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دث في يمثل التمنيع اإلسوي الريصي مشكلة مناعية تح

ابي الحامل سلبية الريزوس التي تحمل جنيناً إيج

. الريزوس

تحرض هذه الحالة الجهاز المناعي لألم على إنتاج 

أضداد لمستضد الريزوس، وتعبر هذه األضداد 

.نيةالمشيمة مؤدية إلى تخرب الكريات الحمراء الجني



Pathophysiologyاإلمراضيةالفيزيولوجيا

 الريزوسيكون الشخص سلبي(Rh-negative ) حين تفتقر

لى النوعية عالريزوسمستضداتكريات الدم الحمراء لديه إلى 

سطحها،

 ي موجوداً فإن الشخص يكون إيجابالمستضدأما حين يكون

(.Rh-positive)الريزوس

 التي تشمل المستضداتمن عدد من الريزوسيتألف معقد ،

إضافة إلى أشكال أخرى مثل e, c, E, D, Cالمستضدات

اإلسويالتمنيعمن حاالت % 90تنتج أكثر من .Duالمستضد

.Dالمستضداتعن الريصي





 في األمريكيين % 8يكون الريزوس سلبياً في حوالي

لبية السود، أما بين األمريكيين البيض فإن نسبة س

%.14الريزوس تبلغ حوالي 

د حين يتعرض األشخاص سلبيو الريزوس إلى مستض

الريزوس فقد يشكلون أضداداً له، وهو ما يدعى

(.  rhesus sensitization)بالتحسيس للريزوس 



.يحدث هذا التحسيس لدى المرأة الحامل بآليتين

ات إن اآللية األكثر شيوعاً هي التسرب الخفي للكري

ي الحمر الجنينية عبر المشيمة إلى الدوران الوالدي ف

.أثناء الحمل

 هذه ووفق: «الجدَّة»أما االفتراض الثاني فهو نظرية

النظرية تكون السيدة سلبية الريزوس قد تعرضت

يا للمستضد عند والدتها بسبب تلقي كمية من الخال

إيجابية الريزوس من أمها في أثناء الوالدة، مما أدى 

.إلى االستجابة بتشكيل األضداد



،يؤدي التعرض األول إلى التحسيس األولي

لى في حين أن التعرض الثاني يحرض خاليا الذاكرة مما يؤدي إ

إنتاج الغلوبولينات المناعية بشكل سريع، ويؤدي ذلك إلى

(  transfusion reaction)ارتكاس شبيه بارتكاس نقل الدم 

.أو انحالل الدم الجنيني في أثناء الحمل

بإنتاج تتمثل االستجابة البدئية عند التعرض لمستضد الريزوس

لفترة وجيزة من الزمن، يتلو ذلك إنتاج IgMاألضداد من نوع 

. التي يمكن أن تعبر المشيمةIgGأضداد 

 إذا كان الجنين إيجابي المستضدRh فإن هذه األضداد سوف

.  تغلف كريات الدم الحمراء الجنينية مؤدية إلى انحاللها



إذا كان انحالل الدم طفيفاً فإن الجنين يعاوض

كتلة بزيادة إنتاج الكريات الحمر بحيث يحافظ على

.  الكريات الحمر لديه

لى أما إذا كان االنحالل شديداً فإنه يمكن أن يؤدي إ

ني فقر دم شديد، مما يؤدي إلى حدوث الخزب الجني

(hydrops fetalis ) الناجم عن قصور القلب

نين االحتقاني، ويؤدي ذلك في النهاية إلى موت الج

.داخل الرحم





 يفصل الحاجز المشيمي الدوران الجنيني عن

.  الوالدي في الحاالت الطبيعية

ن وخالل فترة الحمل تحدث نزوف صغيرة في أي م

.  الجهتين عبر المشيمة السليمة

 ومع تقدم العمر الحملي تزداد نسبة حدوث هذه

.النزوف وكميتها

 تحدث معظم حاالت التمنيع عند الوالدة، وتظهر

األضداد إما خالل الفترة التالية للوالدة أو بعد 

.التعرض للمستضدات في الحمل التالي



