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Προσδιορισµός των Οµάδων Αίµατος ΑΒΟ και Rh
Εισαγωγή
Οι επιφανειακές πρωτεΐνες στα ερυθρά αιµοσφαίρια καθορίζουν τον τύπο αίµατος ενός ατόµου.
Αυτές οι επιφανειακές πρωτεΐνες λέγονται «αντιγόνα». Το σύστηµα που χρησιµοποιείται για να
ταξινοµηθεί το ανθρώπινο αίµα λέγεται «σύστηµα ABO» (Karl Landsteiner, 1900). Σύµφωνα µε το
σύστηµα ABO, ένα άτοµο µε αντιγόνα Α έχει οµάδα αίµατος Α, µε αντιγόνα Β έχει οµάδα αίµατος Β,
µε τα δυο αντιγόνα Α και Β έχει οµάδα αίµατος ΑΒ, και ένα χωρίς αντιγόνα στην επιφάνεια των
ερυθρών αιµοσφαιρίων του/της έχει οµάδα 0.
Το πλάσµα του αίµατος περιέχει πρωτεΐνες οι οποίες ονοµάζονται «αντισώµατα». Συγκεκριµένα, τα
άτοµα µε αντιγόνο επιφάνειας Α έχουν αντισώµατα Αντι-Β, ενώ τα άτοµα µε αντιγόνο επιφάνειας Β
έχουν αντισώµατα Αντι-Α. Εκείνοι που έχουν και τα δυο αντιγόνα επιφάνειας Α και Β δεν έχουν
κανένα αντίσωµα. Τα άτοµα χωρίς κανένα αντιγόνο επιφάνειας έχουν και αντισώµατα Αντι-Α και
Αντι-Β (Πίνακας 1).

Πίνακας 1.
Οµάδες Αίµατος
ΑΒΟ

Το γονίδιο Ι που καθορίζει τις οµάδες αίµατος
έχει 3 αλληλόµορφα (ΙΑ ΙΒ και ι).
Τα ΙΑ ΙΒ κωδικοποιούν τα ένζυµα που
σχηµατίζουν τα αντιγόνα Α και Β αντίστοιχα,
ενώ το ι δεν κωδικοποιεί κάποιο ένζυµο.
Τα ΙΑ και ΙΒ είναι συνεπικρατή, ενώ το ι είναι
υπολειπόµενο. Άτοµα οµάδας Α έχουν γονότυπο
ΙΑΙΑ ή ΙΑι. Άτοµα οµάδας Β έχουν γονότυπο ΙΒΙΒ ή ΙΒι,
ενώ άτοµα ΑΒ έχουν ΙΑΙΒ. Τα άτοµα οµάδας Ο είναι ιι.
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Ο καθορισµός των οµάδων αίµατος πραγµατοποιείται µε την βοήθεια του «αντιορού» - ορού
αίµατος που περιέχει συγκεκριµένα αντισώµατα. Ο «ορός Αντι-Α», ο οποίος περιέχει αντισώµατα
Αντι-Α, και ο «ορός Αντι-Β», ο οποίος περιέχει αντισώµατα Αντι-Β.
Για τον προσδιορισµό της οµάδας αίµατος, αναµιγνύονται οι οροί αντι-Α και αντι-Β ο κάθε ένας
ξεχωριστά µε µια σταγόνα από το δείγµα αίµατος και παρατηρείται για «συγκόλληση» όπου
υπάρχουν ίδια αντιγόνα και αντισώµατα π.χ. Αντι-Α και Αντιγόνα Α στην επιφάνεια των ερυθρών
αιµοσφαιρίων (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2. Αντιδράσεις
Συγκόλλησης στο Σύστηµα ΑΒΟ
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Συµβατότητα ερυθροκυττάρων κατά
τη µετάγγιση αίµατος
Όλες οι οµάδες µπορούν να δώσουν αίµα
σε άτοµα της ίδιας οµάδας. Η οµάδα 0
µπορεί επιπλέον να δώσει αίµα σε όλες
τις υπόλοιπες οµάδες (Καθολικός δότης).
Τα άτοµα οµάδας Α και Β µπορούν εκτός
από την οµάδα τους να δώσουν και στην
οµάδα ΑΒ. Η οµάδα ΑΒ είναι Καθολικός δέκτης.

