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موارد كاربرد تست تعيين هويت 
برادر-برادر،  فرزندي،  والد-  نسبت  تعيين   -١ 
بزرگ، عمو  مادر  نوه-  بزرگ،  پدر  نوه-  برادر- خواهر، 

زادگي
اعضای  هويت  تشخيص  براي  قانوني:  پزشكي   -٢
سيل،  نظير  سوانحي  در  اجساد  بدن  و  خانواده  گمشده 
زلزله، آتش سوزي ها، سوانح هوايي، زميني و جنگ ها 

٣- تعيين هويت جنين 

 ٤- جا به جايي نوزاد پس از تولد
 ٥- همسان يا غير همسان بودن دو قلوها

٦- رابطه بيولوژيک بين فرزندان يک خانواده در موارد 
مربوط به سهم االرث

٧- پليس جنايي: موارد جنائي مانند آدم كشي، تجاوز 
جنسي 

٨- مهاجرت

روش هاي تست تعيين هويت
روش هاي قديمي

تست تعيين هويت را مي توان با روش هاي قديمي مانند 
تعيين گروه خوني، آناليز پروتيين ها، آنزيم ها و آنتي ژن 
 DNA انجام داد. اما امروزه، بررسي )HLA(لوكوسيت انساني

كروموزومي استاندارترين روش محسوب مي شود.

خالصه 
براي تعيين هويت و تأييد رابطه خويشاوندي، روش هاي 
متعددي وجود دارد كه در بين آنها بررسي پروفايل ژنتيكي 
ترين روش محسوب مي شود.  ترين و مطمئن  دقيق  افراد 
شناسـايی  برای   DNA توالـی  از  هويت،  تعيين  تسـت  در 
هويت يـک فرد و همچنين هويت جنين با اهـداف قانونـی 
از تكنيک هاي متفاوتي  اسـتفاده مـی شـود.  بدين منظور 
مانند PCR-RFLP و بررسي  STR  و VNTR  استفاده مي شود. 

) Paternity testing( تست تعيين هويت
تست تعيين هويت )معروف به انگشت نگاري ژنتيكي( براي 
بررسي هرگونه رابطه خويشاوندي) خوني( انجام مي گيرد. اين 
 paternity test تست براي تأييد نسبت پدر و فرزند با عنوان
 maternity و  همچنين براي نسبت مادر و  فرزند با عنوان
test ناميده مي شوند. البته تست maternity كمتر رايج است 

به دليل اينكه در اكثر موارد رابطه خوني مادر-فرزند مشخص 
است مگر اينكه بعد از چندين سال دوري مادر از فرزند براي 

اثبات نسبت انجام مي شود. 

                  تعيين هويت
Paternity testing 

  مقاله علمی

                               عاطفه یداللهی، مسئول تحقیق و توسعه آزمایشگاه اریترون
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مقايسه DNA ميتوكندري كه براي تاييد رابطه مادر- فرزندي 
استفاده مي شود بسيار راحت تر از ژنوم هسته اي است و 
اين مقايسه براي تاييد رابطه خوني پدر- فرزندي كاربردي 
مادري  جد  يا  مشترک  مادر  داراي  افراد،  اگر  پس  ندارد. 
ميتوكندري  بر روي  داراي عاليم يكساني  باشند  مشترک 

خود خواهند بود.

Y3- تعيين هويت به وسيله كروموزم
 )STR( تكراري  كوتاه  هاي  توالي  بررسي  ديگر،  روش 
كروموزومY است. كروموزومY در مردان وجود دارد و فقط 
از پدر به پسر منتقل مي شود. لذا از اين روش مي توان 

برای تعيين جد مشترک بين افراد مورد استفاده قرار گيرد.

روش هاي تعيين هويت جنين
 ) Prenatal Paternity Testing( 

از  جنين،  و  پدر  نسبت  اثبات  براي  بارداري  دوران  در   
روش هاي تهاجمي و غير تهاجمي  قبل از تولد استفاده مي شود. 

تعيين هويت با روش هاي تهاجمي:
)Invasive prenatal paternity testing (

  روش هاي تهاجمي به وسيله نمونه برداري از پرزهاي 
كوريوني CVS )در هفته١٠-١٣ بارداري(و يا مايع آمينوتيک 
) در هفته ١٤-٢٤ بارداري( انجام مي گيرد. به علت اينكه 
نمونه از جنين گرفته مي شود اين تست بسيار دقيق بوده 

ولي ممكن است خطراتي  مانند سقط جنين  داشته باشد.