 إذا ترافق أحد الحمول السابقة مع حالة مرضية

خفيفة، معتدلة، أو شديدة فإن المرض يميل ألن

.كل أشديتكرر في الحمول التالية بنفس الشدة أو بش

إذا كان لدى السيدة قصة خزب جنيني في الحمل

السابق فإن خطورة تكرر الخزب في الحمل التالي

%.  90تبلغ حوالي 

و عادة ما يتطور الخزب الجنيني في نفس الوقت أ

.في وقت أبكر مقارنة بالحمل السابق



Incidenceالتوارد 

،إال أن بالرغم من أن النزف عبر المشيمة يعتبر شائعاً للغاية

أشهر من والدة 6نسبة حدوث التمنيع اإلسوي الريصي خالل 

وإيجابي الريزوس تبلغ ABOأول طفل متوافق بالنسبة لزمر 

. فقط% 8

الي وبذلك فإن النسبة اإلجمالية لحدوث التمنيع في الحمل الت

وإيجابي الريزوس تصل إلى حوالي ABOبجنين متوافق الـ 

. حمول6من كل 1

افق الـ إن احتمال التحسيس الريصي بعد الحمل بجنين غير متو

ABO فقط% 2وسلبي الريزوس تبلغ  .



 قد يحدث النزف عبر المشيمة بعد اإلسقاط العفوي أو

.  المحرض

 في %3.5تبلغ نسبة حدوث التمنيع بعد اإلسقاط العفوي ،

.في اإلسقاط المحرض% 5.5حين أن هذه النسبة تبلغ 

،تكون الخطورة منخفضة خالل األسابيع الثمان األولى

. 12ولكنها ترتفع إلى مستويات عالية في األسبوع 

بعد بزل السائل األمنيوسي أو الحمل الهاجر فإن احتمال

% 1حدوث التمنيع يقل عن 



 يعطى الغلوبولين المناعي(Rh0 – GAM) 

Rh0Dلجميع المريضات سلبيات الريزوس

بعد 

 ،اإلسقاط العفوي أو المحرض

التداخالت النسائية الغازية، أو

مل الرضوض البطنية في األسبوع الثامن للح

.أو بعد ذلك



المؤهبينتحديد المرضى 

Recognition of the At-Risk Pregnancy

 تؤخذ عينة دموية من كل حامل خالل أول زيارة بعد

حدوث الحمل لتحديد الزمرة الدموية والريزوس وتحري

.وجود األضداد لديها

وية إذا كانت المريضة سلبية الريزوس تحدد الزمرة الدم

.  والريزوس لدى والد الطفل

 إذا كان األب متماثل اللواقح بالنسبة للمستضدD فإن

هي ذريته ستكون إيجابية الريزوس دائماً، وبالتالي ف

.يمكن أن تتأثر بالتمنيع اإلسوي الريصي

ولكن ال تتأثر إال نصف ذرية األب متخالف اللواقح  .



 إذا كانت السيدة سلبية الريزوس وكان زوجها إيجابي

عايرة الريزوس مع سلبية اختبار تحري األضداد مبدئياً فإن م

Rh0-GAMللحمل قبل تعطى 28األضداد تكرر في األسبوع 

 ً .  وقائيا

 تزداد خطورة النزف عبر المشيمة عند الوالدة، وخاصة مع

.الوالدة القيصرية أو التخليص اليدوي للمشيمة

 وعند الوالدة ترسل عينة من دم الحبل السري لتحديد

الزمرة الدموية الجنينية، زمرة الريزوس، وإجراء اختبار

.كومبز المباشر

 مل من 30إذا اشتبه بحدوث نزف عبر المشيمة تفوق كميته

مقدار بتك مفيداً في تحديد–الدم فقد يكون اختبار كاليهور 

.النزف



الوالديةالريصيةمعايرة األضداد 

MATERNAL RHD ANTIBODY 

TITER

 تعطي معايرة أضداد المستضدD عموماً معلومات

.  محدودة حول شدة انحالل الدم في الداء الريصي

ولكن العديد من المراكز ال تزال تلجأ إلى معايرة

للمساعدة في توجيه القرار Dأضداد المستضد 

حول إجراء االختبارات الغازية

ل مثل البزل األمنيوسي، أخذ عينة دموية من الحب)

