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   ABO مويةالد الزمر تواتر
  سورية في الدموية النظم وباقي

  
  *علي تهاني

  صالملخّ
 ABO فقد كان اكتشاف نظام ،للزمر الدموية أهمية سريرية كبيرة في نقل الدم وزرع األعضاء: خلفية البحث وهدفه

في تحري األبوة، في ABO من أهم العوامل التي جعلت ممارسة نقل الدم ممكنة، كما يستخدم النمط الظاهريواحداً
 . علم الجريمة وفي دراسة الشعوب المختلفة

 وتحديد تواتر النظم الدموية ، في مجتمعناABO,RhD معلومات دقيقة وموثّقة عن تواتر الزمر الدموية توفير
  .Rh,K ,Duffy,Kidd وأهمها ،األخرى

: اآلتيةالنظم الدموية و ABO,RhDدراسة تحليلية راجعة على نتائج تنميط الزمر الدموية : مواد البحث وطرائقه
Rh,K وDuffy,Kidd وقد استخدمت ، 2008-  2004 المدةخالل  ين بالدم في مركز جامعة دمشق لنقل الدمللمتبرع

  .تقنية الميكروبليت والترشيح بالهالم
  ABO شخص، توزعت زمرهم الدموية 74504 الدراسة مدةبلغ عدد األشخاص المقبولين للتبرع بالدم خالل : النتائج
 يجابياً  فقد كان إRhDلنمط الظاهري  بالنسبة إلى اماأ%.AB :7.6وA:39.2%،B :18.6%،O :34.6%:ييأتكما 
  %.10 كان سلبيا لدى ، في حين %90لدى 

تنميط ا بالنسبة إلى أمRh,K ي كان تواتر النمط الظاهري كما يأتفقد:C :73.8% ،E  :24.6% ،c :73.9%  ،e :
  %.K8.1 كان تواترفي حين ،97.4%

ة تنميط الن بالنسبة إلى اأمظم الدمويDuffy,Kidd فكان Fya 65% ،Fyb 67% في حين كان ،Jka 79%، اأم Jkb 
  %.70فكان 

 ، في حين%10سلبي لدى RhDو A<B <OAB>: تبين نتائج دراستنا هذه أن اتّجاه تواتر الزمر لدينا هو :االستنتاج
  .يجابيونإهم 90%

لدى المتبرعين بالدم يسهل على مراكز نقل الدم Rh,K,Duffy,Kiddإن معرفة تواتر مستضدات النظم الدموية األخرى 
 كما يوفّر قاعدة بيانات ،تأمين وحدات دم مالئمة لمرضى نقل الدم المتكرر كمرضى التالسيميا وفقر الدم المنجلي

 .  للمتبرعين ذوي النمط الظاهري المعروفمهمة جداً

 

                                                           
 . دمشق جامعة -البشري الطب كلية -المخبري الطب قسم -مساعد أستاذ *
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Frequencyof ABO Blood  
Groups and Other Blood Systemsin Syria   

 
 
 
 
 

Tahani ALI* 

Abstract 
Background& Objective: Blood groups are of greatclinical importancein blood transfusion and in tissue 
transplantation. In fact,the discovery ofthe ABOsystemwas oneof the most importantfactors in making the 
practice ofblood transfusion possible.The person`sABO bloodtypeis usedin paternity suits,in forensic 
science andin thestudy ofdifferent populations. 
To provide accurate anddocumented information about the frequency ofABO and Rh Dblood groups in 
oursocietyand to identifythe frequency of the most important otherblood systems :Rh, K, Duffy, Kidd. 
Materials & Methods: A retrospective Analytical study ofthe results ofABO, Rh Dblood grouping and 
followingblood systems: Rh, K, Duffy and Kiddfor blood donors atthe Damascus University Blood 
Transfusion Center during the period2004 -2008,using themicroplate and gelfiltration techniques. 
Results: The number of persons admitted to blood donation during the study period was 74,504 people, 
their ABO blood groups were distributed as follows: A: 39.2%, B: 18.6%, O: 34.6% and AB: 7.6%. As for 
the Rh D phenotype, was positive in 90% while negative in 10%. 
The frequency of Rh, K phenotype was as follows: C: 73.8%, E: 24.6%, c: 73.9%, e: 97.4%, while K was 
8.1%. 
As for the phenotype of Duffy,Kidd systems were: Fya 65%, Fyb 67%, while Jka 79% and  Jkb70%. 
Conclusion: Our study results show that the trend of the frequency of blood groupsin our country is: A> 
O> B> AB and Rh D is negative in 10% while positive in 90%. 
The knowledge of the frequency of antigens of other blood systems Rh, K, Duffy, Kidd in blood donors 
help blood transfusion centers toprovidecompatible units for patients with repeated blood transfusion as 
patients with thalassemia and sickle cell anemia, also provides a very important database  for donors with 
known Phenotype. 
Key Words: Blood groups,ABO, Rhesus, Red cell antigens, Phenotype Frequency, Transfusion, Syria. 
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  :مقدمة
ثورة  ب عام سب100منذ أكثر من ABOإن اكتشاف نظام 

