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 مقاله پژوهشی 

  A2 یدر افراد با گروه خون Anti A1 بادي آنتی یفراوان یبررس
  

  ٣د علم دوستينو ،٢٭جعفر نجف زاده ،١يلياسماع يدرعليح
 

  25/04/1394تاریخ پذیرش  18/02/1394تاریخ دریافت 
 
 دهیچک

 يدرجـه واکـنش دهـد، دارا    ۳۷ يدر دمـا  A1 يآنت چنانچه اما ندارد ينيبال تياهم و رود يم شمار به سرد يها يباد يآنت جزء A1 يآنت :هدف و زمینه پیش
و  باشند يم A1Bو  A1 يرگروه خونيز ي، داراABو  A يخون يها گروه يدرصد افراد دارا ۸۰ش از ي. بافتد يماتفاق  ندرت بهن مسئله ياست که ا ينيت بالياهم
 يبررس يسازگار آزمون در طورمعمول به A1 پي. فنوتباشند يم) A2Bا ي( A2رگروه يت موارد، زيکه البته در اکثر A1ر يغ يها رگروهيز، مانده باقيدرصد  ۲۰در 
ن يپالسما در ا در A1 ضد بادي آنتي به علت وجود، A1B  ريغ ABا يو  A1 ريغ A  عنوان بهممکن است  اهداکنندگان و مارانياز ب يبرخ ،حال نيباا. شود ينم

، باشـد  يمت ياهم يدارا يکينيکل ازنظرو  باشد يم A1 بادي آنتي يکه دارا يخون يها گروهوع ي، ما در مورد شين بررسيدر ا .رنديقرار گ يابيمورد ارز ها يبررس
  م.يپرداخت

و  A2و  A1 يهـا  رگـروه يزوع يزان شيشدند. و م يآور جمع يتصادف صورت به ماريب ۲۴۵د و تعداد ش انجام يفيتوص صورت به پژوهش نيا روش کار:مواد و 
  ن شد.ييتع A1ضد  يها يباد يآنتوجود 

رگروه يز يدرصد موارد دارا ۶/۹۴که در حدود  باشد يم صورت نيبدما،  موردمطالعهدر نمونه  A يدر افراد با گروه خون A2و  A1 يها رگروهيزنسبت  ها: افتهی
A1  رگروه يز يدرصد موارد دارا ۴/۵و در حدودA2 يآنتوع يبودند. نسبت و ش A1 يدر افراد با گروه خون A2  ما، با توجه به عدم وجـود   موردمطالعهدر نمونه
  .ماران، در حد صفر بوديب يها نمونهدر  A1 يآنت
در  توانـد  يمـ نـادر بـودن)    بـاوجود ( يخـون  يهـا  گروهدر  A1 يآنتو  A2و  A1ر ينظ ها رگروهيز يبرخ ياطالعات نشان داد که بررس يآور جمع: يریگ جهینت

  واقع شود. ياتيد و حي، مفABO يبند گروه
  

 1394 وریشهر، 475-481 ، صمشش شماره، مششست و یبدوره ، هیاروم یپزشکمجله 

  
  09141163098، تلفن: رانيا ،زيتبر ،مارستان امام رضايب يگروه پاتولوژ ،يدانشکده پزشک ،زيتبر يدانشگاه علوم پزشک: آدرس مکاتبه

Email: dr.j.najafzadeh@gmail.com 

  

                                                
  رانيز، اي، تبرزيتبر يدانشگاه علوم پزشک، يپاتولوژ يها يماريبمتخصص  ١
  سنده مسئول)يران (نويز، اي، تبرزيتبر يدانشگاه علوم پزشک، يدنت پاتولوژيرز ٢
  رانيز، اي، تبرزيتبر يدانشگاه علوم پزشک، يپزشک عموم ٣

  مقدمه
شناخته  يمتعدد هاي زيرگروه ABO يخون يها گروهدر 

 گروه .باشند يم A يخون يکه اغلب مربوط به گروه اند شده
 ) ودرصد A1 )۸۰ع يشا زيرگروهبه دو  ينيبال ازلحاظ A يخون
A2 )۲۰ هاي زيرگروه وعيش ).۱-۲شود ( يم مي) تقسدرصد A 