(.السري عبر الجلد



الوالديةالريصيةمعايرة األضداد 

MATERNAL RHD ANTIBODY 

TITER

النساء لقد أوصت الكلية األمريكية لألخصائيين بالتوليد وأمراض

ممنع أن الجنين ال يكون معرضاً لخطورة كبيرة في حالة الحمل ال

.  16:1مسبقاً إذا بقيت العيارات أقل من 

 أسابيع إذا كانت العيارات إيجابية ولكن4-2تكرر المعايرة كل

.  لدى الحامل16:1تقل عن 

 أو أكثر فعندئذ تؤخذ االختبار16:1أما إذا ارتفعت العيارات إلى

.  الغازية بعين االعتبار

يرية يعتمد توقيت إجراء التداخل الغازي ونوعه على الحالة السر

.ةالحالية للجنين، العمر الحملي، والقصة التوليدية للمريض



األمنيوسيالقياس الطيفي الضوئي للسائل 

AMNIOTIC FLUID 

SPECTROPHOTOMETRY
اً في ال يزال تحليل السائل األمنيوسي الطريقة األكثر استخدام

.  تحديد شدة انحالل الدم الجنيني

ائل هناك عالقة مباشرة بين كمية األصبغة الصفراوية في الس

بوع األمنيوسي وبين هيماتوكريت الجنين، وذلك بدءاً من األس

.من الحمل27

يوسي، فإن ونظراً النخفاض تراكيز البيلليروبين في السائل األمن

 amniotic)تحليل السائل األمنيوسي بالقياس الطيفي الضوئي 

fluid spectrophotometry ) يشكل الطريقة األكثر

.ل األمنيوسياستعماالً في تحديد مستويات البيلليروبين في السائ



األمنيوسيالقياس الطيفي الضوئي للسائل 

AMNIOTIC FLUID 

SPECTROPHOTOMETRY

ي األحوال يتناقص تركيز البيلليروبين في السائل األمنيوسي ف

. العادية بشكل تدريجي حتى تمام الحمل

 ولتفسير النتائج بشكل يمكن التنبؤ به قام اليلي(Liley ) بإعداد

ركيز مخطط للقياس الطيفي الضوئي يعتمد على العالقة بين ت

ة الخضاب في دم الحبل السري عند الوالدة وبين تبدل الكثاف

.   450البصرية للسائل األمنيوسي عند طول موجة 

 واستطاع اليلي باالعتماد على هذه الطريقة تقسيم مخطط

توسطة، المقارنة إلى مناطق تتنبأ بالحاالت المرضية الخفيفة، الم

.  والشديدة



يعالتمنالمعدل في تحديد التدبير المالئم للمريضة التي تعاني من اليلييستخدم مخطط 

عند عمر حملي معيناألمينوسيفي السائل الببيلروبينمستوى إن .الريصياإلسوي

.يحدد ضرورة نقل الدم الجنيني أو تحريض الوالدة



.الريصياإلسويالتمنيعفي تدبير OD 450لقيم كوينانمخطط 



amniocentesisاألمنيوسيبزل السائل 

 ة الموجه باألمواج فوق الصوتياألمنيوسييحمل بزل السائل

قة نسبة خطورة منخفضة جداً للجنين أو األم، وهو يمثل الطري

.األمنيوسيالوحيدة المالئمة للحصول على عينة من السائل 

لسائل يجرى الفحص باألمواج فوق الصوتية لتحديد موقع جيب ا

ين بحيث يكون بعيداً بما فيه الكفاية عن الجناألمنيوسي

.آمنوالمشيمة للحصول على العينة بشكل 

 10بشكل عقيم، ويرشف 22يتم إدخال إبرة بزل قطني قياس

.األمنيوسيمل من السائل 

اغ ينقل السائل إلى أنبوب قاتم اللون للوقاية من زوال الصب

مة الناجم عن التعرض للضوء ويرسل إلى المختبر لتحديد قي

OD 450.





باألمواج فوق الصوتيةالريصيالتحسيستحري 

ULTRASONIC DETECTION OF FETAL HEMOLYTIC 

DISEASE

 إن استخدام األمواج فوق الصوتية في فحص

حالل المريضة التي تحمل جنيناً معرضاً لخطورة ان

الدم يمثل مقاربة مفيدة إذا أجري مع بزل السائل

ين األمنيوسي، وذلك للتأكد من الحالة الحسنة للجن

.  وتشخيص الخزب الجنيني في حال حدوثه

اإلضافة إلى يتضمن الفحص تقييماً روتينياً للجنين ب

.تحديد حجم المشيمة وسماكتها وحجم كبد الجنين



باألمواج فوق الصوتيةالريصيالتحسيستحري 

ULTRASONIC DETECTION OF FETAL HEMOLYTIC 

DISEASE

يتضخم كل من المشيمة وكبد الجنين في حالة الخزب.

