
 ها در حاملگی بادی اهداف و اهمیت بالینی اسکرین آنتی

 (قسمت اول)

 افشان اهلل گل دکتر حبیب
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ولی مدتی است کهه   ،بوده است موردتوجههای غیرمنتظره و حائز اهمیت بالینی در سرم مادر از دیرباز  بادی گرچه اسکرین آنتی

روتین در اولین مراجعه هر خانم حامله از سوی متخصه  زنهاو و    صورت بهها یا کومبز غیرمستقیم  بادی آزمایش اسکرین آنتی

انجام آزمایش به روش استاندارد و تفسهیر آو مهورد ارزیهابی     در این نوشتار اهمیت بالینی، چگونگی. شود زایماو درخواست می

 .گیرد قرار می

غیرمنتظره و حائز اهمیهت   های بادی آنتیو اسکرین سرم برای حضور آلو RH0(D)و ارهاش  ABOسیستم  بندی ایش گروهآزم

 ،باشهد  مهی هفتگهی   ۲۱حهدود   معمهو  در  طهور  بهکه در اولین مراجعه به متخص  زناو و زایماو خانم حامله  هر برای بالینی

بهرای ماها  وجهود     اسهت،  ABOتم سه بینهی در سی  های قابه  یهیش   بادی های غیرمنتظره غیر از آنتی بادی آنتی. ضروری است

 انتظار غیرقاب در سرم خانم حامله K (kell )یا آنتی  Dبینی است ولی حضور آنتی  قاب  ییش Oدر گروه خونی  ABبادی  آنتی

  آزمهایش  رو ایهن  ازههای جنهین گهردد و     فت ممکن است موجه  همهولیز گلبهو    و حائز اهمیت بالینی است چوو با عبور از ج

 :گیرد با اهداف زیر انجام می بندی گروهو  ها بادی آنتیاسکرین 

 .منفی که کاندیدای تزریق روگام هستند RHهایی با گروه  شناسایی خانم .۲

 (ها بادی اسکرین آنتی)های غیرمنتظره در سرم  بادی آنتیاسکرین آلو .۱

 بادی، اهمیت بالینی و عیار آو تیآن کالسبادی،  ایی هویت آنتیشناس .3

 بادی برای جنین برآورد خطرآفرینی آنتی .4

 در طو  بارداری و بعد از زایماو خونی همولیتیك جنین و درماو کم یرخطرجنین  ییگیری .5

 بعد از زایماو ه جنین و به نوزادرحمی ب بادی برای تزریق داخ  هویت آنتی تهیه خوو سازگار با توجه به .6



 رت لزومها برای مادر در صو بادی تهیه خوو سازگار با توجه به شناسایی آنتی .7

 

در طحال و کبد  ها آنقرمز و تخریب  های گلبولگروه خونی از جفت موجب آغشتگی  ضد بادی آنتیعبور 

 گردد میجنین و نوزاد 

سیستم گروه خونی روی غشای گلبو  قرمهز   30بیش از  RHو  ABOهای گروه خونی  گفتنی است که به غیر از سیستم

، لهوئی،،  (duffy)، دافی (Lutheran)، لوتراو (kell)های گروه خونی ک   تواو به سیستم قرار دارند که برای نمونه می

MNSs تم برای ماها  ژو سیسه   اند، های آو شناخته شده ژو و آنتیدر هر سیستم گروه خونی ژو مربوطه . اشاره کرد... و

ترتیه   . باشهد  مهی  e و cو  Eو  Cو  Dژو مههم   ارهاش روی کروموزم شماره یك قرار دارد و این سیستم دارای ینج آنتی

کننهدگی   بهدین مفههوم کهه خاصهیت تحریهك      باشد؛ می D>c>E>C>e صورت بهژو در سیستم ارهاش  تحریك آنتی

بهر مبنهای حضهور یها     افهراد  ه به همین موضوع است که از همه کمتر است و با توج eژو  از همه بیشتر و آنتی D  ژو آنتی

 در ایهههراو حههههدود . گردنهههد  بههههه دو دسهههته ارههههاش مابههههت و منفهههی تقسهههیم مههههی    ، Dژو  فقهههداو آنتهههی  

یها ارههاش منفهی     Dژو  درصد فاقهد آنتهی   ۲5تا  ۲0بوده و حدود  D ژو آنتیافراد دارای ارهاش مابت یا  درصد 00-55 

دو ( Kell)و در گروه خونی که    bو لوئی،  aژو مهم لوئی،  گروه خونی لوئی، دو آنتی سیستم دربرای ماا   هستند،

