
وباقي Rhesusنظام الريزوس

النظم الدموية 

تهاني علي.د.ا



في  Macacus Rhésusاكتشف في مصل القرد 

الذي اعطى اسمه Rhésus،  العامل 1940

Rhésusللنظام 

(مستضدات)يعتمد على مولدات التراص

.الموجودة على سطح الكريات الحمر







لمحة تاريخية 
1939:LEVINE,Stetson في اطار داء انحاللي لحديث والدة

1940 :LANDSTEINER et WIENNER التمنيع المغاير لجرذ وارنب

ادى لظهورضد تعرف على Maccacus Rhesusبكريات حمر قرد 

من الكريات %85وهو يرص LEVINEالمستضد المكتشف من قبل 

االنسانية

1941 اكتشافC,c

1943-1945 اكتشافE,e

1946:Dw

1990: خصائص مستضداتRh(Cartron)

1993: خصائص المورثاتRH D,RHCE(Cartron)



RHتعريف نظام 

 نظامRHهو الثاني من حيث االهمية في نقل الدم

 معقد من جهة التسمية وبسبب تنوعه

 اكثر تعقيدا من نظامABO

 له اهمية في ثالث مجاالت:

  حوادث نقل الدم

  داء انحاللي لحديثي الوالدة

فاقات الدم بالمناعة الذاتية



Rhمورثات  

Protéine D Protéine CE Protéine CE

Haplotype Rh-négatifHaplotype Rh-positif

RHD RHCE RHCE

103 226

E/eC/c

103 226

E/eC/c



Rhمورثات  

النمط الظاهريGenotypeالنمط الوراثي 

Phenotype

الشيوع

Frequency
2Alleleاليل 1Alleleاليل 

DDD +ريزوس ايجابي  :

85%

90% D-D +

--D -ريزوس سلبي:

15%

10%



Rhمستضدات نظام 
 خاصة بالكريات الحمر

خاصة بالنوع االنساني

50مستضد

ل الدم او ليست جميعها بنفس القوة التمنيعية وبالتالي االهمية في نق

التوليد

 الزمرةRH تتحدد بوجود المستضدD او غيابه( ال يوجد مستضدd)

 اذا كان المستضدDفالشخص موجوداRH positif

  اذا كان المستضدDفالشخص غائباRH négatif

شيوعه:

 لدى الفرنسيين :RH+ = 85 %, RH- = 15

وفي سوريا :Rh -=10% ،Rh + = 90%



Dبنية المستضد 



Rhمستضدات نظام 
 المستضداتC/c,E/eود توجد بشكل مترافق فغياب احدها يعني وج

الثاني بشكل مضاعف 

نائيةال يمكن ان يكون كال المستضدين سلبي اال في حاالت استث  :

CC,Cc,cc

EE,Ee,ee

C:70% (73.8)%

E:30%(24.6)%

c:80% (73.9)%

e:98%(97.4)%



Rhتركيب مستضدات نظام 
 مرمزة بواسطة المورثةRH CE ،RH D

 حمض اميني 417بروتينات من(33-30kDa)

