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موجود در غشاء ) هاآگلوتینوژن(هاي الیگوساکارید مختلف ژنهاي خونی بر اساس وجود آنتیبندي گروهطبقه
هاي خون و ها و گویچهچسبیدگی باکتريهمبهکه موجب ) ویژه پادتنبه (اي ماده[هاي قرمز و آگلوتینین گلبول

آگلوتینین وجود دارد؛ اگرچه بیشتر - سیستم آگلوتینوژن ) 29.(موجود در پالسما]گرددپارگی و غیره می
هاي متداول دیگر گروه. شوندمی(Rh)و رسوسABOهايهاي همولیتیک تزریق خون شامل سیستمواکنش

.هستندKell /و کلKidd /، کیدDuffy/دافی

بادي ضدداراي آنتیBهستند، نوعBبادي ضدداراي پالسماي حاوي آنتیA، افراد گروهABOدر سیستم
Aاست و نوعOهر دو و نوعABهاي قرمز ناسازگار که دریافت کننده هیچ تزریق گلبول. یک را نداردهیچ

همولیز داخل . انجامدیري عروق و کاهش فشار خون میبادي در مقابل آن ندارد به التهاب، افزایش نفوذپذآنتی
.شود، نارسایی کلیوي و مرگ می(DIC)رگی منتشرعروقی ممکن است رخ دهد که منجر به انعقاد درون

.، یا تأخیري باشند)حاد(هاي همولیتیک تزریق خون ممکن است فوري واکنش



اهش هموگلوبین، افزایش الکتات دهیدروژناز، یک دهند و توسط کساعت رخ می24هاي حاد در عرض واکنش
) آزمایش سازگاري خون(مچ یا یک آزمایش کُرُس) گلوبینآزمایش آنتی(گلوبین مستقیم مثبت آزمایش آنتی

.شوندتأیید می

در این مورد، گیرنده به .دهندروز پس از تزریق خون رخ می3-7هاي همولیتیک تأخیري معموالً طی واکنش
، از انتقال kiddیاRhهايبه عنوان مثال سیستم(بادي، خودایمن شده است هاي کوچک آلوآنتیباديآنتی

ها معموالً کم است و در نتیجه در غربالگري پیش از تزریق باديغلظت این آلوآنتی). خون قبلی یا حاملگی
دهند و منجر به دگرانوالسیون یژن مثبت پاسخ مهاي قرمز با آنتیآنها به گلبول. شوندشناسایی نمی

ندرت هموگلومینوري یا نارسایی عالئم آن شامل کاهش هموگلوبین، تب و به. شوندها و همولیز میسلماست
.شودکلیه می

هاي قرمز مثبت در گلبولRh-Dبیماران. استDترین آنهاژنیژن دارد که آنتیچندین آنتیRhگروه خون
مثبت قرار Dهاي قرمزمنفی آن را ندارند و اگر در معرض گلبولRh-Dد، بیمارانی باخود اگلوتینوژن دارن

مثبت یا Dبه عنوان مثال از طریق انتقال(خودایمن شوند Dهاي ضدباديتوانند در برابر آنتیگیرند، می
در صورت تماس مانند ودر سرم باقی میDهاي ضدباديپس از آن، آنتی) مثبتDهاي قرمز جنین گلبول

.دهندمثبت، واکنش تزریقی نشان میDهاي قرمزمجدد با گلبول

Rhاگر مادري با.توانند از جفت عبور کننداند که میآنقدر کوچکDهاي ضدبادينکتۀ مهم این است که آنتی
. ر نوزاد رخ دهدتواند دمثبت داشته باشد، بیماري همولیتیک میRhمنفی در اولین بارداري خود، نوزادي با

و . مثبت حمله کندRhتواند در مادر به وجود آید، از جفت عبور کرده و به جنین دوم بامیDبادي ضدآنتی
.خونی، زردي، نارسایی قلبی و حتی مرگ شودمنجر به بیماري همولیتیک نوزاد، کم

منفی Rhزایمان به مادر باردار باهفتگی حاملگی و دوران پس از30در Dتوان با دادن ایمونوگلوبین ضدمی
مثبت جنین را در گردش خون Rhهاي خونیاین سلول. مثبت دارد از این اتفاق جلوگیري کردRhکه جنین

.بادي تولید کندبرد، قبل از اینکه سیستم ایمنی، آنتیمادر از بین می

پادهوش- مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت: منبع 