 و A1 زيرگروه). هر دو ۱۶است (بسته به محل و نژاد متفاوت 
A2 با آنتي شدت به A  ز بر ين دو نيا افتراق .دهند يمواکنش

که  باشد يمفلروس يکوس بين دولياساس واکنش با لکت
قادر به  يول کند يمنه يرا آگلوت A1قرمز  يها گلبول

 يتعداد A2بر  عالوه .ستين A2قرمز  يها گلبولون يناسيآگلوت
و  Axو  Amمانند وجود دارند  Aز در گروه يگر نيد يها رگروهيز

A3، ک يکمتر از  درمجموعدارند ( يار کميوع بسيش اوالً که
هستند  يفيار ضعيبس ژني آنتي يها گروه اًيثان ) ودرصد

 دهند ينمواکنش نشان  يکلونال انسان يپل A آنتيبا  که نحوي به
از افراد با  يدر سرم برخ يگاه ).۱دهند ( يمف ينش ضعکواا يو 
 کي A3و  Axو  A2Bو  A2 مانند AB و A يها رگروهيز

 . )١شود ( يافت مي A1 آنتيبنام  غيرمرسوم بادي آنتي
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قادر به  ينه کرده وليرا آگلوت A1قرمز  يها گلبول A1 آنتي
ه کنيبا توجه به ا ).۳( ستين A2قرمز  يها نه کردن گلبوليآگلوت

 يقو يها نيزيبوده و جزء همول IgMفوق که از نوع  يها يباد يآنت
ق خون يتزر هرگونهو  ين اشتباه گروه خونييتع هرگونه باشند يم

مذبور  بادي آنتي .به بار آورد يج فاجعه بارينتا تواند يماشتباه 
در بانک خون را مخدوش کرده  شاتيآزما جينتا تواند يمن يهمچن

افراد به روش  نيگروه خون در ا نييدر تع يو باعث ناهمخوان
در  A1 يآنت يکه دارا A2 يبا گروه خون افراد .شود يو سرم يسلول

 A يگروه خون، يسلول ن گروه خون به روشييسرم هستند در تع
در روش  يول باشد يمح فرد يصح يکه گروه خون دهند يمرا نشان 

قرمز  يها گلبولبا  Bقرمز  يها گلبول، ممکن است عالوه بر يسرم
A1 ۷شوند (دو روش  يز واکنش داده و باعث ناهمخوانين .(

 Cross)ا کراس مچ ي ين آزمون سازگاريمذبور همچن بادي آنتي

Match)  يسه خونيکه ک بيترت نيا به، دهد يمقرار  ريتأثرا تحت 
 عمدتاً شود يمق در نظر گرفته يجهت تزر معموالًن افراد يا يکه برا

جه مثبت يموجود باعث نت A1 يآنتلذا  باشد يم A1 ياز گروه خون
موجود در افراد  A1 يآنت. در اکثر موارد شود يمتست کراس مچ 

A2 ک يCold Agglutinin  ۴که فقط در  باشد يم ام يخخوش 
ا در درجه حرارت اتاق قادر به واکنش با ي گراد يسانتدرجه 
در انتقال  يمشکالت جد معموالًبوده و لذا  A1قرمز  يها گلبول
شات را تحت يو آزما ها تستجه يو فقط نت کند ينمجاد يخون ا

داشته  يتر باالتريمذکور ت بادي آنتي بعضاًکن ي، لدهد يمقرار  ريتأث
 يع و در دمايوس يف حرارتيها در ط RBCو قادر به واکنش با 

در  يجاد مشکالت جدين موارد قادر به ايز بوده و در ايدرجه ن ۳۷
ق ياز به تزريل افراد در صورت نين قبي. به اباشد يمانتقال خون 

خون  توان ينم ها آنو به  شده قيتزر A2فقط خون  يستيخون با
A1 يآنتن الزم به ذکر است که وجود ي). همچن۵-۶ق کرد (يتزر 
A1 افراد  در سرمA2 بوده و  يواکنشع يوس يف حرارتيط يکه دارا

ز مهم يوند اعضا نيز قادر به واکنش باشد در پيدرجه ن ۳۷ يدر دما
در فوق مشخص کردن افراد با  ذکرشده. با توجه به مطالب باشد يم