 تحمل على ثالثة عديدات ببتيد غشائية مختلفة:
 التحوي سكريات

ناتج مباشر للمورثات

 مندمجة بهيكل الكرية

 32-30بروتينات عبر الغشاء منkDaد متشابهة مع اختالفات بسيطة تحد
نوعها 

  مرة منطلقة من السيتوبالسما ومنتهية فيها 12تجتاز الغشاء

لقات الحموض االمينية المسؤولة عن تنوع هذه المستضدات توجد على الح
خارج الغشاء 



Rhمورثات  

 مورثتين مرتبطتين :RHD,RHCE

 مورثةCE:RHCE

 60طولها kilobates10وتتالف من Exons

 االئلC/cنوكليوتيدات في 6تختلف بExon 1,2 مما يولد عديد

فروق في الحموض االمينية في 4ببتيد يحوي 

( ProSer 103) واهمها16,60,68,103:المواقع

 االئلE/eال تختلف اال بنوكليوتيد واحد في الExon 5 يولد

(AlaPro226) حمض اميني مختلف

 ل 226فقط المواقعE/e ل 103وC/c تنتمي للقطع الخارجية من

C/c, E/eت عديدات الببتيد الغشائية وبالتالي فهي المعنية بمستضدا



RHالنمط الظاهري 

 يحدد بوجود او غياب خمس مستضدات هي :D, C/c, E/e

 هذا التمييز بين زمرةRH والنمط الظاهريRH يعود الى درجة

:المختلفة RHالقدرة المستضدية لمستضدات 

D  قوي جدا

C-c-E-e     متوسطة

 الباقية غير مستضدية عمليا45ال

دم بعض هذه المستضدات قد يكون هدفا لضد ذاتي في اطار فاقة

ايجابية كومبس المباشر من :  AHAIمثل (AHAI)مناعية ذاتية 

موجه ضد anti-nlالتي تتميز غالبا بوجود ضد ذاتي IgGنمط 

Eeمجموع مستضدات 



RHالنمط الظاهري 

الشيوعالنمط الوراثي االكثر احتمالالنمط الظاهري

D+ C+ E- c+ e+DCe/dce34%

Rhésus positifs

~ 85%

D+ C+ E- c- e+DCe/DCe20%

D+ C+ E+ c+ e+DCe/DcE13%

D+ C- E+ c+ e+DcE/dce12%

D+-6%أخرى 

D- C- E- c+ e+dce/dce15%
Rhésus négatifs

~ 15%
D--< 1%أخرى



Rhاضداد نظام 
اكثر االضداد الالنظامية شيوعا

اضداد النظامية ومناعية تالية لحمل او نقل دم

 اضداد نظامRH معظمهاIgG(IgG1او /وIgG3)37تثبت المتممة بالدرجة

 يسهل كشفها باختبار  غير مباشر لمضاد الغلوبويلينIAT او بمعاملة  الكريات بانزيم

حال للبروتين

 احتمال ظهورها يتعلق بالقدرة المستضدية للمستضدات المعنية:D>[C-c-E-e]...

 االضدادIgG تستطيع المرور عبر حاجزالمشيمة مؤدية لحدوث الداء االنحاللي

لحديثي الوالدة  

 تصنف حسب شيوعها تنازليا:

anti-D,anti-E,anti-c,anti-C,anti-e      

 المستضدD هو االشد تمنيعا



حدوث التمنيع متعلق ب:
القدرة الشخصية على االستجابة علىAg

 نوعيةالAgالمحقونة

 تكرار الحقن

 وجود عدم توافقABOالجنين/اآلخذ ، االم/مرافق بين المعطي

لها اهمية سريرية في:
المستضد : نقل الدمD من الحاالت اذا نقل منتج دموي %70-50يسبب تشكل اضداد في

Dلشخص سلبي ال Dايجابي 

 داء انحاللي لحديثي الوالدة حدوث

 قد توجد اضداد طبيعية(IgM) دون اي نقل دم او حمل مثل:anti-E, anti-Cw

 قد توجد اضداد مناعية ذاتية حارة تتكون عند المريض ضد مستضداته:

 ذات نوعية محددة:anti-D, anti-e

 او ذات نوعية غير محددة

Rhاضداد نظام 







في نقل الدمRhتوافق 

 نقل بالزما نقل كريات حمر او دم كامل

نمط الدم المنقول نمط المتلقي

Rh +Rh       -

Rh  +

Rh-

نمط البالزما المنقولة نمط المتلقي

Rh+Rh-

Rh  +

Rh-
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KELLنظام 
 د من قبل كومبس الذي الحظ ارتصاص كريات طفل مولو1946اكتشف عام

