
المحاضرة الرابعة                                         

                                                                                   د.سوسن حرفوش

الدمويات المناعية

الزمر الدموية للكريات الحمر

:ABOالمنظومة 
 ش��ديد األهمي��ة بس��بب تطبيقات��ه المختلف��ة في نق��ل ال��دم وزرع�ABOيعتبر نظ��ام الزم��ر الدموي��ة 

. A B AB O أربع زمر دموية هي: ABOاألعضاء. تضم منظومة 

 الموج��ودة علىB وAيقوم هذا النظام على تشكيل أضداد طبيعية )الراصات( ض��د المستض��دات 
سطح الكريات الحمر، و تتطور هذه األضداد حصراً ضد المستضدات الغريبة عن العائل.

 وتك��ون ق��ادرة على االرتص��اص�B يملكون أض��داداً موجه��ة ض��د المستض��د Aأصحاب الزم$$رة 
 على س��طحها مس��ببة انحالله��ا مباش��رة ويطل��ق� عليه��اBبالكريات الحمراء التي تحمل المستض��د� 

، anti-Bاألضداد 

، A anti-A  يملكون أضداداً موجهة ضد المستضد�B أصحاب الزمرة

تسمى األضداد في هذه الحالة باألض�داد� النظامي�ة و طبيعي�ة الح�دوث حيث أنه�ا ال تتش�كل نتيج�ة
التمنيع بعد نقل الدم.

 على س��طح الكري��ات الحم��ر في حين أنB وA يمتلك بعض األشخاص نوعين من المستضدات 
. ABهم أصحاب الزمرة  وanti-B وanti-Aالمصل يكون خاليا من األضداد 

 في حين نج��د فيO أص$$حاب الزم$$رة عن سطح الكري��ات الحم��ر عن��د B وAتغيب المستضدات 
. anti-B وanti-Aالمصل نوعين من األضداد 

، يالحظ أن المصل لدى)20%( A2 و)A1 )80% إلى وحدتين فرعيتين Aتقسم المستضدات 
 يمكن أن يح��وي� أض��داد موجه��ةA2B% من األش��خاص 22 و A2% من األش��خاص 8حوالي 

.A1ضد 

تتواج��د� ه��ذه المستض��دات� بتراك��يز� مختلف��ة على س��طح الكري��ات الحم��راء، الخالي��ا اللمفاوي��ة،
الصفيحات و حتى األعضاء كالكلية، لذا فهي تلعب دورا في عملية زرع األعضاء.
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:anti-B وanti-Aتطور األضداد 
يحوي دم كل شخص و منذ الشهر الر ابع أو السادس للحياة على أضداد موجهة ضد المستضدات
التي ال يملكها. و تنشأ بعد التحريض المستضدي� )التالمس م��ع المستض��د( حيث أن هن��اك الكث��ير

 التي قد ت��ؤدي إلى التح��ريض، ولكن في ح��ال ك��ان أح��دB وAمن الجراثيم الحاملة للمستضدات 
هذه المستضدات موج��وداً على س��طح الكري��ات الحم��راء، يتم اس��تبعاد النس��ل الخل��وي ال��ذي ينتج

IgMأضداداً موافقة لها تلقائياً لمنع عملية انحالل الدم. تكون ه�ذه  المستض�دات غالب�اً من النم�ط 
IgG)قادرة على رص الكريات الحمراء و تفعيل المتمم��ة( ولكن يمكن تواج��د أض��داد من النم��ط 

بكميات قليلة.

