
DETERMINAREA GRUPELOR SANGUINE 

        SISTEMUL ABO 

      

        Eritrocitele conţin în membrană mai multe tipuri de antigene. Deoarece anticorpii formaţi împotriva 
antigenelor eritrocitare produc aglutinarea lor se numesc aglutinogeni. Membrana eritrocitară conţine 
aglutinogenii A, B iar în plasmă anticorpii aglutininele : alfa ( împotriva lui A) şi beta ( împotriva lui B). 
În sângele unei persoane nu coexistă aglutinina şi aglutinogenul omolog. În funcţie de prezenţa acestora 
în sistemul OAB sunt patru grupe sanguine. 

Grupa Genotip Aglutinogen Aglutinine 
 

Frecvenţa 
relativă 
 

O  I OO 
 

---- alfa, beta 47 % 

A  II OA sau AA A beta 41 % 
 

B  III OB sau BB 
 

B alfa 9 % 

AB IV AB 
 

A,B ---- 3 % 

 

Tabel nr.1    Grupele sanguine în sistemul OAB 

 

        Aglutinogenii sunt glicolipide situate la suprafaţa eritrocitelor; apar din luna treia a vieţii fetale. Se 
găsesc în toate ţesuturile cu excepţia cristalinului, corpului vitros; mai puţin în ţesutul nervos, cornee, 
cartilaj, ţesut osos compact, fire de păr. Se găsesc şi unele secreţii: salivă, suc gastric, intestinal, lapte, 
lichid spermatic, amniotic. Aglutininele apar între lunile 3-6 ale vieţii intrauterine şi ating nivelul maxim 
la 10 ani. Unele probe de eritrocite de grupa A, B sau AB dau reacţii slabe cu anumite antiseruri, 
caracterizând prezenţa unor antigene slabe care reprezintă variantele sau subgrupele sistemului ABO. 

          Subgrupele A: A1 (A tare) şi A2 ( A slab), aceasta din urmă caracterizându-se prin reacţii  de 
aglutinare slabe faţă de serul anti –A. Datorită acestor subgrupe, grupele A şi AB se împart în  A1, A2, 
A1B şi A2B. Alte subgrupe A precum şi subgrupele B sunt excepţional de rare şi nu prezintă importanţă 
pentru boala hemolitică a nou-născutului. 

         Grupele sanguine se transmit ereditar; fiecare persoană posedă două gene (câte una de la fiecare 
părinte). In acest sens sunt utile la stabilirea paternităţii. 

          Când există incompatibilitate între mai multe tipuri de sânge astfel încât aglutininele plasmatice vin 
în contact cu aglutinogenii omologi , hematiile aglutinează ca urmare a ataşării pe suprafaţa lor a 
aglutininelor ; prin urmare celulele se adună într-un conglomerat în cadrul procesului de aglutinare. 
Aceste conglomerate vor determina ocluzia vaselor mici de sânge din întregul sistem circulator. În 



următoarele ore / zile acestea vor fi fagocitate rezultând distrugerea membranelor eritrocitare respectiv 
hemoliza (eliberarea hemoglobinei în plasmă). 

      PRINCIPIU: determinarea se bazează pe reacţia de aglutinare, reacţie antigen- anticorp între 
antigenele eritrocitare A, B şi aglutininele alfa, beta din ser pe lamă sau în tub. Se poate utiliza proba 
Beth-Vincent care identifică aglutinogenele cunoscând aglutininele sau proba Simonin care identifică 
aglutininele cunoscând aglutinogenele. 

      MATERIAL NECESAR: lame de sticlă (eventual cu godeu), hemoteste AB, A şi B, eritrocite test A, 
B; recoltarea din pulpa degetului necesită ac, vată, alcool pentru metoda Beth Vincent; sânge recoltat prin 
venopuncţie şi separarea serului pentru metoda Simonin. 

       Hemotestele reprezintă seruri sanguine provenind de la persoane de grup sanguin cunoscut; 
hemotestul AB conţine aglutinine alfa, beta; hemotestul A aglutinine beta şi hemotestul B aglutinine alfa. 
Eritrocitele test sunt de grupa O, A şi B. 

 

 

 

Figura nr.1      Hemoteste 

      TEHNICA 

1. Metoda Beth-Vincent 

        Pe o lamă se pune succesiv, cu pipete diferite , câte o picătură de hemotest în ordine : A, B şi AB; cu 
colţul unei lame se adaugă o mică cantitate de sânge pe fiecare picătură de hemotest utilizând de fiecare 
dată un alt colţ şi omogenizându-se. Picătura de sânge ar trebui să fie de 10 ori mai mică decât cea de 
hemotest. Se imprimă mişcări circulare uşoare lamei urmărindu-se apariţia aglutinării în primele 2- 3 
minute. 

         Interpretarea rezultatelor  

         Sunt posibile urmatoarele situaţii : 

1. aglutinarea absentă în toate cele trei picături , sângele cercetat aparţine grupei O; 



2. aglutinarea se produce doar cu serurile AB şi B , atunci  avem grupa B; 

3. aglutinarea se produce doar cu serurile AB şi A , atunci  avem grupa A; 

4. aglutinare în toate cele trei picături , atunci sângele este de grup AB . 

 

Figura nr. 2 Interpretarea rezultatelor metodei Beth -Vincent, Simonin si a Rh-ului 

2.  Metoda Simonin 

       Pe o lamă de sticlă se pun trei picături din serul de cercetat ; în prima picătura  de ser se adaugă 
eritrocite test A, în a doua eritrocite B.  Adaosul şi amestecul pentru fiecare picătură se realizează cu 
colţul unei lame,  schimbându-se la fiecare picătură. Raportul între eritrocite şi ser trebuie să fie de 
aproximativ 1 la 10. Citirea se face prin rotirea lentă a lamei în primele 2- 3 minute. 

        Interpretare : 

1.aglutinarea cu eritrocitele A şi B corespunde grupei O ( serul conţine ambele tipuri de aglutinine); 

2.lipsa de aglutinare cu eritrocitele A şi aglutinare cu eritrocitele B ( serul conţine aglutinine beta) 
corespunde grupei A; 

3.aglutinare cu eritrocite A şi lipsa de aglutinare cu eritrocitele B corespunde grupei   B , serul de cercetat 
conţinând aglutinine alfa; 

4.dacă nu apare aglutinare în nici  una dintre picături , serul este lipsit de aglutinine corespunzând grupei 
AB. 

       Factori de eroare în determinarea grupelor sanguine 

1. utilizarea unor hemoteste infectate/ eritrocite test, întrucât pot apărea reacţii fals pozitive 
nespecifice; 



2. citirea cu întârziere poate produce pseudoaglutinări; 

3. utilizarea unor hemoteste  sau eritrocite test învechite ; 

4. nerespectarea raportului între sânge şi hemotest, respectiv ser şi eritrocite test . 

      SISTEMUL Rh 

         Sistemul Rh este un alt grup de antigene din membrana eritrocitară. Persoanele caucaziene care 
prezintă acest antigen se numesc Rh pozitive (85 %), iar cele care nu-l au se numesc Rh negative. Acest 
sistem cuprinde şase tipuri de antigene : C,D,E,c,d,e. Prezenţa antigenului C exclude prezenţa antigenului 
c, la fel şi pentru celelalte antigene. Cel mai răspândit în populaţie (