 .وجود داردb (Fy b ) دافیو a (Fy a )ژو مهم دافی  و در گروه خونی دافی دو آنتی kو  Kژو مهم  آنتی



 

 

مهم گروه  های ژن آنتی. قرمز کشف گردیده است های گلبولسیستم گروه خونی بر روی  03تاکنون بیش از 

هر سیستم گروه خونی دارای . غشایی گلیکولیپیدی و گلیکوپروتئینی هستند های پروتئین صورت بهخونی 

د، کل، لوتران و لوئیس کی های سیستمبه  توان می مثال که برایشناخته شده است  های ژن آنتیژن مشخص و 

 اشاره کرد

بهادی سهنتز    نتیآهای گهروه خهونی آلهو    ژو ه این آنتیاست شخصی علی گردد که چگونه ممکن حا  این یرسش مطرح می

در شهخ  بها    Dبرای ماا  حضور آنتی . های غیرخودی است ژو  بادی علیه آنتی بادی ساختن آنتی آنتیکند؟ منظور از آلو

 .بادی است منفی است بیانگر آلوآنتی K ژو آنتیدر شخصی که از نظر  Kمنفی یا حضور آنتی  RHگروه 

 



 

ارهاش مثبت یا منفی وابسته به حضور یا فقدان . شود میارهاش در جمعیت مشاهده  های ژن آنتیشیوع 

 است D ژن آنتی

 

شهیوع  . ناشهناخته اسهت   صورت بهی تزریق خوو قبلی یا حاملگی قبلی بوده و در مواردی  ها ناشی از سابقه بادی سنتز آنتی

برای خانمی که در سن بارداری است هرگز . شود درصد افراد جامعه تخمین زده می ۱تا  3/0های غیرمنتظره در  بادی آنتی

های شوهر وجهود   ژو بادی علیه آنتی زیرا امکاو سنتز آنتی ،دریافت داردرا نباید خوو شوهر یا خوو اقوام درجه او  شوهر 

گهردد،   یتیك و عوارض ناشهی از آو مهی  خونی همول های یدری مبتال به کم ژو ورت به ارث بردو آنتیداشته و جنین در ص

در شهخ   ( Anti D )ههاش  ار   شان، تحریك و ساخته شهدو آنتهی   +RHسی خوو  سی ۲/0برای ماا  حتی با دریافت 

 .ارهاش منفی وجود دارد

 

که  گونه همان. شود میدر سیستم ارهاش مشاهده  ها ژن آنتی کنندگی تحریکژنسیته یا قدرت  ترتیب آنتی

 دنباش میرا دارا  کنندگی تحریکبیشترین خاصیت  cو  D های ژن آنتی شود میمشاهده 

 ۲4که جنین ارهاش مابهت را از یهدر بهه ارث ببهرد حهدود       ارهاش به شرطی در یك خانم ارهاش منفی شان، سنتز آنتی

ههر  . کنهد  درصهد افهت مهی    ۲/0از زایماو به  ساعت 7۱حاملگی و تا  ۱5ی  هفتهدرصد است که با تزریق آمپو  روگام در 

واحهد   ۲500ای و یها حهاوی    بهرای تزریهق داخه  ماهی هه     IgGاز جهن،   Dمیکروگهرم آنتهی    300آمپو  روگام حاوی 

سهی   سهی  30هر آمپو  روگام از حساس شدو در برابهر  . برای تزریق داخ  وریدی است IgGاز جن،  Dالمللی آنتی  بین

از تحریهك   تواو می هر آمپو  روگامتزریق با کند و نیز  سی خوو فشرده ارهاش مابت جلوگیری می سی ۲5خوو کام  یا 

گرچه سیسهتم گهروه    .ردکجلوگیری کیسه یالکت کنسانتره گروه مابت به منفی  35تا  30در مقاب  تزریق  RHسیستم 



گلبو  قرمز آلهودگی   سی سی 5/0تا  3/0ولی هر کیسه یالکت کنسانتره با  باشد میقرمز  های گلبو محدود به  Rh خونی

کهه جههت    کنهد  مهی ییدا گلبو  قرمز آلودگی  سی سی ۲5با  مابت Rhکیسه یالکت با گروه  35تا  30هر  رو ازایندارد و 

 .نیاز به یك آمپو  روگام دارد Rhجلوگیری از تحریك 

 Antiسرکوب شدو سیستم ایمنی مادر جهت سنتز فعا   یاست و تزریق آو موج  القا IgG Anti D روگام از جن،