مع مصل كومبس ( ولديه انحالل دم)حديثاً 

 من كريات دم البشر أي أن هذا النظام المكتشف ليس % 7مصل األم يرصRh 

 وصف الضد سيالنو 1949في عام(k, Cellano ) من قبلLevine 

 يلي مستضدRhي من حيث االهمية واهميته ليست فقط في نقل الدم بل ف

الحمر مستضداته تتطور باكرا عند الجنين في الخالياالتوليد الن 

LocusAg AssociesAgNumeroSymboleSysteme

7q32-q3625006KELKell



KELLنظام 

الظاهريالنمطGenotypeالوراثيالنمط

Phenotyp

e

الشيوع

Frequency
2Alleleاليل1Alleleاليل

k (KEL2)k (KEL2)K- k+91 %

K (KEL1)k (KEL2)K+ k+(8.1)% 8,8 %

K (KEL1)K (KEL1)K+ k-0,2 %



KELLنظام 
هو النظام االشد تمنيعا بعد نظام الريزوس.

 نظامKELLيضم مستضدين رئيسيين  :

K(KEL 1)

k(KEL 2,Cellano) 

تصر على محمولين على غليكوبروتيين غشائي حيث التعبير عنه مق

.  السلسلة الحمراء

الشيوع:

 مستضدK لدى السوريين% 8.1فقط لدى الفرنسيين، % 9هو

 في حين ان المستضدk من االفراد% 99موجود لدى اكثر من

 خاصة بالكريات الحمر

متطورة جيدا عند الوالدة منذ االسبوع السادس النقطاع الطمث



Kellاضداد نظام 

(مناعية النظامية)Allo-Imunisationغالباً تالية لتمنيع مخايف 
 من النمطIgG غالباIgG1

 تكشف باختبار غير مباشر لمضاد الغلوبولينIAT

Anti-KEL1غالبا من النمط هو هو االكثر شيوعا وIgG1

 تسبب حوادث نقل دم انحاللية شديدة جدا

1/16داء انحاللي مع موت داخل الرحم اذا تجاوز عيارها :

 لها تأثير مثبط لتوليد الكريات الحمر داخل النقي عند الجنين

 ذات تأثير مضاغف مثبط وانحاللي في إحداث فقر الدم

 تم ذكر حاالت قليلة جداً وجدت فيها أضدادAnti-KEL1 طبيعيةIgM خارج أي

ة عابرة اطار لنقل دم او توليدي وهي غالباً بسبب إصابة فيروسية أو جرثومية معوي

(Escherichia coli)



Kellاضداد نظام 

 اضداد سيالنوAnti-KEL2
 من االفراد هم من النمط %0,2قليلة الشيوع وندرتها تعود الى انه فقطKEL:-2

يمكن ان يحرض تشكلها بنقل الدم وبشكل اقل بالحمل

 غالبا من النمطIgG

جودها يمكن ان تسبب حادث انحاللي للنقل او عدم توافق جنيني والدي خطير وو
يجعل من الصعب ايجاد وحدة دم مالئمة  

ذكرت حاالت لوجود أضداد مناعية ذاتية:
 ر اثناء تشكل بشكل عاب"يضعف"قد تسبب مشكلة في التنميط الن المستضد الموافق

سلبي أو Kellهذه االضداد الذاتية اي يقل التعبير عن هذا النظام فيكون تنميط 
.ضعيف جداً 



النظم الدموية االخرى ذات 

االهمية السريرية في نقل الدم 



Duffyنظام 
 اكتشف مستضدFya عندما وصف 1950عامCutbush مريض ناعور متعرض

anti-Fyaلنقل دم متكرر قد شكل ضد 

 المستضدFybتم كشفه بعد عام من ذلك

 لدى العرق االسود نمط ظاهري صامتFy(a-b-) حيث ال تعبر كرياتهم الحمر عن
RNAm وال عن بروتيناتDuffy 

 الخصائص الجزيئية لمستضدات نظامDuffy  1995تم وصفها عام

يضم مستضدين رئيسيين:

Fya(FY1) ( :65)%

Fyb(FY2) ( :67)%

 انماط ظاهرية ممكنة3يوجد نظريا:

Fy(a+b-)

Fy(a+b+)

Fy(a-b+)



Duffyنظام 
الفراد لكن هذا النظام يبدي خاصية لدى االفراد من العرق االسود حيث عدد كبير من ا

لحمر يكونوا حاملين بشكل متماثل اللواقح الليل صامت، مع نمط ظاهري للكريات ا

Fy(a-b-).

