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 تعيين الزمر الدموية 

 

 

 

من الضروري تحديد زمرة دم المتلقي والمعطي قبل القيام بنقل الدم ويتم على الشكل   •

 التالي: 

 األدوات الالزمة :  •

و     AntiAالمضادة     المصول  قطن، كحول طبي،  واخزات معقمة ، شرائح زجاجية،   •

anti B     وanti D   . 

بعد تطهير األصبع نوخزها بدرجة كافية في الوجه الجانبي للوسطى أو البنصر في   •

 نضع ثالث نقط على شريحة زجاجية ، الطرف غير المسيطر و

 على كل نقطة نضع أحد المصول المضادة    •

بواسطة ثالث عيدان نمزج كل قطرة مع المصل المضاف لها ) نستعمل لكل قطرة عود   •

ص الذي يبدو بفقد القطرة لمظهرها المتجانس وتحولها إلى  (، ثم نراقب حدوث الترا

 شكل حبيبات مترسبة.  

يشير حدوث التراص إلى وجود المستراصة على سطح الكرية وبالتالي نستطيع تحديد  •

 الزمرة الدموية.   



•  

 

 



 

 مالحظة 

ال توجد في الدم سالب الريزوس بشكل عفوي و انما بعد تماس مباشر مع   ANTI Dالراصة 

 ريات حمر موجبة الريزوسك

 

 

 

 

 

 

 



 عامل الريزوس و الحمل 

 عامل الريزوس ينقل بصورة وراثية قاهرة.   •

 زوج موجب وأم سالبة الريزوس قد يأتي الجنين موجب أو سالب .  •

إذا كان سالب ال مشكلة، أما إذا كان موجب ففي المرة األولى ال توجد مشكلة ألن األم   •

 لم تشكل أضداد كافية بعد. 

أثناء الوالدة تتعرف على الزمرة اإليجابية وتشكل أضداد بكميات كبيرة، يمكن أن تنتقل   •

 للجنين التالي وتؤدي النحالل دمه إذا كان إيجابياً. 

 تأثيرات نقل الزمرة المغايرة

 انحالل دم  مباشر أو متأخر بحل الكريات المترسبة.  •

 يترافق ذلك بظهور اليرقان ..   •

 ية الحاد بسبب:  واألخطر هو قصور الكل •

 اطالق بعض المواد من نواتج التحلل التي تسبب تقبض وعائي شديد. -       

الصدمة الدورانية التي يمكن أن تنتج عن تخرب الدم و المواد السامة الناجمة عن  -       

 االنحالل. 

 _ترسب الهيموغلوبين المتحرر عبر الكلية و سده لألنابيب البولية.       

 الب:اختبار التص •

ال يجرى نقل الدم حتى لو تماثلت الزمر إال بعد إجراء اختبار التصالب بسبب وجود   •

زمر ثانوية قد يوجد تنافر شديد بينها. يجرى اختبار التصالب في غرفة دافئة وبعيداً عن  

 أي تيار هوائي. 

نضع قطرة من دم المعطي على شريحة زجاجية ونضيف إليها قطرة من مصل اآلخذ  •

 دقائق ونراقب النتيجة.  5دة ونتركه لم

النتيجة: إذا حدث التراص تكون الزمرتين غير متوافقتين، وإذا بقي المزيج متجانساً  ولم يحدث  

 التراص نكون الزمرتين متوافقتين 


