
 یة التي یطرحھاوالمشاكل المناع تحاقن الدم
   

  :مقدمة
خطیرة قد تؤدي  اضطرابات في غیاب ھذه الشروط یمكن أن تظھرإذ ، معینة لنجاحھا اتتطلب عملیات تحقین الدم شروط

  .إلى الموت
  ؟الشروط الضروریة لتحقین الدمما  
  ؟المشاكل المناعیة التي تطرحھا ھذه العملیةما  

I. تحقین الدمكشف عن مشكل ال:  
  )148ص1أنظر و( :لمحة تاریخیة عن تحقین الدم )1

  
  
  
  
  
  

تبین ھذه الوثیقة أن عملیة تحقین الدم مرت من عدة 
، إلى أن ل تاریخیة عرفت فیھا عدة إخفاقاتمراح

   1901أرسى سنة فLandsteiner    جاء العالم
  .حالیاقواعد تحقین الدم المعمول بھا 

  
  
  
  
  
  

  )148ص 2أنظر و( :خلط دم شخصینالنتیجة الممكنة عند  )2
  

  
  )148ص 3أنظر و( :المالحظة المجھریة للنتیجة الممكنة إثر خلط دم شخصین )3

 
تبین المالحظة المجھریة أن   - أ

 بعضھا عزلنم  الحمراء الكریات
عدم حدوث في حالة  بعضعن 
  .اللكد

تبین المالحظة المجھریة أن   -  ب
بعضھا  ملتصق الكریات الحمراء
  .حدوث اللكدببعض في حالة 
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II. كیفیة تحدید الفصائل الدمویةعن تعرف ال:  
  )149ص 4أنظر و( :ةممیزات الفصائل الدموی )1

، A األربعة  تتمیز الفصائل الدمویة
B ،AB وO:  

  مضادالمولدات  غیاببوجود أو 
)A  أوB  على )أو ھما معا

مستوى غشاء الكریات الدمویة 
مولد  =مولد المضاد  ( .الحمراء

  .) اللكد
  مضادات  غیاببوجود أو

و أ Aمضاد مضاد أجسام( األجسام
في  )أو ھما معا Bمضاد

  ).لكدین= مضاد أجسام (.مصلال
 )149ص 5أنظر و( :آلیة حدوث اللكد عند خلط قطرتي دم غیر متالئمتین )2

  
  
  

مع مولدات المضاد  ترتبط مضادات األجسام
جودة على غشاء الكریات المو(النوعیة لھا 

بحیث تؤدي إلى اإلرتباط ھذه ، )الحمراء
   ).حدوث اللكد(اء في ما بینھا الكریات الحمر

  
  

  
  
  
  

  )149ص 6أنظر و( :بواسطة أمصال اإلختبارتحدید الفصائل الدمویة  طریقة )3
  
  

الفصائل الدمویة بواسطة یمكن تحدید 
ویوجد ثالثة أنواع من . ختبارأمصال اإل
   :ختبار وھيأمصال اإل
 مصل اختبار مضادA. 
 مصل اختبار مضادB. 
 مصل اختبار مضادA +مضادB.  

توضع ثالث قطرات من الدم فوق صفیحة 
طرة نوع من مصل ثم یضاف إلى كل ق

ختبار و یالحظ مع أي مصل یحدث اللكد اإل
نتاج الفصیلة الدمویة لھذا ثم یتم إست

   .الشخص

  
  
  

  :ن الدمیحقت شروط )4
  
  

یؤدي حقن شخص بدم یحتوي على 
موجود في دمھ إلى استجابة ر غی مولد اللكد

 .یة ینتج عنھا تلكد كریات دم المحقونمناع
الؤم المبینة وعلیھ البد من التقید بقواعد الت

   :في الخطاطة التالیة
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  :ملحوظة
 أما عند حقن كمیة كبیرة من الدم، .یمكن العمل بھذه الخطاطة إذا تعلق األمر بحقن الدم ألول مرة أو بكمیة قلیلة 

 .الدم من نفس فصیلة الشخص المتلقينھ یستلزم أخد إف
 اآلخذ مصلوبین الكریات الحمراء للمعطي  لكدیحدث ال  
  :الریزوس عامل )5
 )149ص 7أنظر و( :لمحة تاریخیة  - أ

  
  :عامل ریزوسعدم مراعاة عواقب   - ب

  .أثناء التحقینأخذه بعین اإلعتبار الذي ینبغی )  Rh( الریزوس ھناك عامل، باإلضافة إلى الفصائل الدمویة األربع
 المثال األول:  

ي المناع جھازه ألن، -Rh في دم الشخص Rh إلى تكون مضاداتذلك یؤدي  ،+Rh شخص بدم -Rh شخص حقن ذاإ
تكون  الذي Rh فان مضاد ، إذا ما تكررت عملیة التحقین ھذه .أي غیر ذاتي ) مولد مضاد(  اعنصرا أجنبی Rh+اعتبر 
عند الشخص  ، الشيء الذي یؤدي إلى اضطرابات خطیرةیلكد كریات المعطي  -Rh عند الشخص التحقین األولثر إعلى 

  .المحقون
 المثال الثاني: 

ثر تسرب دم إنھ على أینبغي مراقبة الحمل؛ ذلك  ،)-Rhوالزوجة  +Rhزوج ال(عند الزوجین  Rhفي حالة ال توافق عامل 
على لكد الكریات ) الحمل الثاني(القادر فیما بعد  Rhیتشكل في بالزما ھذه األخیرة مضاد  الحمیل عبر المشیمة إلى دم األم،

  .مما یتسبب في ھالكھ ،للحمیل +Rhالدمویة الحمراء 
  .، یجب مراعاة تالؤم الفصائل الدمویة و عامل الریزوسأثناء تحاقن الدم :ملحوظة 

  :Rhالتحقینات الممكنة مع مراعاة عامل الریزوس   - ج
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