نفسه لدى  أن الدم هو فحتّى ذلك الوقت كان يعتقد عظيمة،
ولم تكن تفهم نتائج نقل الدم التي كانت  ،همكلّاألفراد 

  .1مأساوية غالباً
 من قبل كارل  ABOباكتشاف الزمر الدمويةو

 تحقّق علم أمصال 1901عام Karl Landsteinerالندستينر
تطور مانعات التخثّر  إلى جنب مع ، وجنباًالزمر الدموية

  .2جعلت هذه االكتشافات إجراء نقل الدم ممكناً
  :تعريف الزمرة الدموية
مرة الدموية نظام الزCharles Salmonعرف شارل سالمون

 مجموعة مستضدات خيفية محدثة وراثياً: يكما يأت
يعبر عنها على سطح نمط أو أكثر من  ومستقلّة مورثياً

  .خاليا الدم
لزمر الدموية عند اإلنسان جرى شاف أول اومنذ اكت

 وقد ،تعرف على عدد كبير من مستضدات الكريات الحمر
جمعت معظم مستضدات زمر الدم للكريات الحمر في 
نظم، وكل نظام يعرف كمجموعة مستضدات تكون الوحدة 

  . 3المورثية التي تنظّمها مستقلّة عن النظم األخرى
 وهو يحمل التعدد في ،ة وراثياً الزمر الدمويددحتُ

 االعترافالمجموعات السكّانية المختلفة، وإلى اليوم تم  
 نظام زمرة دم إنساني من قبل الجمعية العالمية 30ب 

، ويستند تصنيف الدم في زمر أو ISBTلنقل الدم 
 هاأو غياب وجود مواد مستضدية موروثة إلىمجموعات 

  . 4على سطح خاليا الدم الحمراء
 على سطح أنواع بعض هذه المستضدات يوجد أيضاً

العرق، وأخرى من الخاليا ومفرزات الجسم كالّلعاب، 
الدموع والبول، وهي تستعمل والمصل، والسائل المنوي، و

وجد زمر دموية إذا ت. 4في تحقيقات الطّب الشرعي

زمر دموية ، وABOمثل زمرة  هنفسونسيجية في الوقت 
  .Rhفقط مثل زمرة

 :ABOم زمرة الدم نظا
 من قبل كارل الندستينر ABO الزمرة الدمويةِتفَشِتكُاْ

  وحاز،1901خالل التجارب المبكّرة في نقل الدم عام 
 معو ، عاما30ًعلى جائزة نوبل على اكتشافه هذا بعد 

 ABO عام، مازال تحديد زمرة الدم 100أكثر من  مرور
في مراكز االختبار الوحيد األكثر أهمية الذي يجرى 

  .4خدمات بنوك الدم لتجنّب اإلصابة بالمراضة والوفيات
يات نظام  زمرة دموية ألنّه اكتشف في الكر ABO ديع

 بتقنية التراص الدموي الحمر، وقد اكتشفت مستضداته
 في أنسجة  ومع ذلك فإنّها توجد أيضاً؛للكريات الحمر

 فهي ،وأعضاء عديدة أخرى وبشكل منحل في المفرزات
 نسيجية، لذا - ترجع إلى مستضدات زمرة دمويةغالباً

خاصة (يجب احترامه في نقل الدم وزرع األعضاء 
  .2)الكبد

 هاأو غياب Bأو/ وA بوجود المستضدات ABOيتميز نظام 
 anti-A" طبيعية"على سطح الكريات الحمر ووجود أضداد 

  على ذلكفي البالزما، وتوجد بناء هاأو غياب anti-Bأو/و
 ويختلف A,B,AB,O:أنماط ظاهرية لزمرة الدم هي 4

  .5حسب المجتمعات البشريةبشيوعها 
زمرة الدم  إنOًفي العالم بما في ذلك  هي األكثر شيوعا 

