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 مقاله پژوهشي 

   ین و نسبت جنسیجن ینیگزن بر محل النهیوالد یخون يهاگروهاثر  یبررس
 اندوآبیم يمارستان الزهرایدر ب متولدشدهه در کودکان یثانو

  
  ٣يباقر يمرتض، *٢نوازوسف مهماني، ١اصل ينيد مشکيوح

 
  06/10/1397تاریخ پذیرش  04/07/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 Rhو  ABO يخون يهاگروه ارتباط يق بررسين تحقيهدف ا، نيت جنيو جنس ينيگزنهبر ارتباط محل ال يمبن يبا توجه به وجود شواهد: هدف و زمينهپيش
  ) بود.يو نسبت جنس يخون يهاگروهن يب ياعامل واسطه عنوانبهه و محل جفت (يثانو ين بر نسبت جنسيوالد

اندوآب از يم يمارستان الزهرايدر ب ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۳ يهاسال يدر ط متولدشده ينوزاد تک قلو ۲۰۰اطالعات ، يفيق توصين تحقيانجام ا يبرا: کار مواد و روش
ز يک چندگانه آناليون لجستيده و در قالب مدل رگرسيگرد يآورجمع يل پرسشنامه به روش مصاحبه تلفنيق تکميا از طريق مراجعه به پرونده مادران و يطر

  د.يگرد
ن آن مربوط به نوزادان يترکم) و AB )۷۵۰/۱ يگروه خون يبوط به نوزادان حاصل از مادران داراه مريثانو ين مقدار نسبت جنسيشتريب، يعدد ازلحاظ: هايافته

 کهحالي، درداشتند به داشتن فرزند دختر يشتريب بيار Rh- ي). مادران داراp<۰۵/۰) بود (۷۱۸/۰( O) و B )۷۲۰/۰ يخون يهاگروه يحاصل از مادران دارا
برابر نسبت به  ۶ش از يب Rh+و پدر  Rh-متشکل از مادر  يها). در خانوادهp>۰۵/۰ن فرزندانشان نشان دادند (يدر ب يرمالن يتيع جنسيتوز Rh+ يمادران دارا

توسط فرزندانشان  ينسبت شانس داشتن جفت قدام AB يگروه خون ي). در پدران داراp>۰۵/۰شود (يده ميبه داشتن دختر د يشتريب بيار، تيحالت نرمال جمع
دار يا پدران با محل جفت فرزندانشان معنيمادران  Rh ين گروه خونيارتباط ب .)p>۰۵/۰بود ( يپدر ABO يخون يهاگروهر يبرابر سا ۴ش از يدر بدر رحم ما

  ).p<۰۵/۰نبود (
ه يثانو ينسبت جنس يت) بر رون (محل جفيجن ينيگزق دخالت در النهياز طر يا مادري يپدر ABO يه که گروه خونين فرضيد اييتأ يبرا: گيريبحث و نتيجه

  باشد.يم يازموردن تربزرگ يهادر جوامع مختلف و با اندازه نمونه يقات آتيتحق، گذار هستندتأثير
 هيثانو ينسبت جنس، جفت، نيجن ينيگزالنه، ABO ،Rh يگروه خون : هاکليدواژه

  
 ١٣٩٧ بهمن، ۷۷۳-۷۸۰ ص، يازدهم شماره، نهميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۴۱۵ يداخل ۰۴۱۳۷۴۵۴۵۰۶ : تلفن، واحد مراغه يدانشگاه آزاد اسالم، مراغه: آدرس مکاتبه

Email: mehman10@iau-maragheh.ac.ir 

  

  مقدمه
ارد و د يخيتار يشهير، ت فرزندانل بشر به انتخاب جنسييتما

). ۱بشر بوده است ( يشه و دغدغهين مسئله انديا، يمتماد يهاقرن
 هويژ، بهاز دو جنس يکيکه به علت نداشتن  ييهاخانواده بساچه

ه ها بکه سال ييهاا خانمياند دچار مشکالت فراوان شده، فرزند پسر
پس از  يکيرا  ياديز يهاياز دو جنس باردار يکياميد داشتن 

ت نتيجه مطلوب به دس تنهانه يول، اندو با فواصل کم داشته يگريد

                                                             
 راني، اهر، اي، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالميشناسستيک، گروه زيارشد ژنت يآموخته کارشناسدانش ١
 ئول)مس هدسنيران (نوي، مراغه، اي، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالميشناسستيک، گروه زيار ژنتيدانش ٢
 رانيه، ايه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيو مولکول يسلول ي، پژوهشکده پزشکيو مولکول يقات سلولي، مرکز تحقيک پزشکيار ژنتياستاد ٣

