
Τι θα σσμβεί αν γίνει μια μετάγγιση αίματος με λάθος τύπο 

αίματος; Παξόιν πνπ ν ηύπνο αίκαηνο θάζε αζζελνύο είλαη ε πξώηε επηινγή γηα 

κεηαγγίζεηο αίκαηνο, απηό δελ ζεκαίλεη όηη ζα είλαη θαη πάληα δηαζέζηκε ζηελ 

ηξάπεδα αίκαηνο. Πξνζπαζήζηε λα ζώζεηε ηε δσή κεξηθώλ αζζελώλ θαη λα κάζεηε 

γηα αλζξώπηλνπο ηύπνπο ηνπ αίκαηνο! 

 

Αλλά ας θσμηθούμε πρώτα κάποια πραγματάκια.  
 

Γηα λα δώζεη θαλείο αίκα ζε άξξσζην πνπ θηλδπλεύεη, πξέπεη ην αίκα ηνπ λα είλαη 

θαηάιιειν. Γειαδή ην αίκα ηνπ δόηε λα κε “ζπγθνιιάηαη” (πήδεη) κέζα ζην αίκα 

ηνπ δέθηε. Αιιηώο είλαη δπλαηό, ε κεηάγγηζε ηνπ αίκαηνο, όπσο ιέγεηαη ε κέζνδνο 

απηή, αληί γηα θαιό, λα πξνθαιέζεη αθόκα θαη ην ζάλαην ηνπ άξξσζηνπ. Απηό 

νθείιεηαη ζην όηη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα πεξηέρνπλ εηδηθέο νπζίεο, πνπ ιέγνληαη 

ζπγθνιιεηηλνγόλα. Απηά είλαη ηα Α θαη Β. Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα ελόο αλζξώπνπ 

κπνξνύλ λα έρνπλ ηα ζπγθνιιεηηλνγόλα Α θαη Β ή κόλν Α ή κόλν Β ή θαλέλα απ’ 

απηά. Δπίζεο ζηνλ νξό ηνπ αίκαηνο ππάξρνπλ εηδηθέο νπζίεο πνπ ιέγνληαη 

ζπγθνιιεηίλεο θαη πνπ είλαη νη α θαη β. ηνλ νξό ηνπ αίκαηνο ελόο αλζξώπνπ κπνξεί 

λα ππάξρεη ζπγθνιιεηίλε α ή β ή α θαη β ή λα κελ ππάξρνπλ νη παξαπάλσ 

ζπγθνιιεηίλεο.  

 
 

Η ζπγθνιιεηίλε α αληηδξά κε ην ζπγθνιιεηηλνγόλν Α θαη ε ζπγθνιιεηίλε β κε ην 

ζπγθνιιεηηλνγόλν Β. Αλ επνκέλσο ζε κηα κεηάγγηζε αίκαηνο ν νξόο ηνπ αζζελνύο 

(δέθηε) έρεη ζπγθνιιεηίλεο (α ή β α θαη β), ηόηε απηέο ζα ζπγθνιιήζνπλ ηα 

αηκνζθαίξηα ηνπ δόηε (εμαηηίαο ηνπ όηη ζηα αηκνζθαίξηα απηά ππάξρνπλ 

ζπγθνιιεηηλνγόλα Α ή Β θαη β). ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπγθνιιεκέλα 

αηκνζθαίξηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαη ην ζάλαην αθόκε ηνπ άξξσζηνπ. 

 

 Έηζη: 

 • Άηνκα κε Οκάδα αίκαηνο ΑΒ έρνπλ ηόζν Α θαη Β αληηγόλα ζηελ επηθάλεηα ησλ 

εξπζξνθπηηάξσλ ηνπο, θαη ζην πιάζκα αίκαηνο δελ πεξηέρνληαη αληηζώκαηα έλαληη 

είηε ηνπ Α ή Β αληηγόλνπ. Δπνκέλσο, έλα άηνκν κε νκάδα αίκαηνο ΑΒ κπνξεί λα 

ιάβεη αίκα από θάζε νκάδα (κε ηελ ΑΒ λα είλαη πξνηηκόηεξε), αιιά δελ κπνξεί λα 

δώζεη αίκα είηε ζε Α ή Β νκάδα. Δίλαη γλσζηνί σο παλδέθηεο.  



