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Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού ομάδας αίματος 

με χρήση αντισωμάτων αντι-Α , αντι-Β 

και αντι-R 

 

 

1. Στόχοι της άσκησης. 

   α. εξοικείωση των μαθητών στη χρήση «ευαίσθητων» αντιδραστηρίων και αίματος  

   β. ευαισθητοποίηση στη λήψη μέτρων προστασίας από πιθανούς μολυσματικούς παράγοντες 

   γ. κατανόηση του τρόπου ταξινόμησης των ομάδων αίματος σύμφωνα με το σύστημα ΑΒΟ και Rhesus       

   δ. προσδιορισμός της ομάδας αίματος στην οποία ανήκει ο καθένας από αυτούς (όποιος θέλει) 

2. Θεωρεία. 

   Η ταξινόμηση σύμφωνα με το σύστημα ΑΒΟ σε ομάδες γίνεται με βάση τα αντιγόνα Α και Β   

   τα οποία μπορεί να βρίσκονται πάνω στα ερυθρά αιμοσφαίρια. 

   Αν υπάρχουν αντιγόνα Α στα ερυθρά αιμοσφαίρια το      

   άτομο ανήκει στην ομάδα Α, αν υπάρχουν τα  

   αντιγόνα Β στην ομάδα Β, αν υπάρχουν και τα δύο στην  

   ομάδα ΑΒ και αν δεν έχει καθόλου αντιγόνα στα   

   ερυθρά αιμοσφαίρια ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Ο 

   Γνωρίζουμε ότι στο πλάσμα του αίματος υπάρχουν αντισώματα (συγκολλητίνες) αντι-Α και αντι-Β 

   Τέτοια που να μην συγκολλούν τα αντιγόνα του ατόμου. 

   Έτσι τα άτομα με ομάδα αίματος Α έχουν αντι-Β 

   τα άτομα με ομάδα Β έχουν αντι-Α  

   τα άτομα με ομάδα ΑΒ δεν έχουν αντισώματα και 

   τα άτομα με ομάδα 0 έχουν και αντι-Α και αντι-Β 

   Η ύπαρξη του αντιγόνου D καθορίζει την ομάδα Rhesus + (θετικό)     

   και η απουσία του αντιγόνου D την ομάδα Rhesus – (αρνητικό)  

    

  * Ο προσδιορισμός της ομάδας αίματος στηρίζεται στην αντίδραση των αντιγόνων με τα αντίστοιχα   

    αντισώματα (αιμόλυση) 

 

3. Όργανα και Υλικά 

   α. 3 καθαρές αντικειμενοφόρες πλάκες 

   β. 3 οδοντογλυφίδες και 3 αυτοκόλλητα 

   γ. Βαμβάκι και οινόπνευμα 

   δ. Συσκευή τρυπήματος με βελόνα μιας χρήσης 

   ε. Ελαστικά γάντια μιας χρήσης 

  στ. μονοκλωνικά αντισώματα αντι-Α, αντι-Β και αντι-D 

 

Ονοματεπώνυμο: 1. 
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4. Πειραματικό μέρος 

    α. Στην ομάδα ένας/μία είναι «ο δότης» , ένας είναι ο παρασκευαστής και οι άλλοι γραμματείς  

    β. Οι γραμματείς γράφουν στα αυτοκόλλητα, στο ένα αντι-Α στο άλλο αντι-Β και στο τρίτο αντι-D  

       και κολλάνε ένα σε κάθε μία αντικειμενοφόρο πλάκα 

    γ. Ο παρασκευαστής φοράει τα γάντια μιας χρήση  

    δ. Ο δότης καθαρίζει με βαμβάκι και οινόπνευμα το δάκτυλο στο οποίο θα τσιμπηθεί μόνος του 

       Με τη συσκευή τρυπήματος που έχει προετοιμάσει ο καθηγητής τσιμπιέται μόνος του και πιέζει 

       το δάχτυλό του να βγει μια σταγόνα αίμα που την «αφήνει» στην πρώτη αντικειμενοφόρο 

       Επαναλαμβάνει και στις άλλες δύο. 

