




كانت معظم عمليات  17خالل القرن 
(  نقله من شخص إلى آخر)تحقين الدم 

  وتؤدي إلى موت الشخص المتلقي 
أثبتت هذه الحوادث . نادرا ما كانت تنجح

أن الدم أنواع كما دفعت العلماء إلى 
التقصي لتحديد سبب فشل   والبحث 

.عمليات التحقين



من إنسان إلى  17عمليات التحقين في القرن
.  إنسان



عمليات التحقين في 
من حيوان إلى  17القرن

إنسان كانت تؤدي إلى 
.نتائج كارثية



تفسير عدم   Landsteinerحاول العالم  
بالتالي موت   وتوافق أصناف من الدم 

األشخاص خالل التحقينات الدموية حيث  
و   أو شخص  بأو قام بمزج دم شخصين 

قام بمالحظة ما   وعلى صفيحة زجاجية  ت
.  يحدث على المجهر



بو  أمزج دم شخص 

تو  أمزج دم شخص 



بو  أمزج دم شخص 

تو  أمزج دم شخص 

الكريات الحمراء  نالحظ تجمع 
البعض  ببعضهاالتصاقها  و
  بالتلكدهذا ما يسمى  و

.اللكدأو 

.اللكدعدم حدوث 

  تو  أإذن دم الشخص 
.غير متوافقان

  بو  أإذن دم الشخص 
.متوافقان



ما عالقة ظاهرة التلكد بموت  
المتلقي خالل تحقين الدم ؟



)  جلطة دموية 
(الدم تلكد

 تلكد) جلطة دموية 
(الدم

تؤدي ظاهرة التلكد 
إلى انسداد  

الشعيرات الدموية و 
بالتالي الى توقف 
الدم مما يؤدي الى  

.موت الشخص



.الفصائل الدموية
بعد أبحاث طويلة اكتشف أن 

تحمل على الكريات الحمراء 
 السيتوبالزميغشائها 

  اللكدمولد مستقبالت تسمى 
و  A مولد : و هي نوعان 

و أن المصل  B اللكدمولد 
مضادات أجسام يحتوي على 

و هي نوعان  اللكدينتسمى 
 اللكدينو  Aمضاد  اللكدين: 

 .Bمضاد 



يتم  اللكدينو  اللكدباالعتماد على مولدات  
. الجدول أسفلهتحديد الفصائل الدموية كما يبين 

.الفصائل الدموية



.الفصائل الدموية
.مثال

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aفصيلة هذا الشخص هي 



.الفصائل الدموية
.مثال

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aفصيلة هذا الشخص هي 

   Aاللكدلديه مولد 

Bمضاد   لكدينو لديه 



كيف أحدد فصيلتي الدموية ؟
لتحديد الفصيلة الدموية نتوجه الى مختبر التحليالت الطبية حيث  

تحتوى على  بأمصال اختبار تمزج  وتستخلص كمية من دمنا 
.اللكدين

+



يمزج طبيب 
التحليالت الدم مع 

׃ثالثة أمصال 

 لكدين بهمصل -
  Aمضاد

 لكدين بهمصل  -
Bمضاد 

 لكدين بهمصل  -
 AوB مضاد 



كيف أحدد فصيلتي الدموية ؟
.أمثلة

.نمزجه بأمصال االختبار ونأخذ دمه . 1شخص 

.لكد

A  مصل مضادB  مصل مضاد
 لكدين بهمصل 

 AوBمضاد  

.لكد.اللكدغياب 

      

فصيلة الشخص 

׃هي 

  

 

A



كيف أحدد فصيلتي الدموية ؟
.أمثلة

.نمزجه بأمصال االختبار ونأخذ دمه . 2شخص

.لكد

A  مصل مضادB  مصل مضاد
 لكدين بهمصل 

 AوBمضاد  

.لكد.اللكدغياب 

      

فصيلة الشخص 

׃هي 

B

 

 

 



كيف أحدد فصيلتي الدموية ؟
.أمثلة

.نمزجه بأمصال االختبار ونأخذ دمه . 2شخص

A  مصل مضادB  مصل مضاد
 لكدين بهمصل 

 AوBمضاد  

      