لدى  %100 لى الغربية وتصل إالواليات المتحدة وأوربا
 وهي Aتلوها الزمرةت ،هاووسطشعوب جنوب أمريكا 

شيوع لها وجد في شائعة في أوربا الشرقية وأكبر 
في  %80 إلى وصل ِإذْمجموعات صغيرة في الهند 

 في دول  فهي أقل شيوعاBً، أما الزمرة Montanaمونتانا 
لكنها ، %10أوروبا ولدى األمريكيين من أصل أوروبي 

 في ،%25 تشكل ِإذْ لدى الصينيين والهنود شائعة نسبياً
أكثر  لكنّها  عموماًهي األقل شيوعاً AB الزمرة حين
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 تصل ِإذْمناطق من الصين وكوريا و في اليابان، شيوعاً
  .6لدى هؤالء السكّان%10إلى 

أهمية في فهم  ABOو يبدو أن لمستضدات زمرة الدم 
 المختلفة يتباين بين ABOتطورنا ألن انتشار أنماط الدم

 يمنح ميزة اً خاص دٍم مما يفترض أن نمطَ،الشعوب
، وهو 1)ضد األمراض الخمجيةمثل المقاومة (االصطفاء

الموجودة على ABOيتحدد بتوزع األالئل الثالثة لمورثّة 
لدى المجموعات السكّانية  9الزوج الصبغي رقم 

  .5المختلفة
  :RHنظام الريزوس 

،وكان 1940-1939 المدةفي  Rh اكتشف نطام الريزوس
لعديد م الريزوس كما هو الحال بالنسبة إلى ااكتشاف نظا

 حوادث نقل الستقصاء الدموية األخرى، نتيجة من النظم
  .5 لحديثي الوالدةاالنحالليالدم والداء 

هو أكثر نظم الزمرة الدموية  Rhإن نظام الريزوس 
أصبح الثاني   ويوجد فقط على الكريات الحمر، وقد،تعقيداً

 وبقي األول من ، في نقل الدمABOفي أهميته بعد نظام 
 للداء ليد كونه السبب الرئيسة في التوحيث األهمي

  .7 لحديثي الوالدةاالنحاللي
  هو أكثر مستضدات نظام الريزوسRh Dإن المستضد 

Rh  يةية   أنّهفضالً عنأهمات الزمر الدموأكثر مستضد
وكونه أكثر مستضدات الزمر الدموية  ،BوAأهمية بعد 

دم ينفصل عن تحديد زمرة ال  فقد أصبح تحديده التمنيعاً
ABOويكون إيجابي الريزوس ،(Rh+) كل من يحمل 

يملك   كل من ال(-Rh)وسلبي الريزوس  RhDالمستضد 
من األشخاص في المجتمعات  %85 .هذا المستضد

من %99 ومن السود،% 92و ،)القوقاز(األوروبية 
 Rh (D)من العرب يحملون المستضد %91اآلسيويين و

  حينفي، )+Rh(  إيجابيو الريزوسهمنَّأي إ
يحملون هذا  ال) على التوالي( منهم%9و% 1،8%،15%

  .Rh( 4،7-(المستضد أي أنّهم سلبيو الريزوس

أضداد المستضد  إنRhD )anti-D(  بيمكن أن تسب
اً انحالليارتكاسات نقل دم انحاللية شديدة ومميتة وداء 

من المتلقّين  %30للجنين وحديث الوالدة، فعلى األقل 
 يجابية الريزوس لكريات دم حمر إ)-D( السلبيي الريزوس

)D+ (أضداد يشكّلونanti-D 8.  
وجود المستضدات األكثر أهمية لنظام الريزوس يتحدد 

Rh (C), Rh(E), Rh(c), Rh(e) بتنميط   هاأو غيابRh-K 
 ،Kell من نظام K البحث عن المستضد الّذي يضم أيضاً

  :7يا يأتالظاهري لهذه المستضدات هو كمتواتر النمط و
 Rh (C):68 %،93لدى السودو %27 ولدى القوقاز% 

  لدى اآلسيويين
: Rh (E) 29 % ،39لدى السود و %22 ولدى القوقاز% 

  لدى اآلسيوييين 
: Rh (c) 80 %،47لدى السود و% 96 ولدى القوقاز% 

  لدى اآلسيويين
: Rh (e) 98% ،96لدى السود و %98 ولدى القوقاز %

  لدى اآلسيويين
  :لنظم الدمويةباقي ا

أول مستضد من نظام Combs اكتشف كومز1946في عام 
Kell، في م ليس فقط في نقل الدم ولكن أيضاًمه وهو 

