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الجلسة الرابعة :الزمر الدموية
مقدمة:
الدم هو نسي ييام ي ييام يتألف من مكونات خلوية (كريات وخاليا الدم) تس ي ييبس ي ييمن ي ييا
يضمها مع مكونات أخرى ال خلوية.

ال ال ما ال

الزمر الدموية:
تتحدد الزمر الدموية بمستضدات نوعية توجد عل طس الكريات الحمراء من طبيعية بروتينية شحمية
ي ييكرية عل الغش ي يياء الكلو للكريات الحمراءط وترت ل ه الزمر بعوام جانية موروثة من اآلباء .توجد العديد
من أنظمة تحديد الزمر الدمويةط أهمها ف الممار ة الرسيرية نظام مر  ABOونظام مر .RH

ً

أوال :نظام الزمر  :ABOيوجد أربييع مر دموية وفق ه ا النظام وه .A, B, AB, O
تعود تس ي ييمية ه الزمر عة طبيعة المس ي ييتض ي ييدات المتواجدل عل ي ييطس الكريات الحمراءط حي يمتل
أص ييحاز الزمرل  Aمس ييتض ييدات عل ييطس الكريات الدموية من نو Aط ويمتل أص ييحاز الزمرل  Bمس ييتض ييدات
عل ي ييطس الكريات الدموية من نو Bط ف حي يمتل أص ي ييحاز الزمرل ABكال نوع المس ي ييتض ي ييداتط وال يمتل
أصحاز الزمرل  Oأ من المستضدات الم كورل.
عن المسي ييتضي ييدات الكلوية  Antigensترت ل بأ ي ييداد نوعية  Antibodiesلها مش ي ييقلة معقدات مناعية
تؤد عة تكرز الكلي يية وانحالله يياط وإن ح ييدول ل ي ف ال ييدم يعو تكرز وتحطم الكري ييات الحمراء وح ييدول
االنحالل الدمو .
يكضع نظام  ABOللمناعة الطبيعيةط أ يوجد بشق طبيع أ داد مصلية د المستضدات الغشا ية
التف المسي ي ييتضي ي ييد بالضي ي ييد النوع لر حص ي ي ي ى
الموجودل عل ي ي ييطس الكرية الحمراءط وإ ا ما ى
اليا وبالتاة تكرز
َّ
أال ى
يلتف المس ييتض ييد بض ييد النوعط وله ا نالحد تواجد أ ييداد ف
وانحالل الكريات الحمراء .له ا الس ييج يج
المص مغايرل عن المستضدات الموجودل عل طس الكريات الحمراء؛ أ :
• يتواجد ف مص أصحاز الزمرل  Aالضد Anti B
• ويتواجد ف مص أصحاز الزمرل  Bالضد Anti A
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و
• وال يتواجد ف مص ي أص ييحاز الزمرل  ABأ من الض ييدين نظرا لوجود المسييتضييدين  Aو Bوبالتاة خطر
حدول ى
اليا ف حال تواجد أحد الضدين.
و
• ويتواجد ف مص أصحاز الزمرل  Oكال الضدين  Anti Aو Anti Bنظرا لغياز المستضدات عل طس
الكريات الحمراء هنا.

عن اجتميا المس ي ي ي ي ييتضي ي ي ي ي ييد مع الضي ي ي ي ي ييد النوع يؤد عة حيدول ى
اليا وبيالتياة تكرز وانحالل الكرييات
الحمراءط وه ا ما يحدل ع ا ما اجتمعت الكريات الحمراء ات المس ييتض ييدات  Aف مص ي يحو اا ييداد Anti
Aط أو ع ا ما اجتمعت الكريات الحمراء ات المسيتضيدات  Bف مصي يحو اا يداد Anti Bط أو ع ا ما اجتمعت
الكريات الحمراء ات المستضدات  ABف مص يحو اا داد  Anti Aو/أو Anti Bط كما ف الشق :
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نق الدم:
عن اكتشاف نظام  ABOوفهم خواصر اهم بو ع قواعد نق الدم بي الجشي ي رط حي
ى
المتلف.
الدم :أال ترتص كريات المعط باا داد ف مص

