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 والنسب العائديةٌ  البنوه وبياٌن فحوص

 (Paternity tests)البنوة فحوص

ٌ  احالة اهميةٌ  تنبع  : اساسيةٌ  عوامل ثالثة من البنوة فحص قضايا

الزوجٌبعائديةٌ شكوك طفلٌفيٌالمستشفيات، تبديلٌ  او فقدان مثل: االجتماعي العامل  -1

، رٌ يغ جنسية ٌ تحديدٌعائديةٌطفلٌلمنٌلديهٌعالقات طفلهٌ،  شرعيةٌ 

ٌ. الخ .. التبني عن الناجمة المشاكل الكيد ية ، الشكاوى

  الخ ... االرث الحضانةٌ، قضاياٌالنفقهٌ، مثل : القانونيٌ العامل -2

ٌ.العار غسل قضايا حكم مثل: القضائي او الجنائي العامل -3

 

 : البنوة فحص لقضايا االصوليةٌ  االحالة شروط

 اعلى مثبت العدلي الطب دائرة الى معنون رسميٌواحد بكتاب العالقة ذوي ارسال -1

 . القضائية ٌ او التحقيق ية ٌ الجهات بختم ومختومة العالقة صورٌذوي الكتاب

 . يةوالقضائ التحقيق ية ٌ الجهات بختم العالقة لذوي اليس رى السواعد ختم -2

 . منهم لكل شخصية ٌ صور مع الثبوتية ٌ االوراق ارسال -3

 

 (paternity tests) :  البنوة فحوص

ٌماٌ حد الى ثبوتها او وابنه االب نٌ يب النسب عالقة لنفي تجري التي الفحوصات من مجموعة هي

 : كاالتي ومتطورة معقدة فحوص الى بسيط ة فحوص من البنوة فحوص وتتدرج

 . المختلفة الدم فصائل فحص. 1

 . الكيٌمياٌئيةٌ  العوامل اشكال فحص. 2

 .النسيٌجي التطابق فحص .3

 . النووي الحمض بصمة فحص. 4

 

 للوراثة مندل قانون االبناء الى االباء من ة ٌيالوراث الصفات انتقال الى اشار من اول انٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

 باحتواء نيالقوان هذه تتلخصوٌ  1865  عام في مندل ك وريكر بها الخاصةينٌالقوان وشرح

 الصفات وان االخرى عن مستقلة هايف صفة كل ، ة ٌيالوراث الصفاتٌمن عدد على يالح الكائن

 ما زمانيوا نشر  1882 العام يوف المختلفة ا لياالج يفٌمعلومة بنسبة ا ٌيوراث زيتتم المتضادة

ٌ. الوراثة اساس هو القانون وهذا لالبناء صفاتهماٌنقل يف ا نيمتساو كالهما نياالبو ان خالصته
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  Blood group)ةٌ يالدمو عيالمجام( الدم فصائل فحوص((  1)) 

 الحمراء الدم اتيكر سطوح على ةتواجدم ثة ٌوورم عواملوفقاًٌل ة ٌيالدمو عٌ يالمجامتمٌتصنيفٌ

 الفحص بواسطة عنها ك شفوالتيٌيمكنٌال .للوراثة مندل قانون ٌحسب االبناء ت وارثها

ٌ.ٌٌ%99.9 ٌٌيهف يالنف نسبةالذيٌتبلغٌالمختبري

 major blood group ةٌ ياالساس او ةٌ يسيالرئ الدم اصنافانظمة  وتشمل

1- ABO  

2- Rh  

3- Rh Subgroup(E , e , C , c) 

4- MN  

5- p  

6- kell : K , k  

7- Duffy : Fy(a), Fy ( b)  

8- Kidd : Jk (a) , Jk (b )  

9- Lutheran : Lu(a) , Lu(b)  

10- Lewis : Le(a) , Le(b)   

11- Gm System & GC System 

ٌ

ٌ
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 ززبما يع للفحص افضل ٌكوني المقارنة الجراءالمستخدمة  ةيالوراث العوامل عدد زاد كلما لذلك

 لحسم يلكف من االبوين قيد الفحصال يمكن وراثته  واحد يوراث عاملحيث ان وجود  ةٌ يالعائد

اما اذا كانت فصيلة دم الطفل مطابقة الحتماالت الفصائل الدموية   ...قاطعا ايناف حسما ةٌ يالقض

التي قد تنتج عن تزاوج االبوين فانه اما يكون عائد لهما او لزوجين لديهم نفس الفصائل 

 .الدموية 

 

 Biochemical Factors  ةٌ ياٌئيميالك العوامل اشكال فحوص (( 2)) 

 باشكال االنسان جسم يف تتواجد يتالوتمائمها  ٌماتيواالنز نٌاتيالبروت من مجموعة يقصد بها

 قانون حسب االنسان تٌوارثهاي,  (polymorphic proteins & isoenzymes) مختلفة

 وهناك   Electrophoresisي الكهربائ ليالترح قٌةيبطر عنها الكشف ميت و للوراثة مندل

  . البنوة فحصل ٌخدمتست مختلف مٌ يانز 22 حوال

 

 HLA Tissue Typingي جٌ يالنس التطابق فحص (( 3)) 

 مواد من  ةيوراث عوامل ٌضاءيالب دمال ياخال سطوح وعلى االنسان دم يف جدوي             

تستخدم بشكل  , متعددة واشكال ارقام لها للوراثة مندل قانون حسب توارثها تٌمي ةٌ ينيبروت

 يف المقارنةما القت وثوقاً كبيراُ في ك  االعضاء زرعواسع في عمليات توفير متبرع مناسب ل

 . االبوة فحص

على الذراع القصير  HLA لنظام التطابق النسيجي   الوراثيةٌ  العوامل اذا تتواجد          

 على يجيالنس بالتطابق الخاصة ةٌ يالوراث العوامل اشكال تعدد وبسبب6 رقم  للكروموسوم

ٌ يالخال سطوح   التمايز  نسبة واالثبات وان النفي حالة يف فيديالفحص  هذا فان ةيعال بنسبة ا

(discriminating power ) الى صلتمجتمعة  االنسجة وتطابق الدم فصائل لفحص   

99% . 

 االم , المزعوم االب من لكل المختبري بالفحص ةٌ يالوراث العوامل هذه عن ٌكشفيتم ال          

 والمصول ةٌ يالوراث العوامل نيب التفاعل على الفحص عتمديو المقارنة ةٌ يعمل الجراء االبن و

 :مثال ( ..  Complement)  المتممة المادة وجودب Ab الخاصة
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 ( ا الدن بصمه هٌ,ينيالج البصمه هٌ,يالوراث البصمه( وي النو الحمض بصمهتقنيات ((  4))  

وتستخدم حاليا على نطاق واسع في حسم قضايا تنازع االبوة في العراق وباستخدام            

  اطراف ثالثة وجودعند  (مباشر)باستخدام هذه التقنية  الحسميكون حيث , تقنياتها المختلفة 

 من االستفاده ميتأذ  نيالوالد احد وفاة عند (مباشر ريغ)او ( قيد النزاع االبن و االم , البا(

 لالب هٌ يالوراث العوامل واستنتاج العائله شجره لبناء(  االوالد , االجداد) نيالمباشر االقرباء

ومن ثم تحديد عائدية الطفل قيد النزاع وقد يتم استخدام عدة تقنيات لحسم النزاع  المفقود

 Mitochondrialاو بصمة دنا بيوت الطاقة    Y- Profileكبصمة الكروموسوم الذكري 

DNA . 

  

 

 

  

 

 

 ......................انتهى  .......................   

 

 

 