 
• Άηνκα κε Οκάδα αίκαηνο Α έρνπλ ην Α αληηγόλν ζηελ επηθάλεηα ησλ 

εξπζξνθπηηάξσλ ηνπο, θαη ν νξόο ηνπ αίκαηνο πεξηέρεη IgM αληηζώκαηα θαηά ηνπ 

αληηγόλνπ Β. πλεπώο, ε νκάδα Α κπνξεί λα ιάβεη αίκα κόλν από άηνκα ησλ νκάδσλ 

Α ή Ο (κε ηελ Α λα πξνηηκάηαη), θαη κπνξνύλ λα δώζνπλ αίκα ζε άηνκα ησλ νκάδσλ 

Α ή ΑΒ. 

 • Άηνκα κε Οκάδα αίκαηνο Β έρνπλ ην αληηγόλν Β επί ηεο επηθαλείαο ησλ 

εξπζξνθπηηάξσλ ηνπο, θαη ν νξόο ηνπ αίκαηνο πεξηέρεη αληηζώκαηα IgM θαηά ηνπ 

αληηγόλνπ Α. πλεπώο, έλα άηνκν κε αίκα νκάδαο Β κπνξεί λα ιάβεη αίκα κόλν από 

άηνκα ησλ νκάδσλ Β ή Ο (κε ηε Β λα πξνηηκάηαη), θαη κπνξνύλ λα δώζνπλ αίκα ζε 

άηνκα κε ηύπνπ Β ή ΑΒ. 

• Σα άηνκα κε νκάδα αίκαηνο Ο (ή αίκα κεδεληθήο νκάδαο ζε νξηζκέλεο ρώξεο) δελ 

έρνπλ Α ή Β αληηγόλα ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ηνπο, αιιά ν νξόο ηνπ 

αίκαηνο ηνπο πεξηέρεη IgM αληη-Α θαη αληη-Β αληηζώκαηα έλαληη ησλ Α θαη Β 

αληηγόλσλ ηεο νκάδαο αίκαηνο. πλεπώο, έλα άηνκν νκάδαο O κπνξεί λα ιάβεη αίκα 

κόλν ίδηαο νκάδαο (νκάδα Ο), αιιά κπνξνύλ λα δώζνπλ αίκα ζε άηνκα θάζε νκάδαο 

αίκαηνο ΑΒΟ (δει., Α, Β, Ο ή ΑΒ). 

 Δάλ έλαο αζζελήο ζην λνζνθνκείν ρξεηαζηεί επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, θαη εθόζνλ ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο νκάδαο αίκαηνο ηνπ δέθηε ζα πξνθαινύζε επηδήκηα θαζπζηέξεζε, 

κπνξεί λα δνζεί O αξλεηηθό αίκα. Σα άηνκα κε νκάδα αίκαηνο Ο αξλεηηθό είλαη 

γλσζηνί σο παλδόηεο. 

 

ηηο κεηαγγίζεηο πξνηηκνύκε λα δίλνπκε ζηνλ άξξσζην αίκα ηεο ίδηαο κ’ απηόλ 

νκάδαο θαη, κόλν αλ δελ ππάξρεη θαηαθεύγνπκε ζε άιιεο θαηάιιειεο νκάδεο 

αίκαηνο. 

 

Οη νκάδεο αίκαηνο κεηαβηβάδνληαη θιεξνλνκηθά απ’ ηνπο πξόγνλνπο ζηνπο 

απόγνλνπο. 

 

Δθηόο από ηηο νκάδεο αίκαηνο, ζηηο κεηαγγίζεηο πξέπεη λα παίξλεηαη ππόςε θαη έλαο 

άιινο παξάγνληαο, πνπ ιέγεηαη παξάγνληαο Ρέδνπο, γηαηί αλαθαιύθηεθε πξώηα ζηα 

εξπζξνθύηηαξα ηνπ πίζεθνπ Ρέδνπο Μαθάνπο. Σα 85% ησλ ιεπθώλ αλζξώπσλ έρνπλ 

ηνλ παξάγνληα απηό, δειαδή είλαη Ρέδνπο ζεηηθνί θαη ηα 15% δελ ηνλ έρνπλ, δειαδή 

είλαη Ρέδνπο αξλεηηθνί. 