 يتطّور باكرا جدا عند الجنين على Kالتوليد ألن المستضد 
فوجود عدم توافق جنيني  مستوى الخاليا المولّدة للحمر،

دوث داء  يمكن أن يقود إلى حKوالدي بتمنيع خيفي ضد 
انحاللي لحديث الوالدة مع موت الجنين داخل الرحم، 

أقل من ذلك في فرنسا و% 9 هوKتواتر النمط الظاهري 
عند السود ونادر في شرق %2.5وبمرتين في فنلندا 

  .9،10آسية
أول مستضد لنظام  Cutbush اكتشف 1950في عام 

Duffy ،وهو نظام مه  م في اإلمراضية لدى اإلنسان ألن
 عن  ويمكن أن يكون مسؤوالً، ممنّع جداFyaًستضد الم

 وعدم توافق جنيني حوادث نقل دم انحاللية خطيرة
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عند السود  و،%66  ، وتواتره عند البيض هو11والدي
  .12عند اآلسيويين% 99و 10%

 من JK(Kidd) اكتشف أول مستضد لنظام 1951في عام 
 ،،وهو نظام حصري بالكريات الحمرAllen13,14قبل 

 هو JKa بشكل جيد عند الوالدة، المستضد يكون متطّوراًو
      عند البيض،%77وهو موجود بنسبة ، 14 األشد تمنيعاً

  . 15عند اآلسيويين% 73عند السود و%92و
  :األهمية السريرية للزمر الدموية

 للزمر الدموية للكريات الحمر، اً نظام23يعرف اليوم 
  :جل نقل الدم يجب احتراملجمعيها فائدة علمية لكن من أ

 ويمكن أن ،أضداد هذا النظام ثابتة وقوية ألنABOنظام -
تكون مسؤولة عن حوادث خطيرة لعدم التوافق في نقل 

  .الدم
ألن مستضدات هذه النظم ، Kell نظام  وغالباRhًنظام -

 ووجود أضداد لها يمكن أن يكون ،هي األكثر تمنيعاً
طيرة وداء انحاللي لحديثي  عن حوادث نقل دم خمسؤوالً
  . الوالدة

كون لها أهمية في نقل الدم والحمل النظم األخرى ت-
 ضد نظامي موجهاً  لضد العندما يكون الشخص حامالً

  .أحد مستضدات الكريات الحمر
بعض أضداد الزمر الدموية تملك القدرة على إحداث 
تحطيم سريع للكريات الحمر المنقولة الحاملة للمستضد 

ارتكاس نقل دم انحاللي إما ا يؤدي إلى  مم؛الموافق
مباشرة أو بعد عدة أيام من النقل، في أسوأحاالته يؤدي 

 إلى تخثّر منتشر داخل االنحالليارتكاس نقل الدم 
قصور كلية والموت وفي شكله المعتدل ينقص واألوعية، 

  .3فعالية نقل الدم
أضداد زمرة الدم من النمط  إنIgG  المشيمة خالل تعبر

الحمل وتحّل كريات حمر الجنين المعبرة عن المستضد 
 اً، خيفياً جنينياً انحاللي دٍم وهذا قد يسبب فقر؛الموافق

ويعرف أكثر كداء انحاللي للجنين وحديث الوالدة، العديد 
الدموية تملك القدرة على إحداث داء  من أضداد الزمر

 D األكثر خطورة هو  لكن،انحاللي للجنين وحديث الوالدة
  .    Kell3 من نظام Kو Rh من نظام cو 

 سريرية كبيرة في نقل الدم وزرع أهمية إذاًللزمر الدموية 
 من أهم واحداً ABOكان اكتشاف نظام   فقد،األعضاء

العوامل التي جعلت ممارسة نقل الدم ممكنة، لكن بعد أن 
لى أن  لم تعد نتائجه مقتصرة عABOالدم  تم فهم زمر

يستخدم نمط الدم   إذ، بكثيرعالم نقل الدم أصبح أكثر أمناً
ABO،ةمن  و لألفراد من قبل المحامين في متابعة األبو

قبل الشرطة في علم الجريمة ومن قبل علماء 
 . 1األنتربولوجيا في دراسة الشعوب المختلفة

  : الهدف من الدراسة
وثقّة عن أجريت هذه الدراسة لتوفير معلومات دقيقة وم

 في مجتمعنا وتحديد ABO, RhDتواتر الزمر الدموية 
 Rh,K, Duffy, Kiddر النظم الدموية األخرى وأهمها توات