ه ب ياديز ۀنيبلکه سالمت مادر هم به خطر افتاده و هز، نيامده است
مانند مسائل  ي). عوامل متعدد۲خانواده تحميل گشته است (

وجود  ازجمله يو باالخره طب ياقتصاد، يمذهب، ياجتماع، يفرهنگ
در  ينظير هموفيل Xوابسته به کروموزوم  يهاياز بيمار يبعض

د يجد يا درماني يسنت يهاق به انتخاب روشيرا تشو هاآن، زوجين
 يهاياز بيمار يانتخاب جنسيت فرزند نموده است. پيشگير يبرا

 يمعات جسياز ضا يو جلوگير يانتخاب يهاوابسته به جنس و سقط
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تناسب بين جنسيت فرزندان در جاد تعادل و يا، مادران يو روان
لل ع عنوانبهخانواده  موردنظربه تعداد فرزندان  يخانواده و دستياب

به  ينسبت جنس). ۳انتخاب جنسيت قبل از لقاح مطرح شده است (
. نسبت شوديگفته م تيجمع کيها در نرها به ماده انينسبت م

ت نسب، است که در زمان لقاح وجود دارد ينسبت، نينخست يجنس
است که در زمان تولد وجود دارد و  ينسبت، هيا ثانوي نيدوم يجنس

 دجانداران بالغ وجو انياست که م ينسبت »نيسوم ينسبت جنس«
پسر  ۱۰۵ ن برابريدوم ينسبت جنس طورمعمولبه، انسان در. دارد
 خالصه نسبت طوربهکه به آن ، شوديدختر در نظر گرفته م ۱۰۰به 

  ).۴( نديگويم ۱۰۵
رده شه کيجفت در آنجا ر، کند ينيگزجا که جنين اوليه النههر 
، ندشه کينکه جفت در کدام قسمت رحم ريکند. بسته به ايو رشد م

قرار گرفتن  ينحوه درواقع، گيرديمکان) م ازنظر( يمختلف يهانام
وار ين در ديجن ينيگز(محل النه يشکل شامل جفت خلف ۵جفت به 

وار ين در ديجن ينيگز(محل النه يجفت قدام، رحم است) يپشت
ن قسمت رحم يجفت فوندال (جفت در باالتر، رحم است) ييجلو
ا يجفت در قسمت چپ  ي(وقت يجفت جانب، کرده است) ينيگزالنه

رحم  ين (جفت در قسمت تحتانييراست رحم باشد) و جفت پا
 ينيبشيعامل پ عنوانبهباشد. محل جفت يکرده است) م ينيگزالنه
 يمعرف يحاملگ ين در شش هفتگيت جنيزودرس جنس يدهکنن

  ).۵شده است (
 ۳۳۹ )ISBT١انتقال خون ( يالمللنيبر اساس اعالم انجمن ب

شده است که در قالب  ييشناسا يخون يهاگروهژن مربوط به يآنت
 يبندستم گروهيکه س اندشده يبندطبقه يستم گروه خونيس ۳۶

ABO  وRh  يبندستم گروهيباشد. سيم هاآن ينترمعروفاز ABO 
متوسط  طوربهوجود دارند.  ABو  O ،B ،Aپ يدر چهار فنوت

پ يدرصد مربوط به فنوت ۴۶در جهان با  يگروه خون ين فراوانيشتريب
O  پ ين آن مربوط به فنوتيترکموAB درصد  ۵ يحدود يبا فراوان
 ييهاکا و قسمتيآمر يان مردمان بوميدر م ييهاتيباشد. جمعيم

 هاآندر  Oپ گروه يفنوت يشود که فراوانيافت ميا يقا و استرالياز آفر
ا ين موارد در اکثر مناطق اروپا ياما ا، باشديدرصد م ۶۰شتر از يب

 و يمرکز يکايآمر ياز مردمان بوم يشوند. بعضيا مشاهده نميآس
رود که قبل يهستند و احتمال م O يگروه خون يدارا يهمگ يجنوب
ز در اروپا ين A ياند. فراوانن صورت بودهيز به هميها نييرود اروپااز و
ست ار بااليبس يمرکز ياز اروپا ييهاو بخش يناويدر اسکاند ويژهبه
ان جنوب يدر بوم A ينسبتاً باال ين فراوانيدرصد). همچن ۶۰تا  ۴۰(

                                                             
1 - International Society of Blood Transfusion 

 ۵۰تا  ييکايآمر يل خاص بوميان قبايدرصد) و در م ۷۷تا (ا ياسترال
 يمرکز يايدر آس B يباال يهايشود. فراوانيمشاهده م درصد