تقول قاعدل نق

وبناء عل ل فإن الش ييكص ال ال يحو ف مص ييلر أية أ ييداد (ص يياح الزمرل  )ABيمكنر ا ييتق ال
مسي ي ييتضي ي ييدات من جماع الزمر ااخرىط ولكن وعسي ي ييج تواجد كال نوع المسي ي ييتضي ي ييدات عل ي ي ييطس كرياتر فإنر ال
خال من اا ييداد أ لصيياح مرل AB
يسييتطاع أن يهبها لمص ي يحو أ من نوع اا ييدادط ب فقل لمص ي
د
مثلر AB :آخ عام وال يعط عال نفسر.
والشييكص ال يحو مصييلر كال نوع اا ييداد (صيياح الزمرل  )Oال يمكنر ا ييتق ال أ مسييتضييد لها
و
(ال يمكنر الحصييول عل دم ال من أصييحاز الزمرل  Aوال  Bوال )ABط ونظرا لعدم تواجد أ نو من المسييتضييدات
معل عام وال يأخ عال من نفسر.
عل طس كرياتر فإنر يستطاع أن يهبها ا مرل أخرى O :د

ومن هنا ى
تأت قاعدل نق الدم بي ااشكا

ى
المتلف.
 :أال ترتص كريات المعط باا داد ف مص
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وإال :يييحدل انحالل دم ي ييع وص ييدمة دورانية قد تود بحيال الش ييكص؛ ل ل  :يش ي ىييا توافق الزمر
و
ى
والمتلفط ولضي ي ي ي ييمان ل تجرى دوما اخت ارات التصي ي ي ي ييال بي عانتي دمويتي من المعط
الدموية بي المعط
و
ى
والمتلف ومزجهما معا للتأكد من عدم حدول أ اختالا خاصي ي ي ي يية بوجود العديد من تحت أنظمة الزمر الدموية
غي .ABO

و
ثانيا :نظام الريزيوس :RH
يوجد العام ( RHالمس ي ييتض ي ييد  )Dعل ي ي ييطس الكريات الحمراء عند بع ،ااشي ي ييكا ط ويدعون نتيجة
ل ل بإيجابو الريزيوسط وأولئ ال ين ال يمتلكون العام ( RHالمستضد  )Dيدعون بسلبو الريزيوس.
ومنر يمكن لك من أصحاز الزمر السابقة  A, B, AB, Oأن يكونوا عيجابو أو لبو الريزيوسA+, A- :
., B+, B-, AB+, AB-, O+, O-

عل عكس نظام ABOط ال يوجد أ ي ي ييداد ف نظام  RHبش ي ي ييق طبيع ف المصي ي ي ي ط أ ال يحتو مصي ي ي ي
و
لبو الريزيوس ف الحالة الطبيعية أ دادا د المستضد Dط وإ ا ما تم نق كريات تحم المستضد
ااشكا
 Dعة ش ي ي ي ي ييكص ي ي ي ي ي ييلو الريزيوس لن تتم مهاجمتها بأية أ ي ي ي ي ييدادط ولن يحدل أ تفاع ارتقا انحالةط ولكن
يتعام الجها المناع مع المس ي ييتض ي ييد  Dالجديد كمس ي ييتض ي ييد غري (ش ي ييأنر ش ي ييأن أ عام غري يدخ الجسي ييم
كالفيو ي ييات أو الجراثيم) ويقوم بتش ي ييكي أجس ي ييام ي ييدية لر خالل ىفيل من الزمن (تفوك عادل مدل بقاء الكريات
المنقولة)ط وت ىف ه اا ي ييداد جا لة ف الدوران بانتظار أن تتم عملية اجتما أخرى للمسي ييتضي ييد  Dمعهاط فإ ا ما
ى
تلتف اا ي ييداد المصي يينعة به الكريات ويحدل
تم نق كريات تحم المسي ييتضي ييد  Dمرل أخرى عة ات المص ي ي
تفاع ى
اليا ومن ثم االنحالل بشقلر الحاد كما هو الحال عند النق مكالف الزمرل ف نظام .ABO
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ل ل يمكن بأمان نق الدم ما بي عيجابو الريزيوس بي بعضيهمط وما بي يلبو الريزيوس بي بعضيهمط
عيجات الريزيوس (لعدم وجود مس ي ييتض ي ييدات جديدل تحر الجها
وك ل اامر من شي ييكص ي ي ييلو الريزيوس عة
ي
يعتي
المناع)ط ف حي ال ينق دم من شكص
عيجات الريزيوس عة شكص يلو الريزيوس (وإن كان النق ااول ي
ي
و
و
آمنا نسبيا).