 ABO, RhDعبر دراسة نتائج تحديد الزمر الدموية 
لألشخاص Duffy, Kidd  والتنميط الموسع Rh,Kوتنميط 

ي  لما لذلك من أهمية كبيرة ف،المقبولين للتبرع  بالدم
معرفة موقعنا بين شعوب العالم المختلفة من حيث تواتر 

 ولتوفير قاعدة معلومات لمراكز نقل ،ABO,RhDالزمرة
الدم تفيدهم في تقدير حاجات المرضى في المشافي من 
الزمر الدموية المختلفة للعمل على تأمين الكميات المناسبة 

بيانات  توفير قاعدة فضالً عنمن الزمر الدموية المختلفة، 
 ,Rh,K ,Duffyبرعين المنمطين للنظم الدمويةمهمة من المت

Kidd ة جداًمه تكونة  لتأمين دم موافق من نمط موحيوي 
قليل التواتر لمرضى نقل الدم المتكرر خاصة مرضى 

 .التالسيميا
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  :طرائق الدراسة وموادها
أجريت دراسة تحليلية راجعة على نتائج تنميط الزمر 

  Rh,K: اآلتيةتنميط النظم الدموية وABO, RhD  الدموية
للمتبرعين بالدم في مركز جامعة دمشق Duffy, Kidd و

وهم يمثّلون شرائح . 2008- 2004 المدةخالل  لنقل الدم
نّهم من محافظات مختلفة ِإذْ إ  كلّها،المجتمع السوري

 وهم سليمون ال ،وشرائح عمرية مختلفة ومن كال الجنسين
 . نمط زمرة الدم لديهمفين أية أمراض قد تؤثر يعانون م

بل هي  كما أنّه ال يوجد أي توجه انتقائي للعينة المدروسة،
 المدةعينة عشوائية شملت المتبرعين المقبولين خالل هذه 

 الحصول على لم يكن ضرورياً. سنة4.5ى لعالتي امتدت 
ن موافقة أخالقية وأخذ موافقة مستنيرة من األشخاص الذي

شملت هذه الدراسة نتائجهم ألنه لم يجلهم سحب دم ر 
 بل كانت دراسة تحليلية راجعة على ،خاص بهذه الدراسة

ل من يقدم على التبرع  لكنتائج تحاليل تجرى روتينياً
ن تحديد زمرة الدم اختبار أساسي لكل متبرع بالدم، إذ إ

 بالدم وستظهر زمرة الدم بشكل روتيني على وحدات الدم
تاريخ التبرع، ورقم التبرع، وإلى جانب اسم المتبرع، 

نوع المنتج الدموي وتاريخ انتهاء الصالحية لكل شخص و
  . وافق على التبرع بدمه

باستخدام تقنية ABO, RhD أجري تحديد الزمرة الدموية 
الترشيح بالهالم بواسطة بطاقات خاصة من شركة 

Diamedةآبار تحوي6 وتضم كل بطاقة ،  السويسري  
  : وحيدة النسيلةاًأضداد

Anti- A,anti- B,anti- AB,anti- D(IV-),anti-D,CT  
فأجري باستخدام ميكروبليت خاصة  Rh,Kأما تنميط 

أما تنميط   anti- C,c,E,e,K ضدية للتنميط تحوي مصوالً
 فقد أجري باستخدام Duffy, Kidd :النظم الدموية األخرى
 باستخدام بطاقات هالم من م أيضاًتقنية الترشيح بالهال

 -anti- Fya,antiالمصول الضديةفضالً عن دون كاشف 
Fyb,anti- Jka,anti -Jkb  

 جهاز Rh,K والتنميط ABO,RhDاستخدم إلجراء الزمرة 
  Diamedمن شركة  Swingتوزيع عينات آلي 

 باستخدام قارئ تجري وكانت قراءة النتائج ،السويسرية
 يسمح بتوثيق  Saxoج حاسوبي خاصآلي مزود ببرنام
 فكان Duffy, Kiddأما إلجراء تنميط . النتائج وإصدارها

الجهاز ب  لكن القراءة كانت تجرى آلياً العينات يدوياًعزوتُ
  .يهمانفس والبرنامج الحاسوبي السابقين

  :النتائج
بلغ عدد األشخاص  2008-2004 الزمنية المدةخالل 

 رجل 65590 شخص، 74504م المقبولين للتبرع بالد
أما أعمارهم فقد توزعت . %)12(امرأة  8914و%) 88(

 27-18 من الفئة العمرية% 51.7: يكما يأت
من %3.8سنة، 37-28من الفئة العمرية% 26.7سنة،