درصد  ۱۲تا  ۸ن يز بيشود و در اروپا نيده ميدرصد) د ۴۰(حدود 
به دو  Dژن يبر اساس وجود آنت Rh يستم گروه خونيباشد. سيم

درصد  ۸۵متوسط  طوربهشود که يم ميتقس يگروه مثبت و منف
 يپ منفيفنوت يدارا هيپ مثبت و بقيفنوت يت جهان دارايجمع

 يفراوان ييقايآفر پوستانسياهت يکه در جمع هرچندباشند. يم
 ).۶ز گزارش شده است (يدرصد ن ۹۵پ مثبت تا يفنوت

با  ABO يخون يهاگروه يق در رابطه با همراهين تحقياول
رشفلد و يگردد که هيمبر ۱۹۲۵ه به سال يثانو ينسبت جنس

مادر نشان  -ب نوزاديترک ۲۶۴ يوبا انجام مطالعه بر ر يزبروفسک
(نسبت نوزادان پسر به دختر) در مادران  يدادند که نسبت جنس

ر ي) از سا۰۴/۱در مقابل  ۸۷/۲شتر (يب AB يگروه خون يدارا
ت يدر جمع شدهانجام ي). در مطالعه۷بود ( يخون يهاگروه

 ينشان داده شد که نسبت جنس ييو اروپا ييکايدپوست آمريسف
 يداريمعن طوربه AB يگروه خون يحاصل از مادران دارانوزادان 

). ۹، ۸) بود (۰۸/۱در مقابل  ۲۶/۱( يخون يهاگروهر يباالتر از سا
 يز نسبت جنسيدپوست نير سفيت غيدر جمع شدهانجامقات يتحق

 يخون يهاگروهر يسه با سايرا در مقا ABنوزادان حاصل از مادران 
ز درصد ين يگري). مطالعات د۱۱، ۱۰گزارش نمودند ( ۱۰/۱به  ۳۰/۱
، ۱۲، ۸را گزارش نمودند ( ABاز زنان  متولدشدهاز پسران  ييباال
با  ABO يگروه خون ي). مطالعات مربوط به همراه۱۵، ۱۴، ۱۳

بوده  ۱۹۹۰قبل از  يشتر منحصر به دههيه بيثانو ينسبت جنس
-يدرب مايا ترکي يمادر ياثر گروه خون ياست و عمدتاً به مطالعه

ر اث يمطالعه يدرزمينه کهازآنجايي بنابرايناند. پرداخته ينوزاد
صورت گرفته و  يمطالعات اندک يبر نسبت جنس Rh يگروه خون
 ندرتبه تين بر جنسيوالد يگروه خون يبياثر ترک يمطالعه باألخص

 ينکه طبق مطالعات قبليمدنظر بوده است و ضمناً با توجه به ا
، ن گزارش شده استيت جنيفت و جنسن محل جيب يارتباط

 Rhو  ABO يمطالعه اثر گروه خون، ق حاضريهدف تحق بنابراين
ت يک نمونه از جمعيه و محل جفت در يثانو ين بر نسبت جنسيوالد

اندوآب) بوده يم يمارستان الزهرايدر ب متولدشدهران (نوزادان يا
 است.

  
  د و روش کارموا
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، )يهمبستگ-يشيماي(پ يفيق توصين تحقيانجام ا يبرا
تا  ۱۳۹۳ يهاسال يدر ط متولدشده ينوزاد تک قلو ۲۰۰اطالعات 

قرار گرفت.  مورداستفادهاندوآب يم يمارستان الزهرايدر ب ۱۳۹۵
معلوم بودن محل ، تک قلو بودن نوزاد، قين تحقيورود در ا يارهايمع

، )يباردار ۳۴در هفته  ير سونوگرافيتصوجفت (در دسترس بودن 
 ينوزاد و در دسترس بودن مستندات مربوط به گروه خون بودنزنده

ABO  وRh ن بود. در صورت يبودن ازدواج والد يلير فامين و غيوالد
 يليفام، نامعلوم بودن محل جفت، ييزامرده، ا چندقلو بودنيدو 

مستندات مربوط به گروه  ن از ارائهيوالد يبودن ازدواج و عدم همکار
د. بعد از اعمال يگرديق خارج مينوزاد مربوطه از تحق، يخون
اطالعات کامل که در  ينوزادان دارا يتمام، ورود و خروج يارهايمع

 يريگبدون نمونه، متولد شده بودند ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۳ يزمان ۀفاصل
 ادهفمورداستقرار گرفتند. اطالعات  مورداستفاده يز آماريآنال يبرا

ستم ين در سيوالد يگروه خون، ق شامل جنس نوزادين تحقيدر ا
مادران  يباردار ۳۴و محل جفت در هفته  Rhو  ABO يگروه خون