.IgGأما األضداد التي تتشكل بعد التعرض لدم مخالف في الزمرة فتكون من النمط 

القدرة الراصة ألضداد الزمر الدموية:

يكون سطح الكريات الحمراء مشحونا بشحنات سلبية تسبب تنافرها فيما بينه��ا. تس��تطيع األض��داد�
IgMالتغلب على قوى التنافر� و االرتباط� مع أكثر من كرية حمراء، و ينتج عن ذلك تشكل شبكة 

 بالراصات.�IgMمن الكريات المرتصة. تسمى األضداد 

 األضداد الحارة و األضداد الباردة:

 مئوي��ة( باألض��داد الح��ارة ، من الص��نف37تسمى األضداد التي تعم��ل بدرج��ة ح��رارة الجس��م  )
IgG( غالب��ا و تنتج بفع��ل التم��نيع بواس��طة المستض��دات ذات الطبيع��ة البروتيني��ة Rh,  Duffy,
kell.)

(، وABO, Lewis, Ii فتتشكل غالبا ضد المستضدات السكرية أو الشحمية )IgMأما األضداد 
 لكنها تملك طيف حراري� واسع يسمح لها بالعمل في درجة حرارة4تعمل بدرجة حرارة باردة +

الجسم.

:ABO المستضدات اصطناع
 بوحدات كربوهيدراتية تضاف إلى سلسلة سكريةABOتتحدد النوعية المستضدية للزمر 

)ليبيدية أو بروتينية( منغرسة في غشاء الكرية الحمراء و تسمى السلسلة المنشئة.

 لكنها ال ترمز مباشرة للمستضدات9 على الذراع الطويل للصبغي ABOتقع مورثات المنظومة 
المطلوبة وإنما ترمز مجموعة من األنزيمات تدعى الخمائر ناقالت السكر
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Antigene O

Antigene A

Antigene B

glycosyltransferases،تقوم هذه األنزيمات بإضافة ثمالة سكرية على السلسلة المنشئة . 
. ABOتحدد هذه الثمالة نوع الزمرة الدموية 

 الموجود� على سطح الكريات الحمراء والذي يمثل الركازة األساس��يةHيتم بداية تطور المستضد 
-L ال�تي ترم�ز الخم��يرة الناقل��ة للفوك�وزH تحت ت�أثير� المورث�ة B وAالص�طناع� المستض�دات� 
Fucosyltransferase .حيث تؤدي إضافة الفوكوز إلى السلسلة المنشئة لتشكل هذا المستضد .

 أسيتيل غاالكتوز� أمين،N خميرة نوعية ناقلة ل� A عند أصحاب الزمرة Aترمز المورثة الفعالة 
. A بهذه الجزيئة فيتشكل� المستضد Hتتم إطالة المستضد 

 بإض��افةB ترم��ز الخم��يرة الناقل��ة للغ��االكتوز، ويتش��كل المستض��د� Bفي حين أن المورثة الفعالة 
.Hالغاالكتوز� إلى المستضد 

 على س�طحB وA وبالت�الي� تتش�كل المستض��دات B وAيملك بعض األشخاص مورثتين فعالتين 
 على حالهH فيبقى المستضد� O صامتة عند أصحاب الزمرة Oالكريات الحمراء. تكون المورثة 

دون أي تعديل أوإضافات� لجزيئات سكرية.

 :ABOاالنتقال الوراثي للزمر 

 وفق� قوانين ماندل:ABOيتم توارث المورثات� 

النمط الوراثي                    الزمرة الدموية

A                                     AA, AO

B                                     BB, BO
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AB                                     AB

O                                        OO

األهمية السريرية:

تتجلى أهمية هذه المنظوم�ة عن�د نق�ل ال�دم، حيث يمكن أن يس�بب نق�ل الزم�رة المغ�ايرة ارتك�اس
majorانحاللي سريع داخل األوعية   mismatchو يعود السبب إلى احتواء مصل اآلخ��ذ على ،

أض��داد ق��ادرة على رص كري��ات دم المعطي و تفعي��ل المتمم��ة، ق��د يك��ون مميت��ا بفع��ل الص��دمة
,C3a)إطالق   C5a)أو القص��ور الكل��وي )ارتف��اع تراك��يز إض��افة للس��يتوكينات� االلتهابي��ة 

 بلعم��ة الكري��ات الحم��راء و ت��ؤدي إلىIgGالهيموغل��وبين(. أحيان��ا ق��د يك��ون الس��بب األض��داد 
المطهوة ببروتينات المتممة و األضداد في الكبد و الطحال مسببة انحالل خارج وعائي.

