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گروه خون ار-هاش منفی و بارداری
اطالع رسانی در بارۀ چگونگی پیشگیری از عوارض دوران 

بارداری هنگامی که ار-هاش گروه خون مادر منفی است و 
ار-هاش گروه خون کودک مثبت است.

شما هنگام نامنویسی در بخش پذیرش مامائی یک آزمایش خون دادید که 
نشان می دهد ار-هاش گروه خون شما منفی است و ار-هاش گروه خون 

فرزندی که منتظر تولدش هستید، مثبت است. مفهوم این امر آنست که 
فرزندتان یک عامل ار-هاش در خون خود دارد که شما آنرا ندارید.

هنگام زایمان ممکن است مقادیر اندکی از خون کودک به جریان خون شما 
وارد شود. همچنین احتمال کمی نیز وجود دارد که این در دوران بارداری 

اتفاق بیفتد. در اینصورت بدن شما ساختن پادتن علیه گلبول های ُسرخ خون 
کودک را آغاز می کند که به مصونیت سازی ار-هاش موسوم است. پادتن ها 

می توانند از طریق جفت جنین از مادر به کودک منتقل شوند. این پادتن ها 
می توانند کودک را دچار کم خونی کنند. مصونیت سازی ار-هاش نزد مادر 

و کم خونی کودک غیرعادی است ولی مهم است که از آن پیشگیری شود.

شیوه پیشگیری مصونیت سازی ار-هاش
شما باید بین هفته های 25 تا 29 بارداری یک آزمایش خون انجام دهید تا بدانید 

آیا به کنترل های اضافی در طی بارداری نیاز دارید یا خیر. بین هفته های 
28 و 30 بارداری یک آمپول به شما تزریق می شود تا از فعال شدن مصونیت 

سازی و آغاز ساختن پادتن ها در بدن شما جلوگیری شود. سپس یک آمپول 
نیز هنگام زایمان به شما تزریق می شود.

گاهی اوقات ممکن است کودک نیز پس از زایمان به درمان نیاز داشته باشد. 
این درمان در درجه نخست از طریق نور درمانی انجام می شود که ساده و 

بدون درد است.
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