“Τσποποίηζη ηων ομάδων αίμαηος”
Εργαζηηριακή άζκηζη Βιολογίας Α΄ Λσκείοσ

Ειζαγωγή
Τν αίκα ζεσξείηαη έλαο ηδηαίηεξνο ηύπνο ζπλδεηηθνύ ηζηνύ. Δίλαη έλα δηάιπκα ην
νπνίν απνηειείηαη από δηάθνξα είδε θπηηάξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε έλα πγξό, ην
πιάζκα. Τα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο, πνπ θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 45% ηνπ όγθνπ
ηνπ, δηαθξίλνληαη ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ή εξπζξνθύηηαξα, ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα
ή ιεπθνθύηηαξα θαη ηα αηκνπεηάιηα. Τν πιάζκα απνηειείηαη από λεξό κέζα ζην
νπνίν είλαη δηαιπκέλα πξσηεΐλεο, ιηπίδηα, πδαηάλζξαθεο, έλδπκα, νξκόλεο, ηόληα θαη
αέξηα.
Τν αίκα δηαθξίλεηαη ζε νκάδεο κε βάζε ηελ παξνπζία ή κε ζπγθεθξηκέλσλ αληηγόλσλ
ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. Σπζηήκαηα δηάθξηζεο ηνπ αίκαηνο ζε νκάδεο
είλαη ην ζύζηεκα ΑΒΟ θαη ην ζύζηεκα Rhesus. Δηδηθόηεξα, ζην ζύζηεκα ΑΒΟ, νη
νκάδεο αίκαηνο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ παξνπζία ή κε εηδηθώλ πξσηετλώλ –
αληηγόλσλ (ζπγθνιιεηηλνγόλα Α θαη Β), ζηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε ησλ εξπζξώλ
αηκνζθαηξίσλ. Υπάξρνπλ ηέζζεξηο νκάδεο αίκαηνο, νη Α, Β, ΑΒ θαη Ο. Σηελ νκάδα
αίκαηνο Α, ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα έρνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο ην αληηγόλν Α, ζηελ
νκάδα Β ην αληηγόλν Β, ζηελ νκάδα αίκαηνο ΑΒ θαη ηα δύν αληηγόλα ελώ ζηελ νκάδα
Ο δελ ππάξρεη θαλέλα αληηγόλν. Δπίζεο, ζην πιάζκα ησλ αηόκσλ κε νκάδα αίκαηνο
Α θπθινθνξνύλ αληηζώκαηα (ζπγθνιιεηίλεο) έλαληη ηνπ αληηγόλνπ Β θαη
νλνκάδνληαη αληη-Β, ζην πιάζκα ησλ αηόκσλ κε νκάδα αίκαηνο Β θπθινθνξνύλ
αληηζώκαηα έλαληη ηνπ αληηγόλνπ Α θαη νλνκάδνληαη αληη-Α, ζηελ νκάδα αίκαηνο ΑΒ
δελ ππάξρνπλ αληηζώκαηα θαη ζηελ νκάδα αίκαηνο Ο ππάξρνπλ θαη ηα δύν είδε
αληηζσκάησλ (αληη-Α θαη αληη-Β) (Δηθόλα 1).

Εικόνα 1: Οκάδεο αίκαηνο κε βάζε ην ζύζηεκα ΑΒΟ.