الزمرل

تعط لك من

تأخ من ك من

A+

A+, AB+

A+, A-, O+, O-

A-

A+, A-, AB+, AB-

A-, O-

B+

B+, AB+

B+, B-, O+, O-

B-

B+, B-, AB+, AB-

B-, O-

AB+

AB+

الجماع

AB-

AB+, AB-

A-, B-, AB-, O-

O+

A+, B+, AB+, O+

O+, O-

O-

الجماع

O-
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طريقة تحديد الزمرل الدموية:
الهدف :ال ح عن المسييتضييدات المتواجدل عل ييطس الكريات الحمراء؛ ه توجد المسييتضييدات ( Aالزمرل )A
أم المس ييتض ييدات ( Bالزمرل  )Bأم كال نوع المس ييتض ييدات (الزمرل  )ABأو ال يوجد كال نوع المس ييتض ييدات (الزمرل
(عيجات الريزيوس)؟
)O؟ ه يوجد المستضد D
ي
الم دأ :كش ييف المس ييتض ييد من خالل ارت اطر بالض ييد النوعط أ تأمي اجتما المس ييتض ييد بض ييد النوع مما يؤد
لحدول تفاع ترا عيات.
اادوات المطلوبة :ر ا س جاجيةط واخزات عقيمةط قطنط كحولط عيدان تحري ط أ ي ي ي ييداد الزمر الدموية A, B,
.D
الطريقة :بعد تعقيم اإلصييبع الثال أو الرابع ف اليد غي المسيييطرلط نقوم با ييتكدام الواخزل العقيمة بالوخز عل
طرف اإلصبع والحصول عل  3قطرات دموية نضعها بشق مت اعد عل ر
الرسيحة الزجاجية.
نضيف للقطرل ااوة Anti Aط ونضيف للقطرل الثانية Anti Bط ونضيف للقطرل الثالثة .Anti D
َّ
الحباو الناتم عن تفاع
عن التقاء المسي ي ي ي ييتضي ي ي ي ييد بالضي ي ي ي ييد النوع يؤد لتحول المظهر الرا ق للقطرل عة المظهر
ي
ى
اليا .
ف حال امتلكت الكريات الحمراء المس ييتض ييد  Aيييحدل ترا
صاح العانة لدير المستضد  Aعل طس كرياتر الحمراء.

ف القطرل ااوة عند ع ييافة Anti Aط ونقول أن

ف حال امتلكت الكريات الحمراء المس ييتض ييد  Bيييحدل ترا
صاح العانة لدير المستضد  Bعل طس كرياتر الحمراء.

ف القطرل ااوة عند ع ييافة Anti Bط ونقول أن

العانة للمستضد المدروس.

ف حال عدم حدول أ تفاع يعو عدم امتالك صاح
• حدول تفاع ترا

ف القطرل ااوة فقل (عند ع افة  )Anti Aيعو أن الزمرل .A

• حدول تفاع ترا

ف القطرل الثانية فقل (عند ع افة  )Anti Bيعو أن الزمرل .B

• حدول تفاع ترا

ف كال القطرتي يعو أن الزمرل .AB

• عدم حدول تفاع ترا ف كال القطرتي يعو أن الزمرل .O
ى
• ثم ننتق بعدها لدرا ي يية عام الريزيوس بإ ي ييافة  Anti Dعة القطرل الثالثة :فإن حدل اليا
عيجات الريزيوسط وإن لم يحدل فإن الشكص يلو الريزيوس.
الشكص
ي
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انتهت الجلسة الرابعة
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