مهم بوده و  باشند يمدر سرم  A1 يآنت يکه دارا A2 يگروه خون
و  ين گروه خون به روش سلولييتع يناهمخوانه يدر توج تواند يم

شات در بانک يج مخدوش آزمايکردن نتا برطرفو اصالح و  يسرم
و عوارض ناخواسته و  ها واکنشاز  يريشگيپ الخصوص يعلخون و 

بر  ين مقاله سعيدر ا .)۷( د واقع شوديخطرناک در بانک خون مف
 A2و  A1 يها رگروهيز، A ين بود که ابتدا در افراد با گروه خونيا

و  A1 يآنتوجود  A2 يو سپس در افراد با گروه خون شده مشخص
مهم بودند، مشخص  ينيبال ازنظرکه  ييها A1 يآنتن يهمچن
  شوند.

 

  ها روشمواد و 
رماه يبود. از ت يمقطع يفيتوص مطالعه کي شده انجام مطالعه

به بانک  کننده مراجعهماران ي، ب۹۳سال  آذرماهت يلغا ۹۳سال 
ق شرکت داده ين تحقيز در ايتبر يمارستان امام رضايخون ب
بودند.  A يمورد از افراد گروه خون ۲۴۵ موردمطالعهنمونه شدند. 
ن گروه خون ييو تع بودند که به بانک خون مراجعه کرده ياز افراد
 طور بهمورد  ۲۴۵تعداد  بود، A ها آن يو گروه خون بودندشده 
 A1 يآنتن يتکخون با ل يها نمونهانتخاب شدند. در ابتدا  يتصادف

 Coreت کشر ساخت فلوروس)، يکوس بي(عصاره دول

Diagnostics LTD، ن مطالعه يا در داده شدند. مجاورت
ن هم ي+ نشان داده و بالکت۴واکنش  A يآنتکه با  يخون يها نمونه
که با  يخون يها نمونه ،A1 رگروهيز عنوان بهنه شدند را يآگلوت

را  شدندن نهيآگلوت نيلکت + نشان داده و با۴واکنش  A يآنت
 A2و  A1ب افراد يترت نيو بددر نظر گرفته شدند.  A2 عنوان به

درصد از  ۵تا  ۲ون يمشخص شدند. در مرحله دوم، سوسپانس
ق مواجه کردن سرم افراد يه شد و از طريته A1قرمز  يها گلبول

A2  قرمز  يها گلبولباA1  يآنتا عدم وجود يوجود و A1  مشخص
   د.يگرد

 ينيبال ازنظرکه  A1 يها يباد يآنتجهت مشخص کردن 
 A1قرمز  يها گلبولبا  A2ون سرم افراد يت داشتند، آنکوباسياهم

 يون در دمايناسيدرجه صورت گرفت. وجود آگلوت ۳۷ يدر دما
بود  A1 يآنت بادي آنتيانگر وجود يز بيا وجود هموليدرجه و  ۳۷
 موارد در. شد يم يتلق يد جديت داشت و باياهم ينيبال ازنظرکه 

 از استفاده با يسرم و يولسل يبند گروه نيب رتيمغا اثبات

 رارکت، جذب يها روش، ياختصاص لونالکمنو بادي آنتي يها روش

م، يمستق ومبسک)، گراد يسانتدرجه  ۴( نييپا يدما در تست
 استاندارد اساس بر اتو کنترل و ناخواسته يها يباد يآنت يغربالگر

   صورت گرفت. خون کبان
 SPSS يآمار افزار نرمبا استفاده از  شده يآور جمع يها داده

  قرار گرفت. يآمار ليوتحل هيتجزمورد  ۱۵ نسخه
  

  جینتا
ماران با استفاده از هر دو روش يب يتمام يگروه خون

مار يب ۲۴۵ ها آنن يد و از بين گردييتع يو سرم يسلول يبند گروه
و  ها رگروهيزوع يزان شيم يجهت بررس A يگروه خون يدارا

مورد از  ۲۴۵، ين بررسي، انتخاب شدند. در اA1 يآنت يفراوان
ن يانگيقرار گرفتند. م يموردبررس A يگروه خون يماران دارايب