Ελευθερία Αργυρού, ΕΚΦΕ Θήρας

Όηαλ ζε αίκα νκάδαο Α πξνζηεζνύλ αληηζώκαηα αληη-Α, ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα
ζπγθνιινύληαη κεηαμύ ηνπο (θξνθίδσζε), θαηλόκελν πνπ γίλεηαη αληηιεπηό σο
ζπζζσκαηώκαηα (ην αίκα «θόβεη»). Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε αίκα νκάδαο Β κε ηελ
παξνπζία αληηζσκάησλ αληη-Β θαη κε αίκα νκάδαο ΑΒ κε ηελ παξνπζία
αληηζσκάησλ αληη-Α ή/θαη αληη-Β.
Η ηππνπνίεζε ησλ νκάδσλ αίκαηνο γίλεηαη απιά: απαηηνύληαη κεξηθέο ζηαγόλεο
αίκαηνο ηνπ αηόκνπ πνπ εμεηάδεηαη θαη ηα αληηζώκαηα αληη-Α θαη αληη-Β. Όηαλ ζην
αίκα παξαηεξνύληαη ζπζζσκαηώκαηα κεηά από πξνζζήθε ηνπ αληηζώκαηνο αληη-Α
ζεκαίλεη όηη ηα ηειεπηαία έρνπλ αλαγλσξίζεη ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ηα
αληηγόλα Α, επνκέλσο ην αίκα αλήθεη ζηελ νκάδα Α ή ηελ ΑΒ. Από ηελ άιιε, όηαλ
δεκηνπξγνύληαη ζπζζσκαηώκαηα παξνπζία ηνπ αληηζώκαηνο αληη-Β, ζεκαίλεη όηη ηα
ηειεπηαία έρνπλ αλαγλσξίζεη ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ηα αληηγόλα Β θαη
ην αίκα είλαη νκάδα αίκαηνο Β ή ΑΒ. Αλ ην αίκα παξνπζηάδεη ηα ζπζζσκαηώκαηα
θαη ζηα δύν αληηζώκαηα ηόηε ην αίκα κπνξεί λα είλαη κόλν νκάδαο ΑΒ, ελώ όηαλ δελ
παξαηεξείηαη ζπγθόιιεζε κε θαλέλα αληίζσκα είλαη νκάδαο Ο.

Εικόνα 2: Τππνπνίεζε ησλ νκάδσλ
αίκαηνο κε βάζε ην ζύζηεκα ΑΒΟ θαη ην
ζύζηεκα Rhesus. Τν αληίζσκα αληη-Α
πξνθαιεί
ζπγθόιιεζε
ησλ
εξπζξνθπηηάξσλ ζην αίκα νκάδαο Α θαη
νκάδαο ΑΒ, ελώ δελ πξνθαιεί
αληίζηνηρε ζπγθόιιεζε ζηελ νκάδα Β
θαη ην Ο. Τν αληίζσκα αληη-Β πξνθαιεί
ζπγθόιιεζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ζην
αίκα νκάδαο Β θαη νκάδαο ΑΒ, ελώ δελ
πξνθαιεί αληίζηνηρε ζπγθόιιεζε ζηελ
νκάδα Α θαη ην Ο.
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Πίνακας 1: Γηάθξηζε ησλ νκάδσλ αίκαηνο ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ΑΒΟ. Τν (+)
δειώλεη ηε ζπγθόιιεζε (θξνθίδσζε) θαη ην (-) ηελ απνπζία ηεο.
Πολλέρ θοπέρ η σπήζη αίμαηορ ζηο ζσολικό επγαζηήπιο Φςζικών Επιζηημών δεν
ενδείκνςηαι. Το παπακάηω πείπαμα είναι μια πποζομοίωζη ηος ηπόπος
ηςποποίηζηρ ηων ομάδων αίμαηορ και καηάηαξηρ ηοςρ ζε ομάδερ Α, Β, ΑΒ και Ο.
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Σηελ πξνζνκνίσζε ε αληίδξαζε ζπγθόιιεζεο αληηθαζίζηαηαη από ρεκηθέο
αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηάζηαζεο. Τν αίκα νκάδαο Α αληηθαζίζηαηαη από δηάιπκα
ρισξηνύρνπ λαηξίνπ, ην αίκα νκάδαο Β από δηάιπκα ληηξηθνύ βαξίνπ, ην αίκα νκάδαο
ΑΒ από δηάιπκα ρισξηνύρνπ λαηξίνπ θαη ληηξηθνύ βαξίνπ ζε αλαινγία 1:1 θαη ην
αίκα νκάδαο Ο αληηθαζίζηαηαη από λεξό. Καη ηα ηέζζεξα πξνεγνύκελα δηαιύκαηα
εκπινπηίδνληαη κε γιπθεξόιε θαη θόθθηλε ρξσζηηθή δαραξνπιαζηηθήο, ώζηε λα
πιεζηάδνπλ ην ημώδεο θαη ην ρξώκα ηνπ αίκαηνο. Δπηπιένλ, ην αληίζσκα αληη-Α είλαη
έλα δηάιπκα ληηξηθνύ αξγύξνπ θαη ην αληίζσκα αληη-Β είλαη δηάιπκα ζεηηθνύ νμένο.
Οη ρεκηθέο αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηάζηαζεο
πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζώζεηο:
NaCl + AgNO3

