


 Blood groupفحص فصائل الدم 

, دقة هوة اختبار بسيط يهدف لتحديد فصيلة دم الشخص ب
(Antigensالمستضدات) بحسب انواع البروتينات 

ة فحص فصيل.التي تظهر على سطح كريات الدم الحمراء ,

دى الدم ضروري قبل العمليات الجراحية والتبرع بالدم ول

.النساء الحوامل 

ات   سطح خال ياٌ الدم الحمراء توجد مجموعات من البروتينٌ 
Rhوال  ABO antigensالمهمة من بيٌنها  ال 

antigen. ٌوعا تبعا لذلك, فحص فصيلٌة الدم االكثر شي

على سطح الكرياٌت, و  RHوال  ABOيٌجرى لتحديٌد ال 

-B+, B: قٌسم نوع الدم الى ثمان مجموعات رئيسية هي 
, O+, O-, AB+, AB-. A+, A-,



 مما يستدعي إنتاج أجسام الدمعبارة عن مادة أو جسم غريب يجد طريقة إلى هو

كون أو يبروتين بمهمة التفاعل معه ويكون الجسم الغريب في العادة م وتقمضادة 

.البروتين جزء منة على اقل تقدير

 عالية لالنتجين ويطلق على األجسام بدرجة متخصص ويكون الجسم المضاد

لك الن المضادة المكتسية وذباألجسام الدم المضادة الناتجة من دخول ااالنتجينات إلى 

( .األجسام الغريبة ) االنتجيناتإنتاجها يعتمد أساسا على دخول هذه 

 ائية هذه األجسام المضادة أساس المناعة المكتسبة ضد كثير من اإلمراض الوبوتمثل

 حالة عليها في هذه الويطلق طبيعية بصورة أيضا يمكن أن تنتج األجسام المضادة

لتي اسم األجسام المضادة الطبيعية مثل األجسام المضادة المصاحبة لفصائل الدم ا

.صددها بنحن اآلن 

 بة لفصائل المصاحاالنتجيناتيمكن أن توجد بصورة طبيعية كما في االنتجيناتوكذلك
.الدم أيضا



 فصائل دم رئيسية هي4هناكA, B, AB, O.

على السطح الخارجي لكريات الدم Aأنتيجينيوجد : Aفي الفصيلة-
.في البالزما Bالحمراء واألجسام المضادة

على السطح الخارجي لكريات الدم Bأنتيجينيوجد : Bفي الفصيلة-
.في البالزما Aالحمراء واألجسام المضادة

على السطح الخارجي لكريات A+Bأنتيجينيوجد : ABالفصيلةفي -
.الدم الحمراء ولكن البالزما خالية من أي نوع من األجسام المضادة 

(.يطلق على هذه الفصيلة بالمستقبل العام ) -

على السطح الخارجي األنتيجينال يوجد أي نوع من :Oفي الفصيلة-
لكريات الدم الحمراء ولكن يوجد في البالزما نوعين من األجسام 

(.العام الواهب يطلق على هذه الفصيلة .) BوAالمضادة



المادة المسببة الفصيلة

للتالصق  في 

الكريات الحمراء

ا األجسام المضادة في البالزم

AAAnti –B (b)

BBAnti-A (a)

ABABيوجدال

O ال يوجدAnti-A (a) + Anti –B
(b)  



 بالعامل الريسي هناك تقسيم آخر من حيث وجود ما يدعىRh

 من سكان معظم مناطق العالم تحتوي األسطح % 85وجد بان دماء فقد
فلذلك يرمز لوجود هذا Rhيدعىأنتيجينالخارجية لكرياتهم الدموية على 

الباقين من % 15في حين أن + . أو +Rhفي فصيلة الدم بـاألنتيجين

األنتيجينسكان العالم تخلو دمائهم أو كريات الدم الحمراء من هذا 
.Rhوالبالزما تحتوي على األجسام المضادة-Rhفهم

-فلذلك فإن أي فصيلة من فصائل الدم األربعةA, B, AB, O قد

( فصائل 8لذلك تصبح أنواع فصائل الدم .) -Rhأو+Rhتكون



دم 

المعطي 

دم المستقبل 

ABABO

A-+-+

B+--+

AB++-+

O----

إلى حدوث تالصق )+( تشير العالمة : ملحوظة 

إلى عدم حدوث تالصق  ( -)و العالمة 



تفاعل يعتمد تعيين فصائل الدم في هذه التجربة على
-:المصول الضدية 

 (Anti-A  )

B (B-Anti )

(Anti-D)D أومايسمىفيAnti-Rh مع

ريات كسطح علىالموجودة ( المستضدة)االنتيجينات
.الدم الحمراء الخاصة بدم الشخص المعني



ل من خذ شريحة زجاجية نظيفة وضع فوقها على أبعاد متساوية ثالث قطرات منفصلة من ك–1

:األمصال التالية 

Anti-A antibody , Anti-B antibody, Anti-D (Rh) antibody.

.أضف قطرة دم واحدة لكل من قطرات األمصال الثالث . عقم اإلصبع واإلبرة واحدث وخز جيد -2

.والحظ التالزن الذي يتكون في حالة التفاعل ايجابي العيدان الخشبية امزج بواسطة –3

المالحظة

ي قطرة فاألنتيجينإن حدوث تخثر أو تكتل بين قطرة الدم والمصل يدل على وجود تشابه بين -

ات الدم الموجود على سطح كرياألنتيجينفالمصل يحدد نوع .) في المصل و األجسام المضادةالدم
(.الحمراء 

:تفاعالت على الشريحة بالنحو التالي 3كان الناتج في إذا:مثال

في قطرة الدم يحتوي األنتيجينفإن Anti-B antibodyحدوث تكتل بين قطرة الدم و* 

.Bعلى

في قطرة الدم ال األنتيجينفإن Anti-A antibodyعدم حدوث تكتل بين قطرة الدم و

.Aيحتوي على

-Antiحدوث تكتل بين قطرة الدم و D (Rh+) antibody في قطرة الدم األنتيجينفإن

.+Rhيحتوي على



فقط كانت (a)إذا حدث التصاق للدم مع الجسم المضاد -1

.Aفصيلة الدم من النوع 

فقط كانت (b)إذا حدث التصاق للدم مع الجسم المضاد -2

.Bفصيلة الدم من النوع 

و (b)إذا حدث التصاق للدم مع كال الجسمين المضادين -3

(a) ع النوكانت فصيلة الدم منAB.

 (b)إذا لم يحدث التصاق للدم مع كال الجسمين المضادين -4
Oالنوعكانت فصيلة الدم من (a)و



 أوالسالببالموجب العينهللكشف عن
؟((Rhللكشف عن

1- مع الجسم للكريات تالزن إذا حدث
)+(كانت Dالمضاد

2- م مع الجسللكريات تالزن إذا لم يحدث
(–)كانت Dالمضاد