 ۲۴۵، از ين بررسيسال بود. در ا ۰۳/۴۴±۸۱/۱۹ماران ين بيا يسن
 ۲۴۵مار زن بودند. از يب ۱۱۵مار مرد و يب ۱۳۰، کننده شرکت
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  را داشتند. يخون يها فراوردهق يتزرانتقال خون و  يمار، سابقه قبليب ۲۵ ين بررسيدر ا کننده شرکت
  

 يسن يها گروهدر  A2و  A1گروه  يفراوان :)1(جدول 
    افراد مسن  سال انيمافراد   کودکان

  سن (سال)  ۸۸-۷۰  ۶۹-۱۰  ۵ر يز
 A1رگروه يز  ۲۶  ۲۰۰  ۶

 A2رگروه يز  ۲  ۱۱  -

 
ق، ين تحقيدر ا کننده شرکتمردان  ين سنيانگيم

 کننده شرکتزنان  ين سنيانگيسال و م ۸۳/۱۸±۷۲/۴۳
ماهه و  ۶ کننده شرکتن يتر سال بود. کم سن ۸۲/۲۰±۵۱/۴۵

وس کين دوليتکسال سن داشت. در تست با ل ۸۸ ها آن نيتر مسن
گروه  يماران داراين بينفر از ا ۱۳د که يفلوروس مشخص گرديب

 يگروه خون يکه دارا يماريب ۱۳، از ها يبررسبودند. در  A2 يخون
A2  ،ن در يگر زن بودند. همچنينفر د ۶مرد و  ها آننفر  ۷بودند

، کنندگان شرکتخون  يدر پالسما A1 يآنتوجود  ها يبررسادامه 
 ۱۳افت نشد. از ي A1 يآنتدال بر وجود  يمورد A2در سرم افراد 

انتقال  يمار سابقه قبليک بي، تنها A2 يگروه خون يمار دارايب
در دفعات  يز سابقه بروز واکنش خونيکه او ن کرد يمخون را ذکر 

 ۱۲ز مانند يمار نين بيرا نداشت. البته در ا يون قبليترانسفوز
  افت نشد.يخون  يدر پالسما A1 يآنتاز  يگر اثريد يهمتا

سال سن،  ۸۸سال تا  ۷۰از  يماران، افراد مسنينفر از ب ۲۸
  سال بود. ۵۷/۷۷±۱۱/۵شان در حدود يا ين سنيانگيبودند که م
 يسنن يانگيبودند با م سال انيمماران افراد ينفر از ب ۲۱۱

سال بودند.  ۴سن کمتر از  يمار دارايب ۶و  ۵۵/۱۵±۷۶/۴۰
ماه سن  ۶نوزاد کم سن و سال با حداقل  ۳ن گروه، ين در ايهمچن

  ماه حضور داشتند. ۶ن يانگيماه سن با م ۸و حداکثر 
در  A يدر افراد با گروه خون A2و  A1 يها رگروهيزنسبت 

 ۶/۹۴که در حدود  باشد يم صورت نيبدما،  موردمطالعهنمونه 
 يدرصد موارد دارا ۴/۵و در حدود  A1رگروه يز يدرصد موارد دارا

  بودند. A2رگروه يز
  

  تيجنس بر اساس A2و  A1گروه  يفراوان :)2(جدول 

  مجموع
  ها رگروهيز

  
 A1گروه  A2گروه 

  مرد  ۱۲۳  ۷  ۱۳۰
  زن  ۱۰۹  ۶  ۱۱۵
  مجموع  ۲۳۲  ۱۳  ۲۴۵

  
ماران يب يدر پالسما A1 يآنتما  موردمطالعه يها نمونهدر 

ن يب زيا هموليو  ونيناسيآگلوتاعم  يچ واکنشيافت نشد چون هي
 يدما درجه، ۴ يدر دما A1 يسلول يها معرفبا  A2ماران يب سرم

 ن ضديو پس از افزودن گلوبول گراد يسانتدرجه  ۳۷ يدمااتاق، 
به علت واکنش  تواند يمن امر يد که اي) ثبت نگردAHG( يانسان
  ماران باشد.يدر سرم ب بادي آنتيا نبود يف يضع