حد ويمكن تشخيص الخزب الجنيني بسهولة من خالل وا

الحبن، انصباب : أو أكثر من المظاهر المميزة التالية

.  الجنب، انصباب التامور، أو وذمة الجلد

لمخي قد يكون تقييم سرعة الجريان الدموي في الشريان ا

قر الدم المتوسط بوساطة الدوبلر الطريقة األفضل لتحري ف

1.5مقدار تعتبر القيمة إيجابية حين تكون أكبر ب. الجنيني

.من الوسطي بالنسبة للعمر الحملي



.الوسطيأضعاف: MoM.الحمليحسب العمر بالدوبلرالسرعة العظمى في الشريان المخي المتوسط 



سحب عينة دموية من الحبل السري عبر الجلد

PERCUTANEOUS UMBILICAL BLOOD 

SAMPLING

إن التطورات التي أدخلت على طرق التداخل والتصوير

ت عالي الدقة باألمواج فوق الصوتية قد جعلت أخذ عينا

ص دموية من الجنين مباشرة الطريقة األكثر دقة لتشخي

.  حاالت االنحالل الدموي عند الجنين

 يسمح سحب عينة دموية من الحبل السري عبر الجلد

(percutaneous umbilical cord sampling  )

(PUBS )بمعايرة مستويات الخضاب، والهيماتوكريت ،

.  غازات الدم، الباهاء، والبيلليروبين في دم الجنين







تحري النزف الجنيني الوالدي

 بتك –يعتمد اختبار كاليهور

(Kleihauer-Betke test)

لوي على حقيقة أن خضاب البالغ يعبر الغشاء الخ

ني للكريات الحمر بشكل أسهل من الخضاب الجني

(HbF)بوجود الحمض  .



الريصيالتحسيسالتدبير السريري لحاالت 

Management of the At-Risk Pregnancy

سي يستطب أخذ عينات متكررة من السائل األمنيو

ال تكون OD 450بشكل عام، وذلك ألن قيم 

أو ( IIIالمنطقة )مفيدة إال إذا كانت مرتفعة جداً 

(.  Iالمنطقة )منخفضة جداً 

 إذا دخلOD 450 في المنطقةII  أوIII بعد

للحمل فيستطب تحديد نضج رئة 34األسبوع 

.  الجنين وتحريض الوالدة





الريصيالتحسيسالتدبير السريري لحاالت 

Management of the At-Risk Pregnancy

 فمن المفضل تجنب 34ولكن إذا حدث ذلك قبل األسبوع

الوالدة، وذلك بسبب خطورة االختالطات الناجمة عن 

.الخداج

جة وفي مثل هذه الحاالت يمثل نقل الدم داخل الرحم المعال

.  IIIالمنطقة OD 450المختارة إذا داخل 

األقل يساعد تقييم نضج رئة الجنين، الذي يتضمن على

( L:S)تحديد نسبة الليستين إلى السفينغوميلين 

توقيت ومستويات الفوسفاتيديل غليسرول، في تحديد ال

.األمثل للوالدة



نقل الدم داخل الرحم

INTRAUTERINE TRANSFUSION

 بحقن 1963طبق نقل الدم داخل الرحم ألول مرة في عام

ر كبير الدم في جوف البريتوان الجنيني، حيث أدى إلى تغيي

. في إنذار األجنة المتأثرة بشدة

ة ويهدف هذا اإلجراء إلى نقل كريات الدم الحمراء المفصول

.  سلبية الريزوس إلى الجنينOالطازجة من الزمرة 

ى وباإلضافة إلى االختبارات الروتينية التي تجرى عل

وحدات الدم فإن الدم يشعع، يغسل، يعالج بوساطة 

مرشحات الكريات البيض، ويفحص بحثاً عن فيروس

.  العرطلة الخلوية



الجنينيالبريتواننقل الدم داخل 

Fetal  Intraperitoneal Transfusion

الدم في نقل الدم داخل البريتوان الجنيني تمتص كريات

ل الحمراء من خالل األوعية اللمفاوية تحت الحجاب وتص

.اليمنىإلى السرير الوعائي الجنيني عبر القناة اللمفاوية

ليةيحدد حجم الدم المحقون داخل البريتوان بالمعادلة التا:

