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يتعرضون إلى حوادث وينزفون كثيرا بعض األشخاص ‐
الد يض تع يمكن ه؟كيف فقد الذي الذي فقدوه؟كيف يمكن تعويض الدم -

.يتم ذلك عن طريق نقل الدم من شخص آخر‐

ھل تخضع عملية نقل الدم إلى  :اإلشكالية 
قواعد محددة أم تتم بصورة عشوائية؟



ة ال الالز ا أف ك ال قل أ رغم أن نقل الدم ممكن بين أفراد النوع :الزمر الدموية

أ الواحد في بعض األحيان، إال أن الكثير من محاوالت نقل أل

الدم التي جرت في القرن الماضي قد باءت بالفشل 

الذريع، و تسببت في الكثير من األحيان في موت 

و حاليا تتم عمليات نقل الدم دون . األشخاص المعالجين

:  مشاكل بعد مراعاة بعض القواعد منھا



ال يتم نقل :  ABOتحديد الزمر الدموية في النظام 

ويتم . الدم من شخص إلى آخر إال إذا كانا متوافقين

متحديد تفاعالت عدم التوافق باختبار طبي بسيط، يتم ي ر م

الشخص إليھا ينتمي التي الدم زمرة تحديد .   خالله تحديد زمرة الدم التي ينتمي إليھا الشخصخالله



:يتم تحديد زمرة الدم كما يلي -
ا3 ال الش ا قط قطرات من دم الشخص المراد تحديد زمرة دمه 3توضع-

ن فوق صفيحة زجاجية ثم تضاف إلى كل قطرة ، قطرة من  ر  ر   ى   م  إ جي  ي زج وق 
ومضاد   Aالـمضاد : مصل دم يحتوي على أجسام مضادة 

AالضادBال Bا .معا A;Bالـومضاد  Bالـ
الدم- لقطرة تخثر ھناك حدث إذا التوافق عدم حالة تحديد ميتم ر  ر  ق إ  ھ  و م  ي   م  .ي



جسم مضاد في بالزما الدم الزمر الدموية
ABمضاد Bمضاد ABمضادAمضاد Bمضاد Aمضاد 

OO
AA
B
ABAB



إن سبب االرتصاص يعود لوجود بروتينات-

تمثل الحمراء الكريات سطح على غشائية سكرية غشائية على سطح الكريات الحمراء تمثل سكرية

الضد لدات ا(ددات ت اال )لدات ) .مولدات االرتصاص(محددات مولدات الضد



قواعد نقل الدم:

.Oو  ABو  Bو Aأربعة زمر دموية رئيسية ) A.B.O( يتضمن النظام -

تحمل كريات الدم الحمراء البشرية على أغشيتھا الھيولية نوعين من مولدات -

.Bو مولد الضد   Aمولد الضد ) مولدات االرتصاص(الضد 

  Aكما يحمل مصل الدم البشري نوعين من األجسام المضادة مضاد -

.Bو مضاد

ا ن أ ل ال أ ا كال أ ا ا إ ل أ للف الك أ ل على أن ال . يمكن للفرد أن يحمل إحداھما أو كالھما أو ال يحمل  أي منھما -

وع.يحمل جسم مضاد ومولد الضد من نفس النوع س ن و و م ي



Oالزمرة  ABالزمرة  Bالزمرة  Aالزمرة 

ا مولداتل
الضد 

لة المحمولةال
على 
ا الكرياتالك

ال يوجدBوAمولد الضدBمولد الضد Aمولد الضدالحمراء

األجسام 
ا توجدال ال المضادة

في 
ا ال ال

وج ال 

أجسام
مضاد Aجس البالزما

مضادة  Aجسم مضاد   Bجسم مضاد 
و Aجسم مضاد 
   Bجسم مضاد 

و مولدات الضد و األجسام المضادة التي تحددھا  ABOالزمر الدموية في النظام



قواعد نقل الدم:

.Oو  ABو  Bو Aأربعة زمر دموية رئيسية ) A.B.O( يتضمن النظام -

تحمل كريات الدم الحمراء البشرية على أغشيتھا الھيولية نوعين من مولدات -

.Bو مولد الضد   Aمولد الضد ) مولدات االرتصاص( الضد 

و مضاد  Aكما يحمل مصل الدم البشري نوعين من األجسام المضادة مضاد -

BB.