  
  يریگ جهیو نت بحث

قرمز توسط  يها گلبولقات صورت گرفته، تست يتحق بر اساس
Anti-A1 Lectinي، وجود گروه خون A2  و تست سرم خون با

 داد يمرا در سرم خون نشان  Anti-A1وجود  A1 يها گلبول
تا  ۱در  Anti-A1 .(Anti-A1سرم  بادي آنتيبا  A2 ي(گروه خون

درصد افراد  ۳۵تا  ۲۲در و  A2 يگروه خون يدرصد افراد دارا ۸
، يکينيکل ازنظر حال نيباا. گردد يمافت ي A2B يگروه خون يدارا

  .شود ينم يتلق يچندان مهم بادي آنتي
و  Dashkovaتوسط  ۲۰۰۹که در سال  يقيدر تحق

در بروز  A1 يآنتت يه انجام گرفت، اهميهمکارانش در روس
، نشان داده ين بررسيشد. در ا يک را بررسيمونولوژيا يها واکنش

بدن  يبوده و در دما IgGاز نوع  A1 يآنت که يدرصورتشد که 
عامل  تواند يموارد واکنش شود،  گراد يسانتدرجه  ۳۷ يعنيانسان 
  ).۸د گردد (يشد يها واکنشبروز 

رفت، يو همکارانش صورت پذ Bracayکه توسط  يقيدر تحق
 تواند يمه يوند کليدر موارد پ A1 يآنتنشان داده شد که وجود 

  ).۹وند گردد (يرد پ تيدرنهاک و يتيد هموليشد يها واکنش
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در  ۲۰۰۸در سال  Furukawaکه توسط  يک بررسيدر 
 يدهايپيکوليگل در مورد يکشور سوئد انجام گرفت، تفاوت ساختار

 ين بررسيقرار گرفت. در ا يموردبررس A2و  A1 يها ژن يآنت
د. يو اختالفات روشن گرد يبررس ژن يآنتن دو يا يساختار مولکول

ن اختالف يهم يوجود نداشت ول يفاحش ياختالف ساختار نکهيباا
  ).۱۰( شود يمبا خواص متفاوت  يخون يها رگروهيزجاد يمنجر به ا

و همکارانش  Bangeraکه توسط  ۲۰۰۷ق سال يدر تحق
 ABو  A يخون يها گروهدر  A2رگروه يوع زيصورت گرفت، ش

نفر  ۵۳۴که در حدود  ين بررسيقرار گرفت. در ا يموردبررس
 ۳/۱ يعني Aدر گروه  يخون يها گروهمورد از  ۶حضور داشتند، 

در حدود  AB يخون يها گروهو در  A2رگروه يز يدرصد دارا
، تنها ين بررسيبودند. در ا A2Bرگروه يز يدرصد موارد دارا ۷/۱۲

ز يبودند که آن ن A1 يآنتاز  ينيتر پائيت يماران دارايدو مورد از ب
  ).۱۱جاد نکرد (يا يا اختالل خاصيدر پروسه انتقال خون، واکنش 

رغم نشان دادن ي، علدرصد ۴/۵ماران ما، معادل يمورد از ب ۱۳
 A2رگروه يز ي، دارايسلول يبند گروهدر روش  A يگروه خون

  خود بودند.. يدر پالسما A1 يآنتفاقد  ها آنهمه  يبودند ول
و همکارانش در سال  Chaudharyکه توسط  يدر گزارش

که به علت  يماريدر ب داده رخ يد، واکنش خونيمنتشر گرد ۲۰۰۴
شده بود،  يز خونيدچار عارضه همول A1 يآنتاز  ييتر بااليوجود ت

 يگروه خون يرنده خون که دارايکه فرد گ صورت نيبدشد.  يبررس
A2B  ،د يز شدي، دچار هموليافت فراورده خونيدر به دنبالبود

تر يمار تيد که بيعلل آن، مشخص گرد يد که ضمن بررسيگرد
  ).۱۲در خون خود دارد ( A1 يآنتاز  ييباال

گزارش  A1 يآنت يتر باالياز وجود ت يدر مطالعه ما، مورد
 A يخون يها گروهماران با يق ما فقط بيد. البته در تحقينگرد

  شرکت نداشتند. AB يماران با گروه خونيحضور داشتند و ب
که توسط  يخون يها گروه يها رتيمغادر مورد  يک بررسيدر 