-58 من الفئة العمرية% 1.9سنة و 57-49الفئة العمرية
  .سنة65

ن  م29224 :ي كما يأت ABOوقد توزعت زمرهم الدموية
 ،%)18.6(B من الزمرة 13850 ،%)A)39.2الزمرة 
من الزمرة  5647و%) O)34.6  من الزمرة 25783

AB)7.6.(%  
  .ABOتواتر النمط الظاهري للزمرة الدموية : 1جدول رقم 

 % عدد المتبرعين الزمرة الدموية
A 29224 39.2 
O 25783 34.6 
B 13850 18.6 

AB 5647 7.6 
 100 74504 إجمالي

  

  
  .ABOللزمرة الدموية  تواتر النمط الظاهري:1مخطط رقم 
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  لدىإيجابياً فقد كان RhDلنمط الظاهري أما بالنسبة إلى ا
متبرع  7410 لدى كان سلبياو ،%)90(متبرع  67094

)10.(%  
  .RhDتواترالنمط الظاهري  : 2جدول رقم 

 % عدد المتبرعين 

RhD + 67094 90 
RhD- 7410 10 
 100 74504 إجمالي

 الزمنية المدةفقد أجري خالل   Rh,Kتنميطأما بالنسبة إلى 
% ) 30.2(74504 متبرع من أصل 22529على  هانفس

كان تواتر النمط الظاهري كما  وقد ،من إجمالي المتبرعين
 يجابي لدىإ E، %)73.8( 16630 يجابي لدى إC :ييأت

5546 )24.6(% ،c16648 يجابي لدى إ)73.9(%،e  
 يجابياً كان إK في حين %)97.4( 21954يجابي لدى إ

  %).8.1( 1830لدى 
  .Rh,Kتواتر النمط الظاهري : 3جدول رقم 

 % سلبي % إيجابي المستضد
C 16630 73.8 5899 26.2 
E 5546 24.6 16983 75.4 
c 16648 73.9 5881 26.1 
e 21952 97.4 575 2.6 
K 1830 8.1 20699 91.9 

  

  
  .Rh,Kتواتر النمط الظاهري : 2مخطط رقم 

فقد  Duffy, Kiddتنميط النظم الدموية أما بالنسبة إلى 
من %) Duffy )6.4 نظام بالنسبة إلى 4785أجري ل

 نظام  بالنسبة إلى 5964مالي المتبرعين، ولإج

Kidd)8(% عينمن إجمالي الوقد كانت النتائج كما ،متبر 
  :ييأت

  

  .Duffy,Kiddتواتر النمط الظاهري : 4جدول رقم 
 % سلبي % يجابيإ إجمالي المستضد

Fya 4785 3111 65 1674 35 
Fyb 4785 3214 67.2 1571 32.8 
Jka 5964 4702 78.8 1262 21.2 
Jkb 5964 4145 69.5 1819 30.5 

  

  
 .Duffy, Kidd النمط الظاهري تواتر: 3مخطط رقم 

  :المناقشة
بلغ عدد األفراد  2008-2004 الزمنية المدةخالل 

منهم رجال  %88  متبرع،74504المقبولين للتبرع بالدم 
 وهذا قد يعود إلى عدم رغبة اإلناث ،فقط نساء  %12و

 وإلى استبعاد عدد ،بب الخوف بالتبرع بالدم بسعموماً
 50أقل من ( كبير منهن بسبب فقر الدم أو نقص الوزن

 كان ِإذْ ،ويالحظ سيطرة فئة الشباب على التبرع). كغ
 في حين ،سنة 27-18منهم ضمن الفئة العمرية  52%
  . سنة65-48فقط ضمن الفئة العمرية  %2 كان

ديهم ل  ABOوقد توزع النمط الظاهري للزمرة الدموية 
 ،O :34.6%الزمرة و ،A:39.2%الزمرة  :يكما يأت

أما بالنسبة إلى  %.AB:7.6والزمرة  B:18.6%الزمرة و
  في حين %90 لدى  فقد كان إيجابياRhDًلنمط الظاهري ا

  %.10لدى  سلبيا كان
مع فرنسا  ABO وبمقارنة نتائج توزع الزمرة الدموية

 %45مقابل  %39  كانت لديناAوجدنا أن نسبة الزمرة 
 Bوالزمرة  ،%43مقابل % O 35 والزمرة ،في فرنسا