ق يه از طرياروم يبود که بعد از اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشک
مارستان و ثبت يب يگانيمادران موجود در با يمراجعه به پرونده

ل پرسشنامه که فقط يق تکميا از طرين و مشخصات نوزادان و مادرا
انجام  يتلفن ۀبه روش مصاحب، ک بودياطالعات دموگراف يحاو
ثبت ، نيمحرمانه ماندن اطالعات نوزادان و والد يد. برايگرد

شماره پرونده و بدون درج نام و نام  صورتبهمشخصات و اطالعات 
ل افزار اکسنرم ش دريرايها بعد از وافراد صورت گرفت. داده يخانوادگ

) SAS 9.4 )۱۶افزار ک و با استفاده از نرميون لجستيدر قالب رگرس
ت و محل جفت با کد صفر و يجنس، يز آماريآنال يد. برايز گرديآنال

؛ جفت ۰و جنس ماده= ۱دند (جنس نر=يگرد يک کدگذاري
ت نوزاد يجنس، کيون لجستي). در رگرس۰=يو جفت خلف ۱=يقدام

پدر در  يوابسته؛ و گروه خون يرهايمتغ وانعنبها محل جفت ي
پدر  يگروه خون، ABOستم يمادر در س يگروه خون، ABOستم يس

ن يو اثرات متقابل ب Rhستم يمادر در س يگروه خون، Rhستم يدر س
مستقل در  يرهايمتغ عنوانبه Rhستم ين در سيوالد يگروه خون

  مدل گنجانده شدند.
  
  هايافته

تان مارسيه نوزادان متولد شده در بيثانو ينسبت جنس يبررس

بر اساس گروه  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۳ يهاسال ياندوآب در طيم يالزهرا
 يخون يهاگروهن ين ايرا ب يداريارتباط معن، نيوالد ABO يخون

، حالبااين). p>0.05ت نوزادان نشان نداد (يدر پدر و مادر با جنس
وزادان ه مربوط به نيثانو ين مقدار نسبت جنسيشتريب، يعدد ظازلحا

ن آن يترکم) و AB )۷۵۰/۱ يگروه خون يحاصل از مادران دارا
 B يخون يهاگروه يمربوط به نوزادان حاصل از مادران دارا

  بود. )۷۱۸/۰( O) و ۷۲۰/۰(
 ABO يدر مورد ارتباط گروه خون، ۱ج جدول يبر اساس نتا

ه با يانوث يزان نسبت جنسين ميشتريب، فرزندانت يپدران با جنس
ز ين آن نيترکمو  A يگروه خون يمتعلق به پدران دارا ۱۵۲/۱

) AB )۳۰۸/۰ يگروه خون يمربوط به نوزادان حاصل از پدران دارا
) ۰۴/۱( تينرمال در جمع ينسبت جنس سوميکو در حدود 

ا داشتن پدران ب AB يدار گروه خونيارتباط معن يول، باشديم
  ).p>0.05د (يد نگردييتأ يآمار ازلحاظشتر يدختران ب
 ين با نسبت جنسيوالد Rh ين گروه خونيارتباط ب يبررس

ب يار Rh- يا مادران دارايفرزندان در زمان تولد نشان داد که پدران 
 ا مادرانيپدران  کهحالي، دردارند به داشتن فرزند دختر يشتريب

 ۰۴۷/۱ن فرزندانشان دارند (يدر ب يمالنر يتيع جنسيتوز Rh+ يدارا
نسبت ، وجودبااين). ۱جدول ، پدران يبرا ۹۸۹/۰مادران و  يبرا

) p<0.05دار داشته (ين مادران تفاوت معنيفرزندان تنها ب يجنس
 ي). مادران داراp>0.05دار نبود (ين تفاوت معنيا، و در مورد پدران

-Rh ينسبت به مادران دارا +Rh  يترکمپسر  يبرابر دارا ۴در حدود 
پدران  ينکهباوجودا). ۰۴۷/۱در مقابل  ۲۶۳/۰ يبودند (نسبت جنس

پسر  يبرابر دارا ۲ش از يب Rh+ ينسبت به پدران دارا Rh- يدارا
ن يا يول، )۹۸۹/۰در مقابل  ۴۰۰/۰ يبودند (نسبت جنس يترکم

 ۀدار نبود. مطالعيمعن يآمار ازلحاظ يمقدار تفاوت در نسبت جنس
فرزندان  يهر دو والد بر نسبت جنس Rh يگروه خون يبيثرات ترکا

ب يار، باشد Rh- يدارا هاآناز  يکيکه حداقل  ينينشان داد که والد
 ن موضوع فقطيکه ا هرچند، به داشتن فرزند دختر دارند يشتريب