فصيلة الشخص 

׃هي 

AB
.لكد.لكد .لكد

 

 

 

 



كيف أحدد فصيلتي الدموية ؟
.أمثلة

.نمزجه بأمصال االختبار ونأخذ دمه . 2شخص

A  مصل مضادB  مصل مضاد
 لكدين بهمصل 

 AوBمضاد  

      

فصيلة الشخص 

׃هي 

O .اللكدغياب .اللكدغياب .اللكدغياب 

 

 

  



كيف أحدد فصيلتي الدموية ؟



كيف أحدد فصيلتي الدموية ؟

بالنسبة الختبار 
   اللكدينمصل 

A   وB  فهو
 اضافياختبار 

 وللتأكد فقط 
يمكن االستغناء 

.عنه



ما هي الفصائل الدموية المتوافقة ؟
أدى اكتشاف الفصائل الدموية الى تطور مبدأ التحقين  

.الذي أصبح أكثر أمانا

قبل نقل الدم من شخص  
الى آخر يجب الحرص على 
عدم حدوث ظاهرة التلكد 

التي تؤدي الى موت 
تحدث  و, مستقبل الدم

هذه الظاهرة عندما ترتبط 
المعروضة  اللكدمولدات 

على سطح الكريات الحمراء 
الموجود في  اللكدينمع 

المصل كما تبين الوثيقة 
.׃جانبه 

 

 
 

 

 

 



ما هي الفصائل الدموية المتوافقة ؟

قبل تحديد التحقينات الممكنة البد من اإلشارة الى أن  
دون   فقطالتحقين يعتمد على حقن الكريات الحمراء 

. الشخص المعطي لكدينال نعتبر بالتالي  ومصل 



ما هي الفصائل الدموية المتوافقة ؟

GG

Aاآلخذ 

Aالمعطي 

 

 

 

تحقين

 

 

 

 

 
 

 

بالتالي  ويحصل لكد  ال
ممكن فالتحقين

+



ما هي الفصائل الدموية المتوافقة ؟

GG

Aاآلخذ 

Bالمعطي 

تحقين

بالتالي   ويحصل لكد 
غير ممكن فالتحقين

-

 

 

 

 

 

 

 

 



ما هي الفصائل الدموية المتوافقة ؟

+ - - +

- + - +

+ + + +

- - - +



ما هي الفصائل الدموية المتوافقة ؟

O

A

B

AB
معطي  

عام

  متلقي
عام



الدموية تؤدي  التحقيناتالحظ العلماء أن بعض  
بعد  .. إلى حوادث رغم احترام الفصائل الدموية

البحث اكتشفوا أن الكريات الحمراء تحمل  
نرمز .  Rh (Rhésus)مستقبالت أخرى سميت 

ب  ريزوسللدم الذي تحمل كرياته الحمراء عامل 
Rh+  ب  ريزوسو نرمز للدم دون عاملRh-  .

.الفصائل الدموية

.حمراء كرية 

.اللكدمولد 

.Rh مستقبل

 Rhمضاد  
الموجود في 

.المصل



.الفصائل الدموية

. +Rhفصيلة دم من نوع  ׃ 1شخص 

 

   ريزوس تتوفر كرياته الحمراء على مستقبالت
Rhو ال يتوفر دمه على مضادات 



.الفصائل الدموية

. -Rhفصيلة دم من نوع  ׃ 2شخص 

  ال تتوفر كرياته الحمراء على مستقبالت
Rhو يتوفر دمه على مضادات   ريزوس

  

 

 



.الفصائل الدموية
لتجنب أي  الريزوسعامل يجب احترام  التحقيناتخالل 

.مضاعفات عند الشخص المحقون 

يحدث مشكل لكد عندما نحقن كريات دموية تحمل 
. -Rhإلى شخص فصيلته  Rhمستقبل 

Rh-Rh+يمكن

Rh+Rh-ال يمكن



ما هي الفصائل الدموية المتوافقة ؟

GG

-Rhاآلخذ 

+Rhالمعطي 

تحقين

بالتالي   ويحصل لكد 
غير ممكن فالتحقين
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.شكرا على حسن المتابعة

www.vivesvt.wordpress.com