أما األضداد الموجودة في دم المعطي و الموجهة ضد كريات دم اآلخذ فليست ذات أهمي��ة كب��يرة،
نتيج��ة تم��دد األض��داد ض��من ال��دوران، لكن تظه��ر� المش��كلة عن��د نق��ل كمي��ات كب��يرة من ال��دم أو

 بسبب احتواء البالسما عن��د ه��ؤالء األش��خاص على كمي��ةOالصفيحات بشكل خاص من الزمرة 
.anti-B و anti-Aكبيرة من األضداد 

ABO منظوم��ة أخ��رى، ولكن تعت��بر منظوم��ة 20تتضمن الزمر الدموية للكريات الحمر حوالي 
هي األهم سريرياً. Duffy وKell، منظومة RHباإلضافة إلى منظومة الريزوس� 

منظومة عامل الريصية )الريزوس(:
  ت��أتي ه��ذه المستض��دات منD,C,E,c,eتتمثل هذه المنظوم��ة بخمس��ة مستض��دات رئيس��ية هي .

، وتك��ون ه��ذهRh عند األشخاص إيج��ابيي D الذي ينتج المستضد� Dثالثة مواقع وراثية: الموقع 
C. موق��ع للمستض��دات d. ويعبرعن غيابها بالحرف� Rhالمورثة غائبة عند األشخاص سلبيي ال� 

c وموقع للمستضدات� E e وتكون القدرة االستمناعية للمستضد .D.هي األكبر 

:Rhاألضداد في المنظومة 
 ولكنRh في الحال��ة الطبيعي��ة أي�ة أض��داد للمستض��دات Rhال يحوي مص��ل األض��داد س��لبيي ال� 

.IgM ون��ادرا� IgGيحدث ذلك بعد التمنيع أوأثناء الحم��ل. وتك��ون األض��داد المتش��كلة من النم��ط 
يؤدي تشكل األضداد إلى حدوث انحالل دموي.

 الRh null وتسمى� Rh أهمها حالة الغياب الكامل للمستضدات Rhيوجد حاالت خاصة للزمرة 
يمكن أن يتم إال نقل الدم من زمرة مطابقة لدى هؤالء األشخاص.

 :Iiالمنظومة 
 )مستض��د مس��يطر� اعتب��اراً من الس��نة الثاني��ة(I )مستض��د مس��يطرجنيني( وiتتمثل بالمستض��دين 

يتواجدان على سطح الكريات الحمراء لجمي��ع األش��خاص. تتجلى األهمي��ة الس��ريرية ب��أن أض��داد
 مئوي��ة ل��ذا تس��مى4 وتبدي فعالي��ة ع�ادة في الزج��اج وفي الدرج��ة IgM هي من نوع Iالمستضد 

بالراصات الباردة التي تسبب في بعض الحاالت النادرة مرض الراصات الباردة.
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 :Kellالمنظومة 

 : Mc Leodتتمثل األهمية السريرية بمتالزمة ، تضم ستة مستضدات 

 على س��طح الكري��ات الحم��راء نتيج��ة اض��طراب� وراثيKellنقص ع��دد مستض��دات المنظوم��ة 
عص��بي م��ترافق م��ع تش��وه في ش��كل الكري��ات الحم��راء، ي��ترافق� م��ع تش��نجات عض��لية متك��ررة
وحركات ال ارادية في اليدين والساقين باإلضافة إلى فق��ر دم انحاللي و الم��رض الحبي��بي )تجم��ع

البالعات و تسببها في حالة التهابية شديدة(
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اختبارات قطف ونقل الدم، المعالجة بنقل الدم

إن نقل الدم هوعمل ط�بي عالجي يه�دف إعط�اء الم�ريض )ويوص��ف بأن�ه المتلقي( ال�دم الكام�ل
أوأحد مركباته المأخوذة من شخص سليم )يطلق عليه اسم المعطي(.