 ازلحاظ، بود Rh+ يو پدر دارا Rh- يکه مادر دارا ينيدر مورد والد
ن ين گروه از والديدر ا ي). نسبت جنسp<0.05د (دار بويمعن يآمار

، تيبرابر نسبت به حالت نرمال جمع ۶ش از يبوده و ب ۱۵۴/۰برابر 
 شوديده ميد ينين والديبه داشتن دختر در چن يشتريب بيار

 ).۱(جدول 
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به  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۳ يهاسال يآب در طاندويم يمارستان الزهرايمتولد شده در به نوزادان يثانو ينسبت جنس يز آماريآنال :)۱( جدول
 نيوالد يخون يهاگروهک يتفک

  دختر  پسر  کل  يگروه خون
 ينسبت جنس

  هيثانو
  يدارمعنيسطح   مربع يکا

          ABOستم يمادران بر اساس س يگروه خون

  A ۷۹ ۴۲ ۳۷ ۱۳۵/۱ ۹۰۳/۱ ۵۹۳/۰ 

  B ۴۳ ۱۸ ۲۵ ۷۲۰/۰   

  AB ۱۱ ۷ ۴ ۷۵۰/۱   

  O ۶۷ ۲۸ ۳۹ ۷۱۸/۰   

         ABOستم يپدران بر اساس س يگروه خون

  A ۷۱ ۳۸ ۳۳ ۱۵۲/۱ ۳۵۱/۵ ۱۴۸/۰ 

  B ۳۷ ۱۶ ۲۱ ۷۶۲/۰   

  AB ۱۷ ۴ ۱۳ ۳۰۸/۰   

  O ۷۵ ۳۷ ۳۸ ۹۷۴/۰   

         Rhستم يمادران بر اساس س يگروه خون

  Rh- ۲۴ ۵ ۱۹ b۲۶۳/۰ ۵۵۳/۵ ۰۱۸/۰ 

  Rh+ ۱۷۶ ۹۰ ۸۶ a۰۴۷/۱   

         Rhستم يپدران بر اساس س يگروه خون

  Rh- ۲۱ ۶ ۱۵ ۴۰۰/۰ ۳۰۸/۱ ۲۵۳/۰ 

  Rh+ ۱۷۹ ۸۹ ۹۰ ۹۸۹/۰   

         Rhستم ين بر اساس سيوالد يگروه خون

          مادر پدر 

 Rh- Rh- ۹ ۳ ۶ ab۵۰۰/۰ ۲۶۱/۱۰ ۰۱۶۵/۰ 

 Rh- Rh+ ۱۲ ۳ ۹ ab۳۳۳/۰   

 Rh+ Rh- ۱۵ ۲ ۱۳ b۱۵۴/۰   

 Rh+ Rh+ ۱۶۴ ۸۷ ۷۷ a۱۳۰/۱   

   ۹۰۵/۰ ۱۰۵ ۹۵ ۲۰۰   کل 

b-a : باشد (يدار ميوجود تفاوت معن منزلهبه يخون يهاگروهاز  هرکدامه در يثانو ير نسبت جنسيمقاد يدر باال يرمشابهغحروفP<0.05 عدم .(
  باشد.يمربوطه م يهان گرويدار بيا حروف مشابه به مفهوم عدم وجود تفاوت معنيدرج حروف 

 

ن محل جفت نوزادان متولد شده در يارتباط ب يز آماريلآنا
چ يه، مادران ABO يخون يهاگروهاندوآب با يم يمارستان الزهرايب

 يکه مادران دارا هرچند، )p>0.05را نشان نداد ( يداريارتباط معن
 ي(نسبت جفت قدام يبه جفت قدام يشتريل بيتما B يگروه خون

ب يار يدارا AB يگروه خون يدارا) و مادران ۶۸۸/۱برابر  يبه خلف
) ۸۳۳/۰برابر  يبه خلف ي(نسبت جفت قدام يبه سمت جفت خلف

دار يمعن تأثير، يز آمارين آناليدر ا توجهجالب). نکته ۲بودند (جدول 

بر محل جفت فرزندان در هنگام رشد در  يپدر ABO يگروه خون
 يخونگروه  يپدران دارا کهيطوربه، )p<0.05بود ( يرحم مادر

AB توسط فرزندانشان در رحم  ينسبت شانس داشتن جفت قدام
  بود. يپدر يخون يهاگروهر يبرابر سا ۴ش از يو ب ۶۶۷/۴مادر برابر 

ا پدران با محل جفت يمادران  Rh ين گروه خونيارتباط ب
نوزادان ، يعدد ازلحاظ ي). ولp>0.05دار نبود (يفرزندانشان معن