 لدى هؤالء االفراد، الغليكوبروتينDuffy غائب عن الكريات الحمر لكنه موجود في

.النسج االخرى للجسم

 النمط الظاهريFy(a-b-)استثنائي في العرق االبيض.

 البروتينDuffy : هو مستقبل للمتصور المالريPlasmodium Vivax على

.سطح الكريات الحمر ويسمح ببلعه داخل الخاليا وتطفله

 الشيوع المرتفع للنمط الظاهريFy(a-b-)  لدى العرق االسود يفسر بتطور مورثي

هذا قديم جدا سهل البقيا لهؤالء االفراد الذين اصبحوا بذلك مقاومين على الخمج ب

.الطفيلي



Duffyنظام 

الظاهريالنمطGenotypeالوراثيالنمط

Phenotyp

e

الشيوع

Frequency
السودالبيض2Alleleاليل1Alleleاليل

Fya (FY1)Fya (FY1)Fy(a+b-)20 %20 %

Fya (FY1)Fyb (FY2)Fy(a+b+)47 %2 %

Fyb (FY2)Fyb (FY2)Fy(a-b+)33 %10 %

--Fy(a-b-)68نادر جدا %



Duffyاضداد نظام 

 االجسام الضديةanti-Fya وFybيمكن ان تشارك في:

حوادث نقل الدم المناعية

الجنيني-او في مشاكل عدم التوافق االمومي.

 ف ضروري والغنى عنه لكشاذا البحث عن االجسام الضدية الالنظامية

. هذه االجسام الضدية قبل كل نقل للكريات الحمر

قة عندما تكون موجودة، فهي تفرض البحث عن وحدة كريات حمر مواف

مناعيا



Kiddنظام 
 لدى امراة بعد الوالدة 1951اكتشف عام

 االئل 3يتالف منJka,Jkb,Jk

 لبروتينات نظامKiddدور ناقل للبولة

يضم مستضدين رئيسيين:

Jka(JK1)(79)%

Jkb(JK2) (70)%

محمولين على غليكوبروتين غشائي

 لهما قدرة ممنعة مثل نظامDuffy

 جيدة التطور عند الوالدة

LocusAgNumeroSymboleSysteme

18q11-q213009JkKidd



Kiddنظام 

الظاهريالنمطGenotypeالوراثيالنمط

Phenotyp

e

الشيوع

Frequency
2Alleleاليل1Alleleاليل

Jka (JK1)Jka (JK1)Jk(a+b-)27 %

Jka (JK1)Jkb (JK2)Jk(a+b+)50 %

Jkb (JK2)Jka (JK2)Jk(a-b+)23 %

اليلين ذات سيادة مشتركة •

:18تتوضعان على الصبغي •

•JK1

•JK2 

نظام ثنائي االليل متوازن•



Kiddاضداد نظام 

 خطيرة

 شائعة نسبيا

 يجب ان تستقصى بشكل روتيني قبل كل نقل دم

Anti-Jka:
تستطيع احداث داء انحاللي حول الوالدة

 وكذلك حوادث تالية لنقل الدم  :
 بيلة دموية

 ووجود الخضاب في البالسما

 مترافق مع احتجاز كبدي



MNSنظام 
 ،مستضدين رئيسيين يجب اخذهما بالحسبان في هذا النظام

S(MNS3)  :70 %

s(MNS4)  :88 %

 االجسام الضديةanti-S وanti-sيمكن ان تكون مسؤولة عن:

تفاعالت انحاللية لنقل الدم

جنيني-وداء انحاللي امومي.