ً تمثل االنتقائية مبدأ نق�ل ال��دم الح��ديث حيث يتلقى الم�ريض العنص�ر� ال�دموي ال��ذي يحتاج�ه وفق��ا
للحالة المرضية.

أنواع منتجات الدم:

منتج��ات ال��دم الثابت��ة: تض��م األلب��ومين والغلوبولين��ات� المناعي��ة أوعدي��دة النوعي��ة وعوام��ل
التخثر، ويتم تحضيرها� اعتباراً من البالزما وتعتبر كأدوية مشتقة من ال��دم ويمكن الحص��ول

عليها في الصيدليات.

 منتجات الدم العطوب��ةlabiles،تض��م أربع��ة أن��واع رئيس��ية هي وح��دة الكري��ات الحم��راء :
وحدة الصفيحات، وحدة البالزما ووح�دة الكري�ات ال�بيض. ك�ان يتم س�ابقاً نق�ل ال�دم الكام�ل
ولكن بسبب كثرة المضاعفات تم إيقاف ه��ذا الن��وع من نق��ل ال��دم في أغلب بل��دان الع��الم. يتم

توزيع� هذه العينات في مراكز نقل الدم بعد خضوعها لفحوص السالمة.

فيما يلي تفصيل لهذه المنتجات واستطباباتها:

: يتم تحضيرها اعتبارا من عينة ال��دم الكام��ل بالتثفي��ل بوج��ود مض��اد$ وحدة الكريات الحمراء1
تخثر لفصل الكريات الحمر عن الصفيحات والبالزما. يتم حفظ الكريات في وسط يح��وي� خلي��ط

C°8 و+C°2من كلور الص��وديوم واألدي��نين والغلوك��وز� والم��انيتول، في درج��ة ح��رارة بين +
 يوماً.42ولمدة 

استطباباتها:� فاقات الدم المسببة لنقص أكسجة نسيجية، فاقات الدم المزمنة وتحت الح��ادة كم��ا هي
الحال في عدم تصنع النقي وأمراض الدم واألورام الخبيثة وفاقات الدم االنحاللية، أوعندما تص��ل

% من كتلة الدم.20كمية الدم المفقودة إلى 

: يتم الحصول عليها من الدم الكام��ل بع��د تثفيل��ه على مرحل��تين أوعن طري��ق$ وحدة الصفيحات2
فصلها أثناء التبرع بواسطة جهاز الفص��ل اآللي، ويتم تجميعه��ا من ع��دة أش��خاص. يمكن حفظه��ا

 أيام من تاريخ القطف ولكن مع الرج المستمر، تتم إزالة الكريات البيض منها. 5لمدة 

( كم��ا هي3 ملم2000استطباباتها:� يتم نقل الصفيحات عند حدوث نقص شديد في عددها )أق��ل من 
الحال عند المعالجة الكيميائية، وعند حدوث نزوف ناجمة عن نقص الصفيحات حيث يتم نقلها في

هذه الحالة دون إعطاء أهمية لتعدادها.

، يتم حفظه��اVIII وV: تحت�وي� على عوام��ل التخ��ثر وبش�كل خ��اص الع�املين $ وح$$دة البالزما3
، ال يجوز أب��داً إع��ادة37 لمدة عام، يتم تمييعها في المحمم المائي بدرجة حرارة C°30بالدرجة -

 ساعات من التمييع كحد أقصى.6تجميدها ألنها تفقد فعاليتها� ويجب استخدامها بعد 

استطباباتها:� النزف الحاد مع نقص في معظم عوامل التخثر، التخثر المنتشر في األوعي��ة، الع��وز�
.Rh والنمط� ABOالمختلط  لعوامل التخثر. يتم نقلها مع مراعاة اختبارات الزمرة 
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 س��اعة بدرج��ة12: يتم فصلها� بواسطة جهاز الفصل اآللي ويتم حفظها $ وحدة الكريات البيضاء4
22°C.