       Καθαρίζει το δάκτυλό του και κρατάει το βαμβάκι για ένα δύο λεπτά και μετά το πετάει στο ειδικό  

       καλάθι ανακύκλωσης. 

     ε. Ο καθηγητής αφήνει από μία σταγόνα αντι-Α, αντι-Β και αντι-D στις αντίστοιχες πλάκες. 

   στ. Ο παρασκευαστής αναμειγνύει τον ορό με το αίμα χρησιμοποιώντας διαφορετική οδοντογλυφίδα την    

        οποία κάθε φορά πετάει στον κάδο ανακύκλωσης. 

     ζ. Παρατηρούμε και εντοπίζουμε σε ποια πλάκα έγινε αιμοσυγκόλληση (αιμόλυση) 

     η. Οι γραμματείς συμπληρώνουν παρακάτω το όνομα του δότη και που έγινε συγκόλληση 

         Στην πρώτη πλάκα έγινε/δεν έγινε αιμόλυση. (διαγράφουμε ένα από τα έγινε/δεν έγινε) 

         Να εξηγήσουμε γιατί: 

 

 

         Στην δεύτερη πλάκα έγινε/δεν έγινε αιμόλυση (διαγράφουμε ένα από τα έγινε/δεν έγινε)  

         Να εξηγήσουμε γιατί: 

          

 

         Στην τρίτη πλάκα έγινε/δεν έγινε αιμόλυση (διαγράφουμε ένα από τα έγινε/δεν έγινε)  

         Να εξηγήσουμε γιατί: 

 

 

         Ανάλογα με το που έγινε συγκόλληση διαπιστώνουμε την ομάδα αίματος του δότη: 

         Σχεδιάζω τις τρεις πλάκες παρακάτω και γράφω σε ποια ομάδα ανήκει ο δότης:   

         Όνομα του δότη: ………………………………………………………………………      Ομάδα αίματος: …………………………….. 

 

          αντι-Α                                      αντι-Β                                     αντι-R 

 

 

    

 

        Ο παρασκευαστής καθαρίζει τις πλάκες πλένοντάς τες στη βρύση και τις αφήνει πάνω στον πάγκο και    

        στη συνέχεια βγάζει και πετάει τα γάντια στο καλάθι ανακύκλωσης   
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 5. Γενίκευση στις ομάδες αίματος 

    Είναι γνωστό ότι κατά τις μεταγγίσεις αίματος δεν πρέπει  

    τα συγκολλητινογόνα – αντιγόνα του δότη  

    να είναι ίδια με τις συγκολλητίνες – αντισώματα του δέκτη. 

   

   Α. Συμπληρώστε τον πίνακα δίπλα: 

        Κυκλώστε την ομάδα αίματος στην οποία ανήκει ο  

        μαθητής της ομάδας σας πάνω στην πρώτη γραμμή. 

        Στη συνέχεια βάλτε ναι στο τετραγωνάκι από 

        την ομάδα αίματος που μπορεί να δεχτεί.  

        ( ο Rhesus+ μπορεί να δεχτεί από Rhesus+ αλλά και     

          από Rhesus-, όμως ο Rhesus- μπορεί να δεχτεί  

          μόνο από Rhesus- ) 

         

 

 

     Β. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

        Κυκλώστε την ομάδα αίματος στην οποία ανήκει  

        ο μαθητής πάνω στην πρώτη γραμμή. 

        Στη συνέχεια βάλτε ναι στο τετραγωνάκι με την 

        ομάδα αίματος που μπορεί να δώσει. 

 

 

 

     Γ. Παρατηρήστε τον παρακάτω πίνακα και απαντήστε: 

       Ποια είναι η πιο σπάνια ομάδα αίματος;  

        

 

 

 

      Δ. Γιατί λέμε ότι η πιο «σπάνια» ομάδα   

          αίματος είναι το 0 Rhesus- (αρνητικό)  

       

         