يجب البحث عنها في اطار نقل الدم او عند متابعة حمل



Complete Antibodies

antibody

+

RBC w/ antigen



Incomplete  Antibodies

+

RBC w/ antigen
antibodies





Direct Antiglobulin Test (DAT) 

“Coomb’s Test”



Direct Antiglobulin Test (DAT)
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Indirect Antiglobulin Test (IAT)
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ANTIGLOBULIN TESTING

DIRECT ANTIGLOBULIN TEST (DAT)
Patient’s red cells

INDIRECT ANTIGLOBULIN TEST 
(IAT)
Patient’s serum

Detects in vivo antibody coating 
(sensitization) of red cells 

Detects in vitro red cell sensitization 
if red cells contain antigen 
corresponding to serum antibody

Useful in:
1. Detection of hemolytic disease of 

the newborn (employing infant’s 
red cells)

2. Investigation of transfusion 
reactions

3. Detection of autoimmune 
hemolytic anemia (AIHA)

4. Detection of red cell sensitization 
by drugs (penicillin, cephalothin, 
alpha-methyldopa)

Useful in:
1. Detection and identification of 

unexpected antibodies
2. Compatibility testing (cross-

matching)
3. Red cell antigen phenotyping
4. Investigation of transfusion 

reactions
5. Detecting Du antigen (weak D)



الفحوص المخبرية 

دمالمناعية لنقل الوالسالمة 



I- الدمويةالزمرة تنميط

ABO,Rh(D)

2  تحديد

2 (باوقات مختلفة)عينة دم

2مخبري فاحص

سحب العينة

اجراء  االختبار

2اختبارين مختلفين:

اختبار كريوي :Beth-Vincent 

اختبار مصلي :Simonin-Michon

يتطلب حكما توافق بين االختبارين





II- تنميطRh,K

: Rh-Kell(C,E,c,e,K)تنميط يجرى

 ة احترام هذه المستضدات الخمس:  الدمفي اطار نقل بشكل روتنيي

. من التمنيع% 95يغطي 

لكل النساء منذ الوالدة وحتى سن اليأس



III-تنميط ظاهري موسع

Duffy,Kidd,Ss: تنميط موسع للنظم الدموية الهامة

 نقل الدم المتكرر مرضى

لكل النساء منذ الوالدة وحتى سن اليأس

 عند األشخاص الممنعين

 عند مرضى الزرع
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مستضد على الكرية الحمراء 

ABO       DCEce         Kk          FyaFyb            Jk         Jkl        MNS     Lea    Leb

ABO Rh

منمطة تنميط موسع 

III- تنميط الكريات الحمر



IV- الالنظاميةعن األضداد البحث
ض مبدا البحث عن االضداد الالنظامية هو كشف وجود اجسام ضدية النظامية عند مري

.  ظاهرية معروفة، ذات انماط Oبمعاملة مصله  مع مجموعة كريات اختبار من الزمرة 

 قل االختبار يجب ان تملك مجموع المستضدات المحتملة الخطورة في ن–هذه الكريات

...(،Rhesus ،Kell ،Duffy، ،Kidd ،MNS)الدم 

البحث عن االضداد الالنظامية اجباري قبل كل نقل كريات حمر

لوبولين كومبس الالمباشر او اختبار غير مباشر لمضاد الغ: مبدا االختبار المستخدم هو

IATاالنساني

 ايام3المدة القانونية لصالحيته هي.