و در مورد  يب به جفت خلفيار يدارا Rh- يحاصل از مادران دارا
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بوده است. مطالعه اثر  يب به سمت جفت قداميار Rh- يپدران دارا
اثر  دهندهنشانهر دو والد بر محل جفت فرزندانشان  Rh يبيترک

و پدر  Rh- يکه مادر دارا ينيدر والد يول، )p>0.05دار نبود (يمعن
  شتر بود.يار بيبس يب به سمت جفت خلفيار، بود Rh+ يدارا

  
 ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۳ يهاسال ياندوآب در طيم يمارستان الزهرايمتولد شده در بنوزادان  يبه خلف ينسبت جفت قدام يز آماريآنال :)۲ل (جدو

 نيوالد يخون يهاگروهک يبه تفک

  يداريسطح معن  مربع يکا  يبه خلف يقدام جفت نسبت  دختر  پسر  کل  يگروه خون
          ABOستم يس سمادران بر اسا يگروه خون

  A ۷۹ ۴۳ ۳۶ ۱۹۴/۱ ۸۸۵/۱ ۵۹۷/۰ 

  B ۴۳ ۲۷ ۱۶ ۶۶۸/۱   

  AB ۱۱ ۵ ۶ ۸۳۳/۰   

  O ۶۷ ۳۴ ۳۳ ۰۳۰/۱   

         ABOستم يپدران بر اساس س يگروه خون

  A ۷۱ ۴۱ ۳۰ b ۳۶۷/۱ ۹۱۵/۵ ۰۳۳/۰ 

  B ۳۷ ۱۸ ۱۹ b۹۴۷/۰   

  AB ۱۷ ۱۴ ۳ a۶۶۷/۴   

  O ۷۵ ۳۶ ۳۹ b۹۲۳/۰    

         Rhستم يمادران بر اساس س يگروه خون

  Rh- ۲۴ ۱۱ ۱۳ ۸۴۶/۰ ۴۲۱/۱ ۲۳۳/۰ 

  Rh+ ۱۷۶ ۹۸ ۷۸ ۲۵۶/۱   

         Rhستم يپدران بر اساس س يگروه خون

  Rh- ۲۱ ۱۴ ۷ ۰۰۰/۲ ۷۸۶/۲ ۰۹۵/۰ 

  Rh+ ۱۷۹ ۹۵ ۸۴ ۱۳۱/۱   

         Rhستم ين بر اساس سيوالد يگروه خون

          مادر پدر 

 Rh- Rh- ۹ ۶ ۳ ۰۰۰/۲ ۷۷۹/۳ ۲۸۶/۰ 

 Rh- Rh+ ۱۲ ۸ ۴ ۰۰۰/۲   

 Rh+ Rh- ۱۵ ۵ ۱۰ ۵۰۰/۰   

 Rh+ Rh+ ۱۶۴ ۹۰ ۷۴ ۲۱۶/۱   

   ۱۹۸/۱ ۹۱ ۱۰۶ ۲۰۰   کل 

b-a : د (باشيدار ميوجود تفاوت معن منزلهبه يخون يهاگروهاز  هرکدامه در يثانو ير نسبت جنسيمقاد يدر باال يرمشابهغحروفP<0.05 عدم .(
  باشد.يمربوطه م يهان گرويدار بيا حروف مشابه به مفهوم عدم وجود تفاوت معنيدرج حروف 

  
  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۳ يهاسال يدر طاندوآب يم يمارستان الزهرايت نوزادان متولد شده در بين محل جفت و جنسيارتباط ب: )۳جدول (

  يداريمعنسطح   مربع يکا  نسبت  يجفت خلف  يجفت قدام  تيجنس
  >a۳۸۷/۲  ۸۱۶/۲۱  ۰۰۰۱/۰  ۳۱ ۷۴  دختر
      b۵۸۳/۰  ۶۰  ۳۵  پسر

  
ا پسر ي) با دختر يا خلفي ين محل جفت (قداميارتباط ب يبررس

اندوآب يم يمارستان الزهرايبودن نوزادان متولد شده در ب
ر بود ين دو متغين ايب يديدار شديارتباط معن ۀدهندنشان

)p<0.0001( ،يهانيبودن جفت جن يال قداماحتم کهطوريبه 
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در مقابل  ۳۸۷/۲پسر بود ( يهانيشتر از جنيبرابر ب ۴، دختر
به  يشتريل بيدختر تما يهانيجن ديگرعبارتبها ي). ۵۸۳/۰
 يترشيل بيتما، پسر يهانيرحم و جن يدر قسمت قدام ينيگزالنه

 يق محمد جعفريرحم دارند. در تحق يدر قسمت خلف ينيگزبه النه
خلفي و قدامي بودن موقعيت جفت ) نشان دادند که ۱۷همکاران (و 