D ها قب  از شناسایی ایمنی را  های ارهاش مابت اسباب فاگوسیتوز سریع آو گردد و از طرفی با آغشته کردو گلبو  می

تولید  که درحالیروز زماو دارد  ۲0تا  7نیاز به  بادی آنتیگفتنی است که تحریك سیستم ایمنی و تولید  .آورد فراهم می

 .گیرد میدر یاسخ ایمنی ثانویه ظرف یك تا دو روز از تحریك ایمنی صورت  بادی آنتی

حهاملگی و   ۱5ی  در هفتهه اینکه گروه خوو شوهر مابت باشد به تزریق روگهام    شرط بههر حاملگی در خانم ارهاش منفی 

حوادث زیر برای خهانم  . باشد، نیاز دارد Du ساعت از زایماو به شرط اینکه گروه نوزاد ارهاش مابت یا فنوتایپ 7۱نیز تا 

 :نیاز به تزریق روگام است ی است کهارهاش منفی به شرط اینکه شوهر دارای ارهاش مابت باشد از موارد

 سقط 

  شکم به آسی 

  رحمی داخ مرگ 

 جنین مرده 

 (وومنیکشیدو مایع آ)وسنتز ینآم 

   مانور چرخاندو سر جنین توسط متخص(external cephalic version) 

  رحمی به جنین تزریق داخ 

 حاملگی خارج از رحم 

 یرزهای کوریوو از برداری نمونه 

 های قب  از زایماو ریزی خوو 



انجام گیرد و در صهورت فرامهوش   (pregnancy events)  حاملگی حوادثساعت از بروز  7۱تزریق روگام بایستی تا 

 .روزه نیز اشاره شده است ۱5در برخی از مراجع به سودمندی تزریق آو حتی تا تأخیر  ،شدو

شده از جفت به مادر را تعیهین و تعهداد آمپهو  روگهام      تواو حجم خوو وارد می  در بروز حوادث حاملگی یا زایماو دشوار

روی نمونه خوو مادر یك ساعت ی، از حهوادث حهاملگی یها    ( rossetting)آزمایش گلبندی . را محاسبه کرد موردنیاز

مابت شهدو ایهن آزمهایش     آستانه .های غربالی در تخمین حجم خوو جنین در گردش خوو مادر است زایماو از آزمایش

 Dی آزمایش آنتی  ه نمونه خوو مادر در لولهدر آزمایش گلبندی ب. سی از خوو جنین به مادر است سی ۲0انتقا  حداق  

. گهردد  های ارهاش منفی مهادر مهی   مابت در میاو گلبو  RHهای جنینی  شود که موج  آغشته کردو گلبو  افزوده می

ههای   اطراف گلبهو   گلبرگهای ارهاش مابت اضافه شود مانند  سوسپانسیوو ضعیف گلبو  ،حا  چنان ه به لوله آزمایش

میکروسهکو  بها    میهداو  3در ههر  ( روزت)حضهور بهیش از یهك گلبنهدی     . زنند حلقه می Dده به آنتی جنینی آغشته ش

 kleihauer )تکمیلی ماننهد بتکهه    های آزمایشنمایی یایین بیانگر مابت بودو آزمایش است که در این حالت به  درشت

betke ) ستحجم خوو جنین در مادر نیاز ا تر دقیقیا فلوسایتومتری برای تعیین. 

 

مثبت . غربالی در تعیین شدت خونریزی جنین مادری است های آزمایشیا روزتینگ از  بندی گلآزمایش 

 داردخون از جنین یا جفت به مادر  سی سی 03انتقال حداقل نیاز به شدن آزمایش 

 

ههای   گلبهو   کهه  درحالی ،باشد می +D و +iو  -CAو  +HbF های نشانهدارای  های قرمز جنین گفتنی است که گلبو 

ههای جنهین در خهوو مهادر را بها روش       تهواو گلبهو    مهی  راحتهی  بهه  رو این ازاست و  -Dو  +Iو  +CAو  +HbAمادر 

بهه   Hbاختصهاری    عالمهت . فوق جستجو کهرد  های ژو آنتیکونژوگه علیه  های بادیفلوسایتومتری به کمك یانلی از آنتی 

. باشهند  و ارهاش می Iiهای سیستم  ژو به ترتی  آنتی Dو  iکاربونیك انهیدراز و به مفهوم آنزیم  CAمفهوم هموگلوبین و 



در  Fآزمایش بتکه یا اسید الوشن روشی سریع برای محاسبه حجم خوو جنین در مادر بهر مبنهای مقاومهت هموگلهوبین     

PH اسیدی است، گرچه دقت فلوسایتومتری بیشتر است. 