منھما- أي يحمل ال أو كالھما أو إحداھما يحمل أن للفرد اليمكن أن على على أن ال . يمكن للفرد أن يحمل إحداھما أو كالھما أو ال يحمل  أي منھما 

.يحمل جسم مضاد ومولد الضد من نفس النوع



لال ال ال الزمرة
ة ال

مولد الضد محمول
ال ا ك ل

     مضادجسم 
ال( ا ال )ف على كريات الدمالدموية

ا ال
)في بالزما الدم(

الحمراء
Oش ABالاال Oالمضاد ال شيء A- B
AAال Bضا AAمضاد الB
BBال Aضا BBمضاد الA
ABABش ال ABA وBال شيء



يراعى أثناء نقل الدم ضرورة توافق دم
الشخص المعطي ودم الشخص المستقبل أي

كريات الدم الحمراء )تراص ( تجنب التصاق
للشخص المعطي ببعضھا في دم الشخص

المستقبل وتشكل تخثرات تسد األوعية الدموية 
.وتؤدي إلى الموت



تفاعل التراص بين مولدات الضد لكريات 
دم الشخص المعطي مع األجسام المضادة أل

ل تق ال الشخ .  لدم الشخص المستقبلل



الدم كريات على خطر ال أنه علما أنه ال خطر على كريات الدمعلما
من المستقبل الشخص د ف  الحمراء في دم الشخص المستقبل منالحمراء

ة ال ة ا ال ا األ تأثير األجسام المضادة الموجودةتأث
 في دم الشخص المعطي، حيث تتمدد

 تفقد فعاليتھا فيوفي سوائله الجسمية ي ج و يوي ھ ي
التراص .إحداث التراصإحداث



عمليــــة  نقل  الدمم



Oالزمرة  ABالزمرة  Bالزمرة  Aالزمرة 

ا مولداتل
الضد 

لة المحمولةال
على 
ا الكرياتالك

ال يوجدBوAمولد الضدBمولد الضد Aمولد الضدالحمراء

األجسام 
ا توجدال ال المضادة

في 
ا ال ال

وج ال 

أجسام
مضاد Aجس البالزما

مضادة  Aجسم مضاد   Bجسم مضاد 
و Aجسم مضاد 
   Bجسم مضاد 

و مولدات الضد و األجسام المضادة التي تحددھا  ABOالزمر الدموية في النظام



.المقابل رؤوس أسھم تدل على اتجاه إمكانيات النقل مخططضع لخطوط ال
بماذا يمكن وصف كل منھما.قارن بين الزمرة و الزمرة

AB

AB

OO



ABABا ع ذ خ
ٓ
ا ABABاخــــذ عــام

AB AB AB AB

O
Oام ع معط Oمعطي عــام

ال ل مخطط نقل الدمطط



إنھا يمكن نقلھا لجميع الزمر الدموية  األخرى  Oالزمرة -

.المعطي العامزمرة 

ھي تستقبل جميع الزمر وال يمكن نقلھا لجميع  ABالزمرة -

.المستقبل العامالزمر الدموية تسمى زمرة 

الخلوية التي تنتمي  وھي المكونات الكيميائية :  مفھوم الذات

.إلى الجسم فال تحدث استجابة مناعية

ھو كل جسم غريب عن العضوية بإمكانه :ذاتالالمفھوم مم

.إحداث استجابة مناعية



متى تتم عملية نقل الدم؟) أ
ل) ا ا أ ال قل ة ل اذا ل لماذا تنجح عملية نقل الدم أحيانا وتفشل)ب

؟ أخ انا أحيانا أخرى؟أ
الحمراء)ج الكريات سطح عل يوجد ماذا ماذا يوجد على سطح الكريات الحمراء)ج