درصد  ۷۳دارد و در حدود ي بـا جنـسيت جنـين دارمعنيارتبـاط 
ت يدر جنس کهحالي، دربودند يجفت قدام يدختر دارا يهانيجن

ج ياق حاضر با نتيج تحقيداشتند که نتا يدرصد جفت قدام ۲۷، پسر
  دارد. خوانيهمق فوق يتحق

  
  گيرينتيجهبحث و 

روه در مادران گ شتريب ييپسرزا نيارتباط ب يدر مطالعات قبل
). ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ٩، ٨، ٧(نشان داده شده است  AB يخون

 رشتيب ييدر مورد پسرزا يعدد ازلحاظفقط  قيتحق نيدر ا هرچند
 ظازلحاذشته مشابهت وجود دارد و گ قاتيتحق جيبا نتا ABمادران 

ه ب احتماالً يآمار ييدتأعدم يول، دينگرد دييارتباط تأ نيا، يآمار
  باشد.يمحاضر مربوط  قيدر تحق موردمطالعهتعداد نوزادان 
 تيدر جمع شدهانجام ۀمطالع، حاضر قيتحق جينتا برخالف

سر فرزندان پ AB يخون گروه يانگلستان نشان داد که پدران دارا
در  کهازآنجايي ي. ول)١٨( درصد پسر) داشتند ٧٦/٦١( يشتريب

صرفاً  جينتا، ت انگلستانيدر جمع شدهانجامق يتحقحاضر و  قيتحق
ارتباط گروه  يآمار ازلحاظو  ستندبا هم متفاوت ه يعدد ازلحاظ

در هر دو  شتريپسر ب ايپدران با تعداد فرزندان دختر  AB يخون
وع موض نيا يکه بررس رسديبه نظر م، استنبوده  داريمعن قيتحق

  باشد. ازيمورد ن تربزرگ يهادر جوامع مختلف با اندازه نمونه
 يچ ارتباطيه، ييکايت آمريجمع يبر رو شدهانجام ۀدر مطالع

د و نسبت يمادران گزارش نگرد Rhفرزندان با  ين نسبت جنسيب
 ۵۰۸/۰برابر  به ترتيب Rh-و  Rh+ يمادران دارا يفرزندان پسر برا

تم سيوجود مطالعات اندک در رابطه با س بنابراين). ۱۵بود ( ۵۰۳/۰و 
ق يج تحقينتا يتواند درستينم ين و نسبت جنسيوالد Rh يخون

ن ير ارا د يد و مطالعات آتيد نمايين فوق را تأيج محققيا نتايحاضر 
  طلبد.ينه ميزم

 Rh+ان و پدر Rh- يکه در مورد مادران دارا Rh يناسازگار
گردد و يک در نوزادان ميتيهمول يخونشود و منجر به کميده ميد

جاد يا ين نتاجيچن يرا برا يو پس از تولد مشکالت ين بارداريدر ح
 يهانيدختر نسبت به جن يهانيرسد که جنيکند. به نظر ميم

ن يک دارند و هميتيهمول يخوندر مقابل کم يبهتر يسازگار، پسر

گردد. مطالعات يم ينين والديشدن پسران در چن امر منجر به کم
د بتواند ين شايوالد Rh يگروه خون يبيمطالعه اثرات ترک يبرا يبعد
  د.ينه فراهم نماين زميدر ا يترقيج دقينتا

دهد که مادران ينشان م ۲و  ۱ج جدول يهمزمان نتا يبررس
ن يترکمو  ين نسبت جنسيشتريب يدارا AB يگروه خون يدارا

 يدارا B يگروه خون يو مادران دارا، يبه خلف يجفت قدام نسبت
 يلفبه خ ين نسبت جفت قداميشتريو ب ين نسبت جنسيترکم

روه گ يدارا فرزندان مربوط به پدران ين نسبت جنسيهمچن، اندبوده
ن نسبت ي) و بر عکس باالتر۳۰۸/۰زان (ين ميترنييپا AB يخون

د با دقت يشا، بنابرايناند. ) را داشته۶۶۷/۴( يبه خلف يجفت قدام
 يريگجهيبتوان نت ۳ج جدول يبا نتا هاآنب يز ترکيج و نين نتايدر ا

ق دخالت در ياز طر يا مادري يپدر ABO ينمود که گروه خون
ه يثانو ينسبت جنس ين (محل جفت) بر رويجن ينيگزالنه

 يهاتجف يدارا يهانينکه جنيبا توجه به ا يعنيگذار هستند. تأثير
ارند د يشترياحتمال سقط شدن ب يخلف يهانسبت به جفت يقدام