اس��تطباباتها: اله��دف الرئيس��ي� منه��ا ع��ادة ه��و محاول��ة اس��تعادة وظيف��ة البالع��ات عن��د المرض��ى
المص�ابين بع�وز الكري�ات ال�بيض وال�ذين يع�انون من خمج ب�اكتيري ه�ام، وعن�دما يك�ون تع�داد

 ويتم اس��تخدامها لعالج المض��اعفات الخمجي��ة الناجم��ة عن0.5x109/Lالكريات البيض أق��ل من 
نقص الكريات البيض بعد المعالجة الكيميائية.

اختبارات نقل الدم:

:االختبارات المناعية

 بين اآلخ��ذ والمعطي ويتم� تطبيق��ه على جمي��عABOاح��ترام تواف��ق الزم��رة الدموي��ة -
الوحدات، ال يجوز� نقل وحدة دم تحوي� المستضد النوعي ألضداد اآلخذ.

 : عند جميع النساء واألشخاص الذين تعرض��وا� لتم��نيع س��ابق،Rh-Kellاحترام التنميط -
ال حاجة لهذا التنميط في وحدة البالزما ألنها منتج خالي من الخاليا.

إجراء اختبار التصالب-

الكشف عن األضداد الذاتية عند اآلخذ: األضداد الموجهة نحوالمستضدات الموجودة على-
سطح الكريات الحمراء، والتي تتشكل نتيجة نقل الدم المتكرر، لمن��ع ح��دوث انحالل ال��دم

.Coombsالمناعي الناجم عن نقل الدم. يتم ذلك باستخدام اختبار 

الكشف عن األضداد غير النظامية.-

:االختبارات الخمجية

 وأض��داد ف��يروس�Bيجب تأكيد خلو وحدة الدم من أضداد المستضد� اللبي لف��يروس الته��اب الكب��د 
 وأض��داد� ف��يروس لمفوم��ا الخالي��اHIV وأضداد� فيروس عوز المناع��ة المكتس��ب Cالتهاب الكبد 

( وأضداد� اللولبية الشاحبة لكشف اإلفرنجي وأضدادanti-HTLV )2 و1التائية البشري� بنوعيه 
anticetomegalovirusالفيروس المضخم للخاليا   anti-CMVيكون النوع األخير إجباري��ا( 

عند األشخاص الذين يعانون حالة من التثبيط المناعي(.

التفاعالت والمضاعفات المناعية الناتجة عن نقل الدم:

ينتج عن نق�ل ال��دم بعض المض�اعفات المناعي�ة االنحاللي��ة الناجم��ة عن نق�ل ال��دم غ��ير المواف��ق،
يحدث التفاعل بين األضداد الموجودة عند اآلخذ والمستضدات المنقولة من المتبرع ويتم تص�نيفها

ضمن زمرتين:

 :المضاعفات المناعية الفورية

انحالل الدم داخل األوعية ويالحظ إثر نقل دم كام��ل أونق��ل كري��ات حم��راء غ��ير موافق��ة الزم��رة
ABOيجب أن تك��ون األض��داد من الن��وع المنش��ط للمتمم��ة، وتظه��ر األع��راض خالل ال��دقائق ،

األولى للنقل وتتمثل بانزعاج وآالم قطنية، وهبوط الض��غط الش��رياني،� وص��عوبة تنفس��ية وإقي��اء،
مما يتطلب إيقاف نقل الدم فوراً مع المحافظة على المأخذ الوريدي� لعالج مظاهر الصدمة. 
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يوجد نوع من المضاعفات غير االنحاللية ويعتبر� هذا االرتك�اس نمط��اً من أنم�اط ف��رط التحس�س
 والهيستامين.IL-1 الموجودة في مصل المعطي والتي تؤدي� لتحرير IgEالناجم عن األضداد 

 :المضاعفات الخمجية

تظهر مت��أخرة وتش��مل التهاب��ات الكب��د الفيروس��ية وف��يروس� اإلي��دز والف��يروس المض��خم للخالي��ا
 والعامل الممرض اللتهاب الدماغ اإلسفنجي. وتنجم� هذه المضاعفات نتيجة لع��دمEBVوفيروس� 

اتباع اختبارات السالمة لمشتقات نقل الدم بشكل صحيح.