AgCl + NaNO3

Ba(NO3)2 + H2SO4

BaSO4 + 2HNO3

πνπ

πξαγκαηνπνηνύληαη

Παξαηήξεζε: Η πξνζνκνίωζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ρωξίο λα ελεκεξωζνύλ νη
καζεηέο γηα ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο, κε ηα δηαιύκαηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη ωο
πξαγκαηηθό αίκα. Σηελ επηινγή ζπλεθηηκώληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο θαη νη αλάγθεο ηωλ
καζεηώλ. Σε θάζε πεξίπηωζε ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα αζθάιεηαο γηα
ηνπο καζεηέο (γάληηα, πνδηά, γπαιηά θηι).
Υλικά και όργανα
Άδεηα ζπζθεπαζία ραπηώλ ή δηαθάλεηα
Πηπέηηεο
Φισξηνύρν λάηξην, γιπθεξόιε, θόθθηλε ρξσζηηθή δαραξνπιαζηηθήο (νκάδα
αίκαηνο Α)
Νηηξηθό βάξην, γιπθεξόιε, θόθθηλε ρξσζηηθή δαραξνπιαζηηθήο (νκάδα
αίκαηνο Β)
Φισξηνύρν λάηξην θαη ληηξηθό βάξην (1:1), γιπθεξόιε, θόθθηλε ρξσζηηθή
δαραξνπιαζηηθήο (νκάδα αίκαηνο Α)
Απνζηαγκέλν λεξό, γιπθεξόιε, θόθθηλε ρξσζηηθή δαραξνπιαζηηθήο (νκάδα
αίκαηνο Ο)
Νηηξηθόο άξγπξνο (αληη-Α)
Θεηηθό νμύ (αληη-Β)
Γάληηα
Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
Πειραμαηική διαδικαζία
1. Γεκηνπξγήζηε, πάλσ ζηε δηαθάλεηα, κηα ζεηξά ηεζζάξσλ ζηαγόλσλ αίκαηνο,
κία γηα θάζε ηύπν αίκαηνο (Α, Β ΑΒ θαη Ο). Καηαγξάςηε ηε ζεηξά ησλ
δεηγκάησλ.
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2. Γεκηνπξγήζηε, νκνίσο, κηα δεύηεξε ζεηξά θάησ από ηελ πξνεγνύκελε.
3. Πξνζζέζηε από κηα ζηαγόλα αληη-νξνύ αληη-Α ζηελ πξώηε γξακκή ησλ
δεηγκάησλ ζαο.
4. Παξαηεξήζηε ηηο αιιαγέο θαη θαηαγξάςηε ηηο ζηνλ πίλαθα 2.
5. Σπλερίζηε πξνζζέηνληαο από κηα ζηαγόλα αληη-νξνύ αληη-Β ζηε δεύηεξε
ζεηξά ησλ δεηγκάησλ ζαο.
6. Παξαηεξήζηε ηηο αιιαγέο θαη θαηαγξάςηε ηηο ζηνλ πίλαθα 2.
7. Πξνζδηνξίζηε ηελ νκάδα αίκαηνο ησλ αζζελώλ Φ θαη Υ.
Πίνακαρ 2
Οκάδεο αίκαηνο
αληίζσκα
Ερωηήζεις
1. Τη νκάδα αίκαηνο έρνπλ νη αζζελείο Φ θαη Υ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή
ζαο.

2. Γηαηί ζπκβαίλεη ε ζπγθόιιεζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ όηαλ ζε αίκα νκάδαο
αίκαηνο Α πξνζζέζνπκε αληηζώκαηα αληη-Α, ελώ δελ παξαηεξείηαη
ζπγθόιιεζε αλ πξνζζέζνπκε αληη-Β;

3. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζπγθόιιεζεο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ θαη ησλ
ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε ζην πείξακά ζαο;
(Πξναηξεηηθά)

4. Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηελ νκάδα αίκαηνο ελόο αλζξώπνπ;

5. Μπνξεί ν αζζελήο Φ λα ιάβεη αίκα από δόηε νκάδαο αίκαηνο Ο;

6. Γηαηί νη άλζξσπνη κε νκάδα αίκαηνο Ο νλνκάδνληαη παλδόηεο; Να
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
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