جفت  يدارا يدختر يهانيجن، ۳ج جدول ي) و با توجه به نتا۱۹(
ا پدر يدر مادر  يخون يهاگروهن يا بنابراين، هستند يشتريب يقدام

در فرزندانشان  يخاص يجاد گروه خونيباعث ا هاآن يا هر دويو 
 ينيگزل به النهيشان تمايساس گروه خونها بر انيشوند که جنيم

از رحم را داشته باشند و با توجه به متفاوت بودن  يدر قسمت خاص
ن در داخل رحم يجن ينيگزمختلف النه يهانرخ سقط در محل
 يهانيجن يجه احتمال باالتر بودن سقط براي(محل جفت) و در نت

 قرار ثيرتأق تحت ين طريدر زمان تولد از ا ينسبت جنس، دختر
  رد.يگيم

 گروه نيتوان گفت که ارتباط بيم يکلّ يريگجهينت عنوانبه
 Rh يول، دار نبوديه معنيثانو ين با نسبت جنسيوالد ABO يخون

 يرا بر رو يدارين اثر معنيوالد Rh يبيز اثرات ترکيمادران و ن
ب يار يمنف Rh يه نشان داد و مادران دارايثانو ينسبت جنس

 يخون يهاگروهن يارتباط ب يفرزند دختر داشتند. بررس به يشتريب
ABO گروه ين با محل جفت فرزندان نشان داد که پدران دارايوالد 

توسط فرزندانشان در  ينسبت شانس داشتن جفت قدام، AB يخون
ر يبود و در سا يپدر ABO يخون يهاگروهر يشتر از سايرحم مادر ب

 Rhو  ABO يخون يهاروهگن يب يداريچ ارتباط معنيموارد ه
 هکازآنجايين با محل جفت فرزندان در رحم مادر وجود نداشت. يوالد
، ستده اينگر استفاده گردگذشته يفيق از روش توصين تحقيدر ا

از  يبرخ يعدم همکار دليلبهاز ياطالعات مورد ن يآوردر جمع
 ناز مادرا يبرخ يبرا ير سونوگرافيا موجود نبودن تصوين و يوالد
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شنهاد يپ، وجود داشت ييهاتين محل جفت محدودييجهت تع
نان و ن زيمتخصص ينگر با همکارندهيآ صورتبهق يشود که تحقيم
 يو با تعداد نمونه باال طراح ياا منطقهي ياستان صورتبهمان يزا

ق حاضر بتوان يموجود در تحق يهاتيگردد تا با رفع محدود
رد مو يشترينان بيق را با اطميقن تحيمورد آزمون در ا يهاهيفرض

  مطالعه قرار داد.
  

  ير و قدردانکتش
ر ک ديارشد ژنت يکارشناس ينامهانيق در قالب پاين تحقيا

سندگان از يده است. نويواحد اهر به انجام رس يدانشگاه آزاد اسالم
مسئوالن محترم  يهمکار زيو ن ين واحد دانشگاهيا يهاتيحما

ر و اندوآب تشکّيم يمارستان الزهرايه و بياروم يدانشگاه علوم پزشک
 ند.ينمايم يقدردان
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Abstract 
Background & Aims: The aim of this study was to investigate the relationship between parents' ABO 
and Rh blood groups on the secondary sex ratio and the location of the placenta (as a mediator between 
blood groups and sex ratio), due to the existence of evidence that the implantation site and embryo 
gender are related. 
Materials & Methods: 200 neonates born during 2014 to 2016 at Al-Zahra Hospital of Miandoab were 
collected through referral to mothers' case or by completing the questionnaire by telephone interview. 
Data was analyzed using multiple logistic regression model. 
Results: In numerical view, the highest ratio of secondary sex ratio was observed in infants born to 
mothers with AB type blood group (1.750) and the lowest was in infants born to mothers with B (0.720) 
and O (0.718) blood groups (p> 0.05). Mothers with Rh- had a greater bias in having a girl, while mothers 
with Rh+ showed a normal distribution in their child's sex ratio (p<0.05). Families with Rh- mother and 
Rh+ father had 6 times more than normal sex ratio (p< 0.05) girls. Fathers with AB blood group, the 
odds ratio of anterior placenta by their children in the mother's uterus was more than 4 times that of 
other ABO blood groups (p<0.05). There was no association between maternal and paternal Rh blood 
groups with the location of their children’s placental (p> 0.05). 
Conclusion: To confirm the hypothesis that the paternal or maternal ABO blood-type affects the 
secondary sex ratio through implantation of the fetus (location of the placenta), future research is 
required in different populations with larger sample sizes. 
Keywords: ABO, Rh blood Group, embryo implantation, placenta, secondary sex ratio 
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