من المهم ايضا التفكير بطلب اجراء البحث عن االضداد:  لدى مريض منقول له دم

م ضديالمثالية لكشف ظهور جسالدم، الفترة الالنظامية  خالل شهرين التاليين لنقل 

لمستواه البالزمي ان ينخفض حتى يصبح غير قابل للكشف مع الوقتيمكن 

 اجباري في متابعة المراة الحاملالبحث عن االضداد الالنظامية ايضا



IV- ةالالنظاميعن األضداد البحث
الوقاية من اختالطات نقل الدم المناعية 

دى خاصة للنقل دم مغاير التالي انحالل متاخر داخل النسج وعدم فعالية نقل الدم 
+(كشف االضداد الالنظامية)سابقا مرضى نقل الدم المتكرر والمرضى الممنعين

:الوالدي-جنينيعدم التوافق الفي 

تحديد نوع+البحث عن االضداد الالنظامية : الحملخالل 
:    االضداد 

:IgMStop          

IgG :مراقبة سريرية>1/16:  عيار األضداد

تحديد نوع +عن االضداد الالنظامية البحث : بعد الوالدة 
ضد تملك المستنقل دم او تبديل دم بكريات حمر ال االضداد 





V- برالمخالتوافق المباشر في االختبار

« Cross-mach: التصالب « 

 شخصي"هو بحث عن االضداد الالنظامية  "

 لهوالكريات الحمر التي ستنقلمصل المريضيتضمن جمع

م هذا االختبار اليمكن اذا ان يجرى اال في مخابر مراكز نقل الدم او مصارف الد

تي في المشافي او المؤسسات الصحية التي تملك عينات من الكريات الحمر ال

.ستنقل

 (هولكنه اليحل محل)هذا التحليل مكمل للبحث عن االضداد الالنظامية

 خاصة"يمكن ان يظهر وجود اجسام ضدية "anti-“prives” هذا يعني اجسام ،

ا ضدية موجهة ضد مستضدات نادرة المصادفة لدى الناس، والتي يمكن ان نجده

.  لدى المراة الحامل

ض كان اختبار التوافق المباشر في المخبر يستطب في اطار نقل دم لدى كل مري

.البحث عن االضداد الالنظامية لديه ايجابيا



VI- المريضالتحقق المباشر على سرير
 تاكد لصيق من توافق هوABO والمعطيبين دم المتلقي

 حمرمباشرة قبل نقل كل وحدة كريات المريض، سرير على يجرى روتينيا

 مرحلتينالدم، يتضمن يجرى على مسؤولية مباشرة للطبيب الذي طلب نقل:

 مرة الدم من التوافق بين هوية المريض والهوية المحمولة على بطاقة الزمرة الدموية، وبين زالتحقق

.المسجلة على هذه البطاقة وعلى وحدة الدم التي ستنقل

 من زمرة التحققABO ستنقل له الدم التي ولوحدة للمتلقي



ةالمناعيالمخبرية لسالمة نقل الدمالفحوص 

 تنميط الزمرة الدمويةABO,Rh(D)

اختبار كريوي و اختبار مصلي

 باقي النظم الدموية تنميط:Rh,K /Duffy,Kidd,Ss

و ناألشخاص الممنعي، اليأسالنساء منذ الوالدة وحتى سن كل ، المتكررنقل الدم مرضى 

الزرع مرضى 

هاوعالبحث عن األضداد الالنظامية وتحديد ن

×ABOتوافق العدم ×” خاصةمستضدات”لأضداد( Anti-Jka)بعض األضداد كشف 

وافق اختبار التCross-mach

ABOالعدم توافق«مستضدات خاصة«لضداد أ×(Anti-Jka)كشف بعض األضداد 

 اختبار التوافق على سرير المريض و قبل نقل الدم مباشرة



سالمة نقل الدم 

59

 هدفين اثنين

المناعيالنمطمنالدمنقلحوادثمنالوقاية
اتبمنتجالمحمولةالمعطيمستضداتبينالمواجهةتجنبعبر

:المتلقيواضدادالخلويةالدم
دمويةزمرةاجراء
الالنظاميةاألضدادكشفاختبار
التوافقاختبار

تمنيعلتاليمستقبلية،لمواجهةسببسيكون ضدانتاجتجنب
منمطدمنقلالمعطيبمستضدات

الدمبنقلالمنتقلةالمعديةاالمراضمنالوقاية