 :)المضاعفات المناعية المتأخرة )انحالل داخل النسج

تتظاهر بيرقان بين الي�ومين الث�الث والس�ابع بع�د النق�ل، وينجم عن وج�ود أض�داد نظامي�ة وغ�ير
,A1نظامية لمستضدات� الكريات الحمراء )تسطيع المستض��دات   Kell,  Duffyًأن تلعب دورا 

بذلك أما مستضدات العامل الريصي� فال تكون ذات ت��أثير في ه��ذه الحال��ة ألن االختب��ارات تس��مح
 بسهولة(، للوقاية منه يجب إجراء نقل كريات حمر منمط��ة بع��د البحثRhباكتشاف عدم التوافق 

عن األضداد غير النظامية قبل كل نقل للدم الكامل أوللكريات� الحمر. 

Page 8 of 11



انحالل الدم عند حديثي الوالدة:

 بين األم والجنين حيث تتش��كلRhيتمثل التصنيف� الدقيق لهذه الحالة بعدم توافق عامل الريزوس� 
الخطورة عندما تكون األمهات سلبية الريزوس� واألطفال إيجابيي الريزوس.

األسباب:

تؤدي عملية نقل الدم لألم في وقت سابق أوحديث إلى تشكل كمية كبيرة من األضداد الذاتي��ة من 
Fc ، تملك قدرة انج�ذاب ش�ديدة نحوالمستض�دات ومؤهل�ة لتفعي�ل مس�تقبالت الش�دفة IgGالنمط 

للغلوبولين على سطح البالعات. 

تعبر األضداد المشيمة وتتثبت على سطح الكريات الحمراء للجنين، حيث يتم اعتبارها غريبة عن
جس��م الج��نين ويتم تحطيمه��ا� في الكب��د والطح��ال مم��ا ي��ؤدي إلى انحالل دم ش��ديد ممكن الح��دوث
اعتبارا من األسبوع السادس للحم��ل. نظ��را لمراع��اة واح��ترام� نظ��ام الري��زوس إض��افة إلى نظ��ام

Kellفي عمليات نقل الدم في البلدان المتقدمة أصبح ع��دد ح��وادث انحالل ال��دم الناجم��ة عن ه��ذا 
السبب شبه معدومة، ولكن تبقى هذه مشكلة حقيقية في البلدان النامية.

% من األمه��ات ذات عام��ل الري��زوس الس��لبي بع��د ال��والدة الطبيعي��ة5الحم��ل الس��ابق: تتع��رض 
 في حال كان الطفل إيجابي الريزوس، حيث تعبر نسبة من الكريات الحم��راء منanti-Dللتمنيع 

 مل، وق��د تبل��غ2,5الجنين إلى الدوران الدموي لألم، ال تتجاوز عموما كمية الدم العابرة أكثر من 
 مل كما في حاالت الوالدة المتعسرة.30كمية الدم الذي يعبر المشيمة أحيانا 

 تستطيع كريات دم الجنين عبور المشيمة منذ الشهر الخامس للحم��ل وبكمي��ات ض��ئيلة ج��داً غ��ير
 الموج�ودةIgGقادرة فعلياً على إحداث حالة تمنيع أولية ولكنها� قادرة على إعادة تفعي�ل األض�داد 

عند األم نتيجة حالة تمنيع سابقة.