مقابل % 8 فكانت ABأما الزمرة  ،%9مقابل % 19
 انخفض معدل الزمرة ِإذْونالحظ الفارق بين البلدين ، 3%
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Aو O ل الزمرةلدينا وازداد معدB) و) ضعفينAB 
  . 16لدينا عما هو في فرنسا )ضعفين ونصف(
 كما في الجدول ،شعوب أخرى مختلفةبنة  مقارتْيِرجُأ

  :اآلتي
 بين سورية ABOمقارنة توزع الزمرة الدموية : 5جدول رقم 

  خرى مختلفةودول أ
 اإلجمالي A O B AB %الزمرة الدموية

 74504 8 19 35 39 )هذه الدراسة(سورية

 39988 3 9 43 45 16فرنسا

 17659 6 25 40 29 17ايران

 64840 7 17 33 43 18تركيا

 5445 5 12 36 47 19 لبنان

 11554 9 32 31 28 20الهند 

 102244 10 24 30 36 21مصر 

 944 4 6 57 33 22 السعودية

 4426 11 34 32 23 23الباكستان

  هي األكثر انتشاراAًنالحظ من هذا الجدول أن الزمرة 
 تركيا، ووهذا يتقارب مع لبنان، (Oليها الزمرة لدينا ت

يران إ(وبعكس دول أخرى مثل ) رنساصر وفمو
لدينا وهو  B، كما نالحظ ارتفاع نسبة الزمرة )والسعودية

أعلى بكثير مما في فرنسا   وهو،مقارب للبنان وتركيا
 والهند إيران، وا في مصر، لكنّه يبقى أقل مم،والسعودية

  AB لدينا كانتأقل زمرة انتشاراً الباكستان، في حين أنو
 وتتشابه مع ،ما في فرنسا،السعودية ولبنانلكنها أعلى م

لكنها تبقى أقل منها في مصر ؛ ايران والهند وتركيا
  .والباكستان

  
  

      

  
  . بين سورية ودول مختلفة أخرىABOمقارنة توزع الزمرة الدموية : 4مخطط رقم 

وعند البحث عن دراسات محلية أخرى وجدنا دراسة 
  ABO, RhD ذكرت توزع الزمر الدموية24عالمية واحدة

 كانت وقد ، وهي تختلف عن نتائج دراستنا،ةفي سوري
  : ي كما يأتاألخرىدراستنا مقابل الدراسة  نتائج

A:39.2 % الزمرة و، %46مقابلO :34.6 % مقابل
والزمرة  %13مقابل % B :18.6الزمرة و ،38%
AB:7.6%  3مقابل%.  

ختالف قد يعود إلى صغر حجم العينة وقدم وهذا اال
 كما لم نتمكن من معرفة التقنية ،الدراسة األخرى

  . المخبرية والكواشف المستخدمة فيها
 لدى  فقد كان سلبياRhDًلنمط الظاهري أما بالنسبة إلى ا

 في إيران، %7 وفي أوروبا، %15ا مقابل لدين  10%
  .في الهند% 5في الباكستان و% 8وفي تركيا،  %10و
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  . بين سورية ومجموعات سكّانية أخرى RhDمقارنة تواتر النمط الظاهري : 6جدول رقم 
 23ن الباكستا 20الهند  18تركيا  17إيران  7 أوروبا سورية %المستضد 
RhD + 90 85 93 90 95 92 

RhD- 10 15 7 10 5 8 

ونالحظ من الجدول السابق أن نسبة األشخاص سلبيو الريزوس لدينا هي أقل منها في أوروبا ومماثلة لتركيا وأعلى مما 
 .الباكستان والهند وفي إيران،

  
  .بين سورية ومجموعات سكّانية أخرى RhDالنمط الظاهريمقارنة تواتر : 5مخطط رقم 

 الزمنية المدةفقد أجري خالل   Rh,Kأما النمط الظاهري 
% 30أي  74504 متبرع من أصل 22529على  هانفس

النمط الظاهري كما   وقد كان تواتر،من إجمالي المتبرعين
 c،%24.6 إيجابي لدىE ، %76.8 إيجابي لدىC :ي يأت

 في حين %97.4إيجابي لدى  e ، %73.9إيجابي لدى
  .فقط% 8.1إيجابيا لدى Kكان

 Rh,Kومن الجدول أدناه نالحظ تشابه توزع مستضدات 
ال الهند لدينا مع توزعها في أوروبا واختالفه عنه في شم

 ، الذي يالحظ تشابه نسبة توزعهeلمستضد ماعدا نسبة ا

. قل في الهند ومتشابه بيننا وبين أوروباأK  لكن المستضد
 في حين ، لديناC,cكما نالحظ تساوي تواتر المستضدات 