الدم مصل البالزما(وفي أو ؟)المصورة م ل  ي  ز(و ب و  )ور 
ما ھي القاعدة التي يجب إتباعھا لنقل الدم؟)د م) ي ي



الدم؟ نقل عملية تتم ممتى ي   م  ى 

ا ألغ ا األف ال نقل يتم نقل الدم بين األفراد ألغراض ت
عالجية في حاالت مرض أو أ

ونحوادث إال أن العملية ال تكون  ي ن إ و
دم بين توافق كان إذا إال م ممكنة ق بين  و ن   إال إ 

المستقبل ودم )اآلخذ(المعط ).اآلخذ(المعطي ودم المستقبل



لماذا تنجح عملية نقل الدم أحيانا وتفشل أحيانا أخرى؟) ب

يت آلخر شخص ن الد نقل كانية إلمكانية نقل الدم من شخص آلخر يتمإل
وھذا لألشخاص الدموية الزمر تحديد الزمر الدموية لألشخاص وھذاتحديد

قطرات ثالث توضع حيث التوافق باختبار التوافق حيث توضع ثالث قطراتباختبار
........

زمر أربع إلى األشخاص نصنف وبذلك نصنف األشخاص إلى أربع زمر وبذلك
O:ھي – AB – B – A  O:ھي AB  B  A



ماذا يوجد على سطح الكريات الحمراء وفي مصل الدم ) ج
البالزما( أ رة ؟)المص ؟)المصورة أو البالزما(

الضد لد ت عنا ا أغشيت عل ا ال يات الك ل تحمل الكريات الحمراء على أغشيتھا عناصر تسمى مولد الضد ت
كما توجد خاليا ال تحمل مولد ) Bأو مولد الضد  Aمولد الضد(

.الضد
الدم بالزما ف تسم)المصورة(يوجد مضادة المضادأجسام  المضادأجسام مضادة تسمى)المصورة(يوجد في بالزما الدم -

Bوالمضاد  Aفنالحظ المضاد 

الAالشخص الذي يحمل مولد الضد :مالحظة ي
الذي  Bالمناسب بل يحمل المضاد  Aيحمل المضاد 

ل . ال يتفاعل معها



ما ھي القاعدة التي يجب إتباعھا لنقل الدم؟)د م) ي ي

األشخا ن الد نقل يتم نقل الدم بين األشخاص حسب ت
ة ال ال :القاعدة التاليةالقا

ييجب نقل الدم الذي يحتوي على   ي م
يحتوي ال دم إلى معين ضد وي مولد م  ي ى  ين إ و  

له المناسب المضاد .  على المضاد المناسب لهعلى



 Rhésusتحديد الزمرة الدموية حسب النظام ريزيس  

ملوحظت بعض الحوادث أثناء عمليات نقل الدم بين فردين لھما نفس 

الزمرة الدموية مما يدل على عدم وجود التوافق بين دمھما ، وھذا 

، أطلق )  ABO( راجع إلى وجود نظام مولد ضد آخر غير نظام 

يمثل مولد ضد آخر، األشخاص  ، Rhésus الريزوسنظام  إسمعليه 

ة ل ل ل ل ذ ل ألذ أما )+ Rh(  بـالذين يحملون ھذا العامل، يرمز لزمرتھم الدموية

ل ز في عليه ية الد ت ز ي ت ت ال الذين اد )Rh(باألف ).-Rh( بـاألفراد الذين ال تحتوي زمرتھم الدموية عليه فيرمز لھم 

د عن لRhللكشف ل ت ANTI(ي D( ).ANTI –D(يستعمل مصلRhللكشف عن وجود-      



Rhésusنقل الدم بين األشخاص حسب النظام ريزيس  

): Rh(  الريزيسيوضح الجدول التالي إمكانية نقل الدم بين األشخاص حسب عامل 



التفسيرإمكانية النقلحالة النقل

Rh+Rh+ممكن تحملنقل الحمراء الكريات اآلخذ، و المعط دم ف ألن Rh+           Rh+ألن في دم المعطي و اآلخذ، الكريات الحمراء تحمل نقل ممكن