Ένα άλλο σηµαντικό αντιγόνο στην επιφάνεια των ερυθρών αιµοσφαιρίων είναι η πρωτεΐνη Rh, από
τον πίθηκο Rhesus στον οποίο µελετήθηκε για πρώτη φορά. Οι άνθρωποι που έχουν αυτήν την
πρωτεΐνη έχουν «Rh-θετικό» και εκείνοι που δεν την έχουν είναι «Rh-αρνητικοί».
Τα άτοµα µε Rh-αρνητικό µπορούν να παραγάγουν αντισώµατα Rh εάν µεταγγιστούν µε Rh-θετικό.
Ίσως προκύψει κάποια αντίδραση µετάγγισης, κατά τη διάρκεια της οποίας µπορεί να προκληθεί
συγκόλληση, εάν µεταγγιστούν εκ νέου µε Rh-αρνητικό (Πίνακας 3). Η συµβατότητα του Rh
εξετάζεται συνήθως µαζί µε την οµάδα αίµατος ABO.
Πίνακας 3. Αντιδράσεις Συγκόλλησης του Rh
Αντίδραση Συγκόλλησης Rh

Παράγοντας Rh
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Υλικά
- Αντί-Α Ορό
- Αντί-Β Ορό
- Αντί- Rh Ορό
- Πλακίδια καθορισµού αίµατος
- Αντικειµενοφόρες πλάκες
- Χαρτοπετσέτες
- ∆είγµατα Αίµατος Ασθενών
- Αναδευτήρες - Οδοντογλυφίδες
Βήµα 1
Βάζουµε µια αντικειµενοφόρο πλάκα πάνω στο πλακίδιο
καθορισµού της οµάδας αίµατος και προσθέτουµε 1 σταγόνα από το
∆είγµα Αίµατος σε κάθε κοιλότητα του πλακιδίου.
Βήµα 2
Ρίχνουµε 1 σταγόνα του Ορού Αντι-Α στην κοιλότητα Α και
αναδεύουµε για 10 δευτερόλεπτα µε την οδοντογλυφίδα.
Βήµα 3
Ρίχνουµε 1 σταγόνα του Ορού Αντι-Β στην κοιλότητα Β και
αναδεύουµε για 10 δευτερόλεπτα µε την οδοντογλυφίδα.
Βήµα 4
Τέλος, βάζουµε 1 σταγόνα αίµατος στην κοιλότητα Rh του
πλακιδίου προσδιορισµού Rh και προσθέτουµε 1 σταγόνα του
Ορού Αντι-Rh. Αναδεύουµε για 10 δευτερόλεπτα µε την
οδοντογλυφίδα.
Βήµα 5
Εξετάζουµε προσεκτικά την κάθε µια κοιλότητα για συγκόλληση
και σηµειώνουµε τα αποτελέσµατά και τις παρατηρήσεις µας στον
Πίνακα ∆εδοµένων.
Βήµα 6
Ξεπλένουµε προσεκτικά το πλακίδιο και τους αναδευτήρες για την επαναχρησιµοποίηση τους.
Πίνακας ∆εδοµένων
Εικονικό
∆είγµα
Αίµατος
Ασθενής 1
Ασθενής 2
Ασθενής 3
Ασθενής 4

Συγκόλληση
Συγκόλληση
Συγκόλληση
Οµάδα
στην κοιλότητα στην κοιλότητα στην κοιλότητα
Αίµατος
A (+/-)
B (+/-)
Rh (+/-)

Παρατηρήσεις
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Ερωτήσεις
1. Εάν η οµάδα αίµατός σας είναι Β, ποια αντιγόνα εµφανίζονται στα ερυθρά αιµοσφαίριά
σας και ποια αντισώµατα στο πλάσµα σας;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Βασισµένοι στα αποτελέσµατά σας, ποια οµάδα αίµατος ABO µπορεί να δεχτεί ο Ασθενής
1 και ποια ο Ασθενής 4;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Ποιος ασθενής θεωρείται πανδότης;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Πώς θα µπορούσατε να διαπιστώσετε εάν ένα δείγµα αίµατος είναι συµβατό
προκειµένου να γίνει µετάγγιση από ένα άτοµο σε ένα άλλο σε µια επείγουσα περίσταση,
εάν δεν είναι διαθέσιµος ο ορός καθορισµού της οµάδας αίµατος;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Τι θα συνέβαινε σε έναν ασθενή µε οµάδα αίµατος 0 εάν λάβει αίµα οµάδας Α ή Β;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Ποιες είναι οι συνέπειες της ασυµβατότητας του Rh;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Μπορεί δύο γονείς µε οµάδες αίµατος Α και Β να δώσουν παιδί µε οµάδα αίµατος 0 και
µε τι πιθανότητες;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