بهرای ماها    . در حجم خوو مادر ضرب کردرا های جنین  تواو درصد گلبو  ی حجم خوو جنین در مادر می برای محاسبه

 گزارش کرده باشد، درصد ۱های جنین در خوو مادر را  چنان ه آزمایش، تعداد گلبو 

5000 × 0۱/0  = ۲00 cc (حجم خوو جنین در مادر) 

 .در نظر گرفته شده است سی سی 5000در فرمو  فوق حجم خوو مادر 

 .گرم است سی به ازای یك کیلو سی 75حجم خوو در افراد بالغ 

به دسهت   موردنیازشود تا تعداد ویا  روگام  تقسیم می 30حجم خوو جنین در مادر بر عدد  ،ی دوزاژ روگام برای محاسبه

در ماها   . کنهد  مهی خوو ارهاش مابت جلهوگیری   سی سی 30که هر آمپو  روگام از تحریك ایمنی  شود مییادآوری . آید

 .گردد می 3/3تقسیم گردد حاص  آو عدد  30بر  ۲00فوق چنان ه عدد 

شود و چنان ه نیم یا بیشتر باشد ابتدا به طهرف عهدد    چنان ه اعداد اعشاری کمتر از نیم باشد به طرف عدد باالتر گرد می

نیاز بهه   6/3و برای عدد  4نیاز به  3/3برای ماا  برای عدد  گردد، میفاکتور سالمتی اضافه  جهت همباال و سپ، یك عدد 

 .گردد فاکتور سالمتی یك به عدد روند هم اضافه می. باشد آمپو  روگام می 5

 

امکان  ،محلول اسیدی در برابر Fآزمایش اسید الوشن یا آزمایش بتکه بر مبنای مقاومت هموگلوبین 

 Aحاوی هموگلوبین  های گلبولبتکه  آمیزی رنگدر . سازد میفراهم را جنینی از مادر  های گلبولجداسازی 



که مربوط به نوزاد هستند  HbFحاوی  های گلبولو ( Ghost)شبح  صورت بهکه مربوط به مادر هستند 

 شود میتوپر مشاهده  صورت به

 

 در مادر Duفنوتایپ آمپول روگام در رابطه با 

؟ ارهاش منفی شده است نیاز است یا خیر بندی گروه آزمایشکه با روش مستقیم  ای حاملهبرای خانم  Duانجام تست آیا 

دههد و بهرای    مسهتقیم آگلوتینهه نمهی    طور به Dگروه ارهاش ضعیف با آنتی . شود به ارهاش ضعیف گفته می Duوتایپ نف

. هسهتند  Duدرصد افراد ارهاش مابت دارای فتوتایپ  حدود یك. است( AHG)هیومن گلوبولین  آو نیاز به آنتی شناسایی

 شهده  تضهعیف یا نوع  DW+ (Weak+)ژو ارهاش باشد که به آو  ممکن است ناشی از بیاو ضعیف آنتی Duفتوتایپ 

 .گویند( Partial)یارشیا  یا ناق   Duکه به آو  است ژو ارهاش گویند و یا به علت حذف قسمتی از آنتی

گزارش شود بهه مفههوم    Duو چنان ه فنوتایپ مابت  نیستضعیف از یارشیا   Du فنوتایپگاه قادر به جداسازی آزمایش

یارشیا  در برابر تحریك با خوو ارهاش مابت ممکن است علیه  Duوتایپ فن. ژو ضعیف یا ناق  ارهاش است تیوجود آن

فراوانهی  . کنهد  عم  می Dشبیه به آنتی  شده ساختهبادی  بادی بسازد و آنتی که خود فاقد آو است آنتی Dژو  اجزای آنتی

Du  وتایپ میاو افرادی که فنیارشیا  درDu  افراد با فنوتایهپ   رو این ازدرصد است و ۲0دارند، حدودDu   اهداکننهدگاو

توجهه   Duوتایهپ  مهم زیهر در رابطهه بها حهاملگی و فن     های به نکته. ارهاش مابت و گیرندگاو خوو ارهاش منفی هستند

 :کنید

باشد نیاز به تزریهق روگهام در    Duهر حاملگی در خانم ارهاش منفی که شوهر دارای گروه ارهاش مابت یا فنوتایپ  .۲