  .  cأقل في أوروبا من تواتر المستضدC أن تواتر المستضد 
بين سورية  Rh, K مقارنة تواتر النمط الظاهري :7جدول رقم 

  . والهندوأوروبا
 25شمال الهند 7،10أوروبا  سورية %المستضد

C 74 68 85 
E 25 29 18 
c 74 80 53 
e 97 98 98 
K 8 9 6 

  

  
  .بين سورية وأوروبا و الهندRh,K مقارنة تواتر النمط الظاهري :6مخطط رقم 
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فقد  Duffy ,Kiddط النظم الدموية تنميأما بالنسبة إلى 
من إجمالي %) 6.4 (متبرع 4785ل Duffyأجري تنميط 
 إجماليمن %) 8( 5964ل Kiddتنميط المتبرعين و

 في يجابيإFya : يوقد كانت النتائج كما يأت. تبرعينالم
في حين كان  ،%67فقد كان إيجابيا لدى  Fybأما  65%
Jka ًاّأما . %79 لدى إيجابيJkb ًا70 لدى فكان إيجابي% 

  .من المتبرعين

بين  Duffy, Kiddمقارنة توزع النمط الظاهري : 8جدول رقم 
  سورية وأوروبا

 11،14أوروبا سورية المستضد
Fya 65 63 
Fyb 67 85 
Jka 79 78 
Jkb 70 72 

 ,Fyaومن الجدول السابق نالحظ تشابه توزع المستضدات 

Jka, Jkb، المس تضد لكن نالحظ أنFyb ًلدينا أقل انتشارا 
  .منه في أوروبا

  

  
  بين سورية وأوروبا Duffy, Kiddمقارنة تواتر النمط الظاهري : 7 رقم مخطط

  : االستنتاج
أول مرة تجرى فيها   كونهاتنبع أهمية هذه الدراسة من

 وباقي النظم الدموية  ABOدراسة لتواتر الزمر الدموية 
لدى السوريين على عينة كبيرة بهذا الحجم شملت مختلف 

  .فئات المجتمع ومختلف األعمار ومن كال الجنسين
ونتيجة لهذه الدراسة استطعنا تحديد تواتر الزمر الدموية 

ABOوRhD  عين بالن دم في سورية،كما لدى المتبرتبي
نتائج دراستنا هذه أن اتجاه تواتر الزمر لدينا هو على 

 في %10سلبي لدى  RhD وA<B < OAB>: اآلتيالشكل 
  .يجابيونإهم %90 حين

ة أناآلسيوي االتجاه بينما أظهرت دراسات أخرى عد 
و O > B > A >AB:هوABO, RhD لتواتر زمرة الدم 

RhD  ون هم إيجابي%94 حين في %6سلبي فقط لدى.  
كما قمنا من خالل هذه الدراسة بتحديد تواتر باقي النظم 

  .Rh, K ,Duffy ,Kiddالدموية 
ة إنة لدراستنا هذه انعكاسات مهمعد:  

تقديم معلومات لمراكز نقل الدم المختلفة عن الوضع -
لتلبية حاجات نقل  Aبالنظر إلى الحاجة العالية لزمرة الدم 

  .لمرضى العمليات الجراحيةالدم خاصة 
المتوقع للتمنيع  التواتر  عنكما أنّها تعطي مؤشّراً-

 حدوثه لدينا أن يكون  يتوقعِإذْ ،Rh Dالخيفي بالريزوس
من السكان لدينا %10 ألن؛سكان أوروباأقل منه لدى 

  .في أوروبا%15كانوا سلبيي الريزوس مقابل 
خرى ية األتواتر مستضدات النظم الدموكما أن معرفة -

Rh, K, Duffy, Kidd  ل علىعين بالدم يسهلدى المتبر
مراكز نقل الدم مهمة تأمين وحدات دم مالئمة لمرضى 
نقل الدم المتكرر كمرضى التالسيميا وفقر الدم المنجلي، 

 للمتبرعين المنمطين كما يوفّر قاعدة بيانات مهمة جداً
 ر إمكانيةا يوفمم؛ ABOللنظم الدموية األخرى غير 

استدعائهم إلى مراكز نقل الدم للتبرع عند الحاجة أو عند 
تعذّر تأمين دم منمط موافق لمريض نقل دم متكرر من 

حياة العديد  لنمط معين نادر التواتر، وهذا سيكون منقذاً
  . من الوقت والجهد والمالاًكثيرمن المرضى وسيوفّر 
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