Delevskii  مورد  ۸۲سال انجام گرفت،  ۸و همراهانش در مدت
 ).۱۳د (يدرصد) گزارش گرد ۰۸/۰ماران (بروز يان بيرت از ميمغا

گروه  يمار دارايب ۲۴۵توسط ما، از  گرفته انجامدر مطالعه 
در  حال نيباابودند  A2 يگروه خون يمورد دارا A ،۱۳ يخون

نشد و  ييشناسا A1ضد  بادي آنتي، موردمطالعهماران ياز ب کي چيه
  نبود. يريگ اندازه قابلن بود که يپائ چنان آنتر آن يا تي

فاقد  کننده شرکتتوسط ما، افراد  گرفته انجامدر مطالعه 
 باوجود يخاص بودند ول يماريا بيمزمن  يماريهرگونه ب

 يرت گروهي، موارد دال بر اختالف و مغايگر خونيد يها رگروهيز
 يآنت، ها آناز  کي چيه، A2رگروه يمورد ز ۱۳ باوجودده نشد. يد

A1 که توسط  يقيدر تحق خون خود نداشتند. يدر پالسما
Clausen  صورت  متحده االتيادر  ۲۰۰۱و همکارانش در سال

 قرارگرفتهه يوند کليکه تحت پ A2 يمار با گروه خونيب ۱۵گرفت، 
از رد  يچ مورديمورد ه ۱۵ن يقرار گرفتند. از ا يموردبررسبودند، 

ن يد و حداقل در کمترينگرد تيرؤز اورژانس يالياز به ديا نيوند يپ
ن يک مورد از ايحفظ شده بود. در  ها هيکلماه کارکرد  ۳۰حالت، 

 باوجودشات وجود داشت که يج آزمايز در نتاين A1 يآنتماران يب
وند يچ دفع پيرخ نداد و ه يمار مشکل خاصين بيوند به ايانجام پ

  ).۱۴رخ نداد ( يالتهابا واکنش ي
چ ي، هA2 يمورد گروه خون ۱۳ باوجودز يدر مطالعه ما ن

 مؤثر ياز فاکتورها يکيکه  A1 يآنتاز  ييتر باالياز وجود ت يمورد
که در کشور  يقيدر تحق ، گزارش نشد.باشد يموند يدفع پ

قرار  يموردبررس A يها رگروهيز يهندوستان صورت گرفت، فراوان
درصد  ۱۴/۹۸مطالعه مشخص شد که در حدود ن يگرفت. در ا

 يدرصد موارد، دارا ۰۷/۱و در  A1 يگروه خون يموارد افراد دارا
 AB ،۲۸/۸۹ ين در گروه خونيبودند. همچن A2 يگروه خون
 يگروه خون يدرصد دارا ۹۹/۸و  A1B يگروه خون يدرصد دارا

A2B رگروه ينشان داد که مقدار ز ين بررسيبودند و اA2  در
 A يشتر از گروه خونيب يدار يمعن طور به AB يخون يها گروه

بود،  A يدر مطالعه ما که فقط در مورد گروه خون ).۱۵( باشد يم
 ۴/۵بودند و در حدود  A1 يگروه خون يماران دارايدرصد ب ۶/۹۴

ر يمقاد يبودند که تا حدود A2 يگروه خون يز دارايدرصد افراد ن
در  داشت. يق فوق همخوانيتوسط ما، با تحق آمده دست به

درصد  ۸/۱و همکارانش انجام شد، Shastryکه توسط  يا مطالعه
در مطالعه ما در  ).۱۶داشتند (خود در سرم  A1 يآنت ،A2 افراد

  افت نشد.ي A1 يآنت ،A2سرم افراد 
از  يکه برخ يقاتيموجود در تحق يها افتهيو  ها دادهاساس  بر

درصد موارد وجود  ۸تا  ۱بودند، در کل،  ذکرشدهمتن  نيدر ا ها آن
 يسلول يبند گروهدر  رتيبه وجود آورنده مغا لياز دال A2 ژن يآنت

 رگروهيمورد ز ۱۳ باوجودما،  قيدر تحق ي. ولباشد يم يو سرم
 جاديدر ا يکه نقش مهم A1 يآنت ها آن زا کي چيه، در A2 يخون