عوامل الحماية: 

 بين الكريات الحمر للجنين واألضداد� الطبيعي��ة لألم: يتم اس��تبعادABOعدم التوافق� في منظومة 
الكري�ات الحم��ر ال��تي ع��برت المش�يمة س�ريعاً من خالل الجه��از المن�اعي لألم دون ت��رك ال�وقت

لحدوث التمنيع.
بعض العوامل الوراثية: يبدوأن هناك بعض النساء محميات تماماً من حدوث التم��نيع رغم وج��ود

 هي وح��دها الق��درة على عب��ور المش��يمة وأظه��رت الكث��ير منIgGوالدات س��ابقة. األض��داد� 
 ومن ثمIgG1الدراسات أن الصنف الفرعي األك��ثر س��مية وتس��بباً بتحطيم� الكري��ات الحم��راء هو

IgG3.

آلية االنحالل:

 التي تتثبتIgG anti-Dيتم تمنيع الكريات الحمراء للجنين بعد عبور كمية كبيرة من األضداد  
على هدفها المتمثل بالمستضدات النوعية الموجودة على سطح الكريات الحمراء للجنين. 
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حيث يتم التعرف على الكرية الحمراء الممنعة كخلي��ة غريب��ة عن الجس��م ويتم تحطيمه��ا بواس��طة
عملية البلعمة.

 تتوقف� شدة االنحالل على عدد األضداد التي تم عبورها وعدد المعقدات المناعية المتش��كلة، ينتج
عن ذلك انحالل دم في األنسجة، في الطحال والكبد، ويح��دث ارتف��اع في نس��بة البيل��يروبين الح��ر

ويؤدي� نهاية على فقر دم شديد.

 س��اعة األولى من حي��اة الطف��ل بظه��ور� اليرق��ان، ويجب أن تتم24 يتظاهر انحالل ال��دم خالل ال� 
 فهو مؤش��ر لض��رورة نق��ل ال��دم110g/Lمعايرة الهيموغلوبين في الدم، فإذا كان المعدل أقل من 

 إلى350µmol/Lفوريا� للطفل، تتم أيضاً معايرة البيليروبين الذي يؤدي� في حال تج��اوزه للعتب��ة 
مجموعة من األذيات العصبية.
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الرقابة: 

متابعة األم خالل فترة الحمل والتأكد من عدم وجود أضداد ذاتية متشكلة نتيجة نقل دم-
سابق أووالدة سابقة.

 للطفلABOتحديد النمط -
 اإليجابي ولمقارنة المستض��داتD للتحقق أن الطفل يحمل النمط Rh-Kellتحديد النمط -

األخرى المهمة غير المتوافقة مع دم األم.

 إلى جميع األمهاتRh-Kellمنع نقل الدم غير المتوافق النمط -

الوقاية:
 يجب حقن الغلوب��ولين المن��اعي anti-D  )100µg( س��اعة ال��تي تلي ال��والدة72 خالل ال� 

 لمن��ع تش��كل األض��داد الذاتي��ة واله��دف� من��ه إبط��ال ت��أثيرDاألولى لألم ذات المستض��د الس��لبي 
والتخلص من الكريات الحمراء للجنين والتي عبرت إلى الدوران الدموي لألم فيتم تحطيمه��ا قب��ل
أن تؤدي إلى حدوث تمنيع. يعتمد تحديد الجرعة على كمية الكريات الحمراء التي عبرت المشيمة

 ال��ذي يس��مح بتل��ون متم��يز لكري��ات دم الج��نينKLEIHAUERويتم تحديدها باستخدام� اختب��ار 
الموجودة في العينة المأخوذة من األم.

µg anti-D100 كرية يتم حقن 0�5من 

µg anti-D200 كرية يتم حقن 6�25من 

µg anti-D300 كرية يتم حقن 26�45من 

 ساعة من الحقن ويجب أن تكون النتيجة سلبية.48للتأكد من فعاليته يجب إعادة التحليل بعد 
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