على غشائھا مولد الضد

Rh+                 Rh‐ نقل غير

ممكن

ألن في دم المعطي الكريات الحمراء تحمل مولد 

تعتبره)D(الضد السالبة المستقبل لزمرة نقله فعند بر )D(ن ب  بل  ر  ز   

)  D( جسما غريبا فتفرز أجساما مضادة ضد مولد 

.ھو تفاعل مناعي وفيحدث التراص أي التخثر

Rh‐                Rh‐يألن كريات الدم المعطي و اآلخذ ال تحمل مولد نقل ممكن م

.فال يوجد جسم غريب) D( الضد

hhك لقل ال ط لل ا ال ال ا ك أل Rh‐                Rh+  ألن كريات الدم الحمراء للمعطي ال تحتوي على نقل ممكن

لذلك اآلخذ ال يستقبل أي جسم ) D( مولد الضد

.غريب



وبم يرمز له؟ الريزوسما ھو عامل 
على أغشية الكريات  Dيوجد مولد ضد آخر 
 الريزوسالحمراء لبعض األشخاص يسمىأل

)Rh(زل ال )Rh(الريزوسومن يحمله يسمى موجب
)Rh+(سالب يسم الذي يحمله ال الذي عكس )Rh+(عكس الذي ال يحمله والذي يسمى سالب

Rh).الريزوس(‐Rh)الريزوس )  
سالب* دمهالريزوسالشخص مصل يحتوي ب  ل  ريزوسص  وي  ي

D.الريزوسعموما على مضاد 
  



 الطعومزرع 
عند تلف مساحة معتبرة من الجلد على إثر حادث  - 

ھجوم  واحتراق تتعرض العضوية إلى خطر الجفاف 
، ساعاتوالجراثي بعد الشخص وفاة إل ذلك يؤدي قد قد يؤدي ذلك إلى وفاة الشخص بعد ساعات والجراثيم،

.ما لم يتم تدخل سريع لمعالجة األمر ع م م
 طعومومن أجل إنقاذ المصابين بالحروق يتم زرع  - 

ة فافل ال ة قا اثذلك ال .الجراثيموذلك وقاية ضد الجفافوجلدية
زرع- يتم المساحة محدودة الحروق تكون طعومعندما م زرع   و  ي روق  ون   وم 

ذاتية في مكان اإلصابة، أي مأخوذة من منطقة أخرى 
.سليمة لنفس الشخص





ة صورة لزرع قطعة من الجلد على اليدق



صورة لزرع قطعة من جلد ذاتي



 

( )رفض(صورة لزرع قطعة من جلد  غيري  يري ج ن زرع ض(ور ر



أما في حالة زراعة 
ثل ضا األعضاء مثلاأل

الكبدوالقلب ب     وب
الكليتين فعادة  و

ما تكون ھذه
غير األعضاء غيراألعضاء

ذاتية، فيحدث تقبل
في البداية ثم رفض 
ف الغ ض للعضو الغريب فيلل
أسبوع بوع.خالل .ل 

عملية جراحية لنقل الكبد   



نقل قطعة عضو أو نسيج من :الطعم الذاتي1. ي جم

الشخص لنفس أخرى منطقة إل .منطقة إلى منطقة أخرى لنفس الشخصمنطقة

نقل عضو أو قطعة منه :الطعم غير الذاتي2.

.أو نسيج من شخص إلى شخص أخر ج



:النتيجة 

ھوالقدرة على تمييز ما ھو ذات على ما للجسم  ‐

ذات فيتقبل األنسجة والخاليا الذاتية أو المتوافقة ال 

غريب ھو ما معهأوويرفض متوافق .غير ريب  و  ض   ق ووير و .ير 

األغشيةتملك عل بھا خاصة واسمات العضوية العضوية واسمات خاصة بھا على األغشية تملك -

الذات ز ت ا ل ت ا ا لخال ة ل الھيولية لخالياھا ، تسمح لھا بتمييز الذات عنال

.الالذات
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