آن  بادي آنتي تريت اينشد و  افتياختالالت انتقال خون را دارد، 
 د.آن نبو صيما قادر به تشخ شاتيبود که آزما زيناچ يقدر به

 يريجلوگ يکه برا ميرس يم جهينت نيبه ا يبررس نيدر ا تيدرنها
خون، عالوه بر  ونيناخواسته در ترانسفوز يها واکنشاز بروز 

بهتر است  يو سرم يسلول يبند گروهدر  ياحتمال يها رتيمغا
. ميينما يبررس زيرا ن A1 يآنت رينظ گريد يها يباد يآنتوجود 
 نيدر کنار مطالعه ما، احتمال ا ذکرشده قاتيدر تحق نکهيباوجودا

وجود  ييرخدادها نيچن نيابروز  ياست، ول زيناچ اريتداخالت بس
  .اند شدهداشته و بارها گزارش 

 رانيا در خون،نه انتقال يفراوان درزم يها شرفتيپ رغم يعل
در  يخون يها رگروهيزو  ها گروهدر مورد  يافک ياطالعات آمار
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 يآنتو  A2و  A1 رينظ ها رگروهيز يبرخ يبررس .باشد ينمدسترس 
A1 يبند گروه يها رتيمغادر رفع  تواند يم ABO يبه روش سلول 

 نياز ا يناش ياحتمالو از عوارض  شده واقع ديمف يو سرم
  .دينما يريوند اعضا جلوگيدر انتقال خون و پ ها رتيمغا

  
  ها تیمحدود

جهت افتراق  فلروسيب کوسيدول نيمطالعه از لکت نيدر ا ما
است استفاده از  يهيبد .مياستفاده کرد A يها رگروهيز

  دقت مطالعه را باالتر خواهد برد. ياختصاص يها يباد يآنت
ر يسا ين اختصاصيتکل در دسترس نبودن ليدل به

ر يسا ييبه شناسا قادر ما H يآنتن يتکل ازجمله A يها رگروهيز
  م.ينبود Aint ژهيو به و A يها رگروهيز

ه کافراد سالمند بودند  A2 يگروه خون ينفر از افراد دارا دو
ن ييپا يل سطح سرميبه دل ها آن ينش سرمکان دارد عدم واکام

  باشد. ياز سالمند يناش بادي آنتي
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Abstract 
Background & Aims: Mistyping either a donor or a recipient can lead to transfusion with ABO 
incompatible blood which results in severe intravascular hemolysis and may even result in the death of 
the recipient. ABO phenotype is one of the essential tests in immunohematology. Eighty percent of 
blood group A and AB persons are subtype A1 and A1B, respectively. The other 20% of these blood 
groups are subtype “non-A1,” most often A2 (or A2B). A1 phenotyping is not routinely performed in 
compatibility testing; however, some patients and donors may be identified as “A, non-A1” or “AB, 
non-A1B” in the course of routine blood bank typing because they have anti-A1 antibody in their 
plasma. Anti-A1 is a cold antibody with no clinical significance, but if reacted at 37˚c it can be 
clinically significant, that happens rarely. At the present, we report the prevalence of blood groups that 
have anti-A1 antibody and have clinical significance. The study was done to assess the prevalence of a 
subgroup and the transfusion implications. 
Materials & Methods: An analysis was performed on patients during the period from June 2014 to 
November 2014. In this descriptive study, we enrolled 245 samples using random sampling method. 
To confirm the prevalence of A1 and A2 subtypes in ABO grouping, we conducted a few tests. The 
collected data were analyzed by SPSS 15 statistical software. 
Results: There was about 94.6% of A1 subgroup and 5.4% of cases were of A2 subgroups. There was 
no proportion and prevalence of A1-antibody in A2 blood group in our samples, because there was no 
reaction between the blood serum of patients with cell A1 references. There was no trace of anti-A1 in 
the plasma of patients. 
Conclusion: The collected data show that implementation of some subgroups such as A1 and A2 and 
anti-A1 in blood grouping is vital for ABO blood typing. 
Keywords: ABO system, Immune hemolytic reactions, Anti-A1 antibody, A2 blood group 
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