 .دارد ،باشد Duمابت یا فنوتایپ  Rhبه شرطی که گروه نوزاد ساعت از زایماو  7۱و تا  ۱5هفته 

انجهام شهود و در صهورت     Duآزمهایش   حتمها  شود باید  مستقیم منفی می طور بهبندی ارهاش  ی که گروهبرای نوزاد .۱

 .مابت شدو، نیاز به تزریق روگام به مادر با گروه ارهاش منفی است

یارشهیا  باشهد بهه     Duضعیف نیاز به روگام ندارد و از نظر تئوری چنان هه گهروه خهانم     Duخانم حامله با فنوتایپ  .3

 .و بعد از زایماو استحاملگی  ۱5شرط مابت بودو گروه خوو شوهر، نیاز به تزریق روگام در هفته 

بها شهیوع زیهادی در سفیدیوسهتاو بها تحریهك ایمنهی و سهاختن          VIیارشیا ، فنوتایهپ   Duهای  در میاو فنوتایپ .4

 .باشد میهمراه  D ژو آنتیبادی علیه  آنتی



 صهورت  بهه را  Duتوانهد بسهیاری از انهواع     ست که میقدر قوی ا بندی ارهاش آو رای گروهب D  آنتی های معرفامروزه  .5

 Duوتایپ سا  ییش به علت فن ۱0 های قب  برای ماا  ت که افرادی که در زماوارهاش مابت درآورد و جای تعج  نیس

 Historical )ارههاش مابهت گردنهد     قهوی،  Dتهی  امروز با فراهم بهودو آن اند ممکن است  ارهاش منفی گزارش گردیده

Mismatch). 

گردد کهه بها    داشته باشد طوری تهیه می FDAی  رود، چنان ه تأییدیه بندی ارهاش به کار می که برای گروه D  آنتی .6

 VIاز نهوع  یارشیا   Duارهاش خانم حامله چنان ه  بندی گروهدر تایپ مستقیم آگلوتینه ندهد و  VIاز نوع  Duفنوتایپ 

بهرای   تأییدشهده  Dتنهها تایهپ مسهتقیم ارههاش بها آنتهی        رو ایهن  ازباشد برای کاندید شدو تزریق روگام منفی گهردد و  

زیهرا انجهام    نیسهت هیهومن گلوبهولین    به روش آنتهی  Duی آزمایش  بندی ارهاش کافی بوده و نیازی به انجام مرحله گروه

 .کند میرا مابت  VIیارشیا  از نوع  Du فنوتایپ ،آزمایش تا مرحله کومبز

 .الزامی است Duمراح  کام  تست  ، انجامنوزاد در صورت منفی بودو با روش مستقیم Rh تعیین گروه در .7

شهود بها    ههای جفهت در خهوو مهادر رهها مهی       که از آیویتوز سهلو   (ffDNA)آزاد جنین  DNAامروزه امکاو جداسازی 

ههای ارههاش و    ژو آنتهی  بهرای  DNA بندی از روی ژنوتایپ های گروه از خوو مادر فراهم گردیده است و کیت گیری نمونه

گفتنهی اسهت کهه    . این نوآوری گامی مؤثر در کاهش تجویز روگام در دنیا گردیده اسهت . در دسترس است Kellسیستم 

چنان ه گروه خوو خانمی منفی و شهوهر  . ش استاز سیستم ارها D  ژو آنتیآمپو  روگام تنها برای جلوگیری از تحریك 

هتروزیگوت باشهد تنهها    Dو چنان ه یدر برای ژو مابت  ی فرزنداو دارای گروه ارهاش همه ،هموزیگوت باشد Dبرای ژو 

 آزاد جنههههین DNAبهههها اسههههتخراج . از فرزنههههداو دارای گههههروه ارهههههاش مابههههت خواهنههههد بههههود  درصههههد 50

 (Free fetal DNA ) ژو  ژنوتایپ آنتی تواو میاز خوو مادرD    جنین را تعیین کرد تا در صورت مابت بودو اقهدام بهه

ه ههای نهوزادی گشهود    در تشخی  اختالالت جفت و ناهنجاری را های نوینی دری ه ffDNAی  مطالعه. تزریق روگام کرد

 .است

ی  تزریق روگهام در هفتهه  . شود یماه ی، از تزریق از خوو یاک م 6روز است و حدود  ۱۲حدود ( Anti D)روگام  عمر نیم