 تعيين هويت به روش غير تهاجمی پيش از تولد
 )NIPAT( )Non-Invasive Prenatal Paternity Test(

)بعد  حامله  مادر  خون  نمونه  از  روش  اين  در   
آنجايي  از  شود.  مي  استفاده  بارداري(   ٨ هفته  از 
از  مقداري  حامل  بارداري  دوران  در  مادر  خون  كه 

روش هاي جديد
 DNA آزمايش  با  هويت  تعيين   -١

 (DNA Paternity testing ) هسته اي
اساس اين روش، مبتني بر بررسي پروفايل ژنتيكي يک فرد 
و مقايسه آن با فرد ديگر و يا نمونه به جا مانده از صحنه جرم و ... 
است. اين مقايسه توسط چند ماركر ژنتيكي)توالي هاي تكرار 
 شده DNA( كه تعداد آن در افراد مختلف متفاوت است انجام 
نيمي  به طور مساوي  كه هر شخصي  آنجايي  از  گيرد.  مي 
از DNA پدري و نيمي از DNA مادري را به ارث مي برد، 
هاي  مقايسه سكانس  با  و  ها  ماركر  وسيله ي  به  توان  مي 
خوني  نسبت  فرضي،  مادر  پدر/  با  شخص  خود   DNA

تفاوت  ترين  كوچک  واقع  در  كرد.  رد  يا  و  تاييد  را  آنها 
خويشاوندي  و  خوني  رابطه  رد  باعث  ها  سكانس  بين 
 %٩٩.٩٩٩ از  بيش  تست،  اين  صحت  و  دقت  شود.   مي 

است كه به وسيله رايج ترين تكنيک ها انجام مي گيرد. 
اين تكنيک ها شامل:  

 PCR )Polymerase Chain Reaction(
 STR)Short Tandem Repeat(
RFLP)Restriction Fragment Length  

Polymorphism(
 VNTR)Variable Number of Tandem Repeats( 

2- تعيين هويت به وسيله ژنوم ميتوكندري
سلول  در  ميتوكندري  اندامک  اي،  هسته   DNAبر عالوه 
داراي ماده ژنتيكي است كه ژنوم ميتوكندري ناميده مي شود. 
فرزندان به  مادر  از  فقط  و  دارد  مادري  توارث  ژنوم   اين 
واقع  در  شود.  مي  منتقل  پسر(  چه  و  دختر  )چه   
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highly accurate, noninvasive prenatal paternity 

testing(2013). 15(6):473-7

5-  Help Me Understand Genetics - Genetic Test-

ing (Handbook).http://ghr.nlm.nih.gov.U.S. Na-

tional Library of Medicine. National Institutes of 

Health Department of Health & Human Servic-

es(2013)

6- Jiang H, Xie Y, Li X, Ge, Deng, Mu H, Feng X. 

Noninvasive Prenatal Paternity Testing (NIPAT) 

through Maternal Plasma DNA Sequencing: A Pilot 

Study(2016). 15;11(9)

7- Zhang S, Han S, Zhang M, Wang Y. Non-inva-

sive prenatal paternity testing using cell-free fetal 

DNA from maternal plasma: DNA isolation and ge-

netic marker studies(2018). 32:98-103

توان  مي  است،   )cell-free fetal DNA(جنيني  DNA

رابطه  پدرفرضي  و  جنيني   DNA مقايسه   و  آناليز   با 
پدر- فرزندي را بدون هيچ خطري براي مادر و فرزند َرد 

يا تاييد كرد.
انواع نمونه مورد بررسی

به  شده  جدا  دهان)گونه(  داخلي  پوشش  های  سلول   .١
وسيله سواپ ) شبيه به گوش پاک كن( 

٢.  بزاق دهان 
٣. خون 

٤. پرزهاي كوريوني 
٥. مايع آمنيوتيک

٦.تار موی دارای فوليكول
٧. استخوان، ناخن، دندان )بايد از ريشه باشد( 

٨. آدامس جويده شده، ته سيگار يا هر نمونه ای كه حاوی 
بزاق دهان باشد
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