه. است سازگار بسیار

 ترشوح  آنزیم نیاز قدربه و یافتهکاهش آنها معده اسید مقدار زیرا کنند هضم را حیوانی هایپروتئین توانندنمی

. باالسوت  آنهوا  در فوود فسوت  انووا   مانند مدرن غذایی مواد و قرمز گوشت مصرف میزان ،حالبااین. کنندنمی

 از راحتیبه هاآلرژن و هاباکتری برابر در علت همین به و کندمی عمل ضعیف حدی تا نیز آنها ایمنی سیستم

 .  آیندمی در پا
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 آخر حرف  

 گفتوه  کوه  اسوت  درسوت . ندارد عمومیت شد، ذکر خونی هایگروه دارندگان برای که ای جسمی هایویژگی

 بوا  فوردی  اگور  شوود نموی  دلیل این اما کنند هضم خوبیبه را شیر نندتوامی B خونی گروه دارندگان شودمی

 و است O شما خونی گروه اگر ضمن، در. کند آن مصرف به مجبور را خود دارد، آلرژی شیر به B خونی گروه

. کنیود  رویزیواده  قرموز  گوشوت  مصورف  در نیسوت  قورار  کنیود،  مصرف حیوانی پروتئین توانیدمی راحتیبه

 .  زندمی را اول حرف همیشه تعادل که نکنید فراموش


