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 االبيض عند مرضى فقر دم حوض البحر الغريبة الضدالكشف عن االجسام المضادة لمولدات 
 المتوسط في الضفة الغربية

 اعداد: هوام عبد الرحون حسني علي

 طه اشراف: د. أدهن أبو

 هشرف ثاني: د. خالد يونس

 
 الممخص

 مقدمة:

و أن يقمل بشكل ممحوظ من مضاعفات ومخاطر مرض فقر دم حوض البحر أنإن نقل الدم من ش
. لكن مرضى الثالسيميا بحاجة إلى نقل دم بشكل دوري ومستمر وىذا )الثالسيميا(األبيض المتوسط 

 Foreignالغريبة ) الضد( ضد مولدات Alloantibodyقد يؤدي إلى تكون أجسام مضادة )
Antigens.التي تحمميا خاليا الدم الحمراء في الدم المنقول لممرضى ) 

ستفادة المريض من تقمل من درجة ا ةىذه األجسام المضادة المتكونة قد تؤدي إلى مضاعفات خطير 
 د تصل المضاعفات إلى درجة قد تشكل خطورة عمى حياة المريض.قالدم المنقول و 

 األهداف:

( لدى مرضى الثالسيميا Alloantibodyتيدف ىذه الدراسة الى تحديد نسبة تكون االجسام المضادة )
في جنوب و وسط الضفة الغربية في فمسطين وتحديد انواعيا االكثر انتشارا و تحديد العالقة بين 

ة نقل دم و نوع الدم تكون مثل ىذه االجسام المضادة و عوامل مختمفة كالجنس و العمر عند اول عممي
 و حالة استئصال الطحال.

 طريقة العمل:

وحتى حزيران من العام نفسو  7102تم عمل ىذه الدراسة في الفترة الممتدة من شير شباط من عام 
 الغربية. ووسط الضفةفي ثالث مراكز لمرضى الثالسيميا في جنوب 

كالعمر ومعدل فترات  واالكمينيكية لممرضىعينة حيث تم دراسة المعمومات السريرية  010تم جمع 
 الى نوع الدم. وتم الكشف باإلضافةالطحال  استئصالعممية نقل لمدم وحالة  اول والعمر عندنقل الدم 
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تحديد  وايضا تمو في عينات المرضى المشاركين في الدراسة عن وجود االجسام المضادة من عدم
 انواع ىذه االجسام المضادة.

 النتائج

%( اغمبيم 01.1عينة مشاركة في الدراسة تحوي اجسام مضادة ) 010 أصلعينة من  00وجد ان 
%( تم 27.2يحممون اجسام مضادة ) الذيمن  8%(، وايضا كان 27.2;8كان من االناث )

 استئصال الطحال لدييم سابقا.

 4، و المضادةنوع واحد من االجسام  ونيحمم اكانو %( 6..6) 2من الذين يحممون اجسام مضادة، 
 %( يحممون نوعين من االجسام المضادة او اكثر.6.4.)

  Kellواثنان يعودان لنظام  Rhمنيم تعود لنظام  ثالثةانواع مختمفة من االجسام المضادة  6تم تحديد 
 .Kiddاما النوع االخير فكان يعود لنظام 

 الخالصة

اظيرت النتائج ارتفاعا في معدل االجسام المضادة لدى مرضى الثالسيميا الذين يعتمدون في عالجيم 
 .Kellو  Rhعمى نقل الدم. وكانت االجسام المضادة االكثر شيوعا تمك التي نتتمي الى نظامي 

اوسع ومن اجل العمل عمى الحد من مثل ىذه االجسام المضادة فاننا نوصي باتباع سياسات تطابق 
 .Kellو  Rhفي نقل الدم ليؤالء المرضى وال سيما تطابق مولدات االجسام المضادة من نظامي 

 