گهردد    یا کمتر در بدو تولد نوزاد می 4با عیار  Dآنتی  ازنظربادی مادر  حاملگی موج  مابت شدو تست اسکرین آنتی ۱5

بها توجهه بهه اینکهه از     . از جفت اسهت   IgGو نیز ممکن است تست کومبز مستقیم نوزاد را مابت کند و این به علت عبور

در  ITPو درمهاو    شهود، آگهاهی از تاریخ هه    نیز استفاده می( ترومبوستیوینی ایمونولوژیك) ITPروگام وریدی در درماو 

 .ها ضروری است بادی تفسیر اسکرین آنتی



 

 در حاملگی ABOبندی سیستم  اهمیت گروه

های بهدو   های قرمز است بر سطح تمام سلو  که محدود به گلبو  سیستم ارهاش برخالف ABOهای گروه خونی  ژو آنتی

بایهد مبهادرت بهه انجهام      ABOبرای تعیین گروه . موارد نیز در ترشحات بدو افراد وجود دارند درصد 50وجود دارد و در 

و منتظره در سیسهتم   بینی ییش قاب های با رخداد طبیعی و  بادی بنا به قانوو النداشتاینر آنتی. تایپ سلولی و سرمی کرد

ABO، افراد با گروه . دنساز بندی سرمی را هموار می امکاو گروهA  دارای آنتی B افراد با گروه  وB  دارای آنتیA   و افهراد

ههای گهروه    بهادی  عیهار آنتهی  . وجود نهدارد  ABدر گروه خونی  ABOهای  بادی آنتی. باشند می ABدارای آنتی  Oبا گروه 

 .رسد سالگی به اوج خود می ۲0تا  5ی تولد رو به افزایش گذاشته و در ماهگ 6تا  4خونی از 

ای انجام گیرد و ایهن بهه علهت دخالهت      شده و به روش لوله روی خوو شسته ABOتایپ سیستم  شود که س  سفارش می

بندی را از روی خهوو   و گروه ایجاد رولک، کرده راحتی بهینوژو در حاملگی است که رویژه افزایش شدید فیب ها به یروتئین

 .کند نشده مشک  می  شسته

 AB  درصهد از آنتهی   50حهدود   بوده و قابلیت عبور از جفت را ندارند ولهی  IgMغال  از نوع  صورت به Bو آنتی  Aآنتی 

تأثیر  تحت را Bو  Aتواند جنین با گروه خونی  بوده و با عبور از جفت می IgGاز نوع  Oموجود در سرم فرد با گروه خونی 

های محلو  گهروه خهونی    ژو های بدو جنین و حتی مواد ترشحی جنین دارای آنتی با توجه به اینکه تمام سلو . قرار دهد

A یا B موج  خنای شدو بخش عمده آنتی  استAB  ههای قرمهز جنهین بها آنتهی      آغشتگی گلبهو   رو ازاینشده و  AB 

 .یابد کاهش می

مرفولهوژی   ABOغشا توسهط ماکروفاژهها گسهتره خهوو محیطهی نهوزاد در ناسهازگاری         شده آلودههای  با برداشت قسمت

رسهد و   ی تعهوی  خهوو نمهی    بهه آسهتانه   روبهین  بیلهی اسفروسیت را نشاو داده و در غال  موارد شدت همولیز و افزایش 

از  حتمها  بایهد   ABOخوو انتخابی برای تعوی  خهوو نهوزاد در ناسهازگاری    . کافی است روبین بیلیفتوترایی برای کاهش 

گفتنی است که ناسازگاری . برخالف ارهاش ممکن است نوزاد او  را مبتال به همولیز کند ABOناسازگاری . باشد Oگروه 

ABO  بهرای ماها  چنان هه گهروه خهونی نهوزاد       ،دههد  مهی اثرات تحریکی ارهاش را کاهش A+   و مهادرO-  ورود ، باشهد

موجهود در سهرم مهادر واکهنش      ABبه گردش خوو مادر در هنگام حاملگی یا زایماو با آنتهی   Aهای قرمز با گروه  گلبو 

زمهاو کهافی بهرای فعها       رو ازایهن ها از گردش خوو مادر شده و  سازی آو های جنین و یاک داده و منجر به همولیز گلبو 



بهین مهادر و    ABOودیکه ناسازگاری با وج. ارهاش وجود نخواهد داشت شدو سیستم ایمنی مادر برای تحریك سنتز آنتی

 .ولی تزریق روگام ضروری است ،دارد Rh جنین اثرات محافظتی در تحریك

 