10× ( 20–العمر الحملي باألسابيع = )الحجم 

 أسبوعاً 30فعلى سبيل المثال يحتاج الجنين الذي عمره

(.10× 20–أسبوع 30)مل من الدم 100إلى نقل 



نقل الدم داخل األوعية الجنينية

Intravascular Transfusion fetal

ية يزداد اللجوء إلى نقل الدم داخل األوعية الجنين

نقل نظراً ألن العديد من األجنة ال تصبح مرشحة ل

باإلضافة إلى ذلك فإن. الدم إال بعد ظهور الحبن

ى نقل الدم داخل جوف البريتوان يمكن أن يؤدي إل

جيبي بطء القلب الجنيني أو إلى نظم قلبي جنيني

.كاذب بسبب انضغاط مكان دخول الحبل السري



الريصياإلسويالتمنيعالوقاية من 

Prevention of RhD Alloimmunization

ألم بما أن التمنيع اإلسوي الريصي ينتج عن تعرض ا

ة سلبية الريزوس إلى مستضد الريزوس، فإن الوقاي

.  تعتمد على تجنب تعريض األم للمستضد

 يؤديRh0-GAM إلى نقص تعرض الجهاز المناعي

، Rhلألم للمستضد 

وقد . ييتوفر الغلوبولين بجرعات متعددة للحقن العضل

أنقص الغلوبولين المناعي الريصي من نسبة حدوث

عام التمنيع الريصي بشكل دراماتيكي منذ أن طبق في

1967.



الريصياإلسويالتمنيعالوقاية من 

Prevention of RhD Alloimmunization

 ونظراً للخطورة المرتفعة للنزف الجنيني الوالدي خالل

المخاض والوالدة فإن الغلوبولين المناعي الريصي لم يكن

. يعطى في بادئ األمر إال بعد الوالدة مباشرة

أي حدث وسعت استطبابات الغلوبولين المناعي الريصي لتشمل

زف يمكن أن يزيد من خطورة الن( مثل بزل السائل األمنيوسي)

ية وحالياً تتمثل الرعاية المعيار. عبر المشيمة قبل الوالدة

يني في بإعطاء الغلوبولين المناعي الريصي الوقائي بشكل روت

وبالرغم من االلتزام بهذا البروتوكول . للحمل28األسبوع 

من % 0.27المقترح فإن التحسيس ال يزال يحدث في 

.الخروسات سلبيات الريزوس



Rh0-GAMإعطاء استطبابات

 مكروغرام من الغلوبولين 300يعطى خالل الحمل الطبيعي

للحمل بعد إجراء اختبار 28المناعي الريصي في األسبوع 

.  التحسيس بوساطة اختبار كومبز الالمباشر

 مكغ بعد البزل األمنيوسي في أي عمر 300تعطى جرعة

.حملي

الل إذا اشتبه بحدوث النزف الجنيني الوالدي في أي وقت خ

.بتك مباشرة–الحمل يجرى اختبار كاليهور 

ريصي إذا كان االختبار إيجابياً يعطى الغلوبولين المناعي ال

مكغ لكل مل من الدم الجنيني الذي دخل الدوران 10بجرعة 

الوالدي



Rh0-GAMإعطاء استطبابات

 مكغ من 300وبعد الوالدة غير المختلطة يعطى

.  ساعة72الغلوبولين المناعي الريصي خالل 

 مكغ من الغلوبولين المناعي 50ينبغي أن يعطى

وع من الريصي لجميع النساء سلبيات الريزوس بعد أي ن

.اإلسقاط

يدة الغلوبولين المناعي الريصي يجب أن يعطى لكل س

.  سلبية الريزوس تعاني من حمل هاجر

ل إن التمنيع الريصي قد ال يكون ضرورياً بعد الحم

.  العنقودي



THANK   YOU

 الصغائكم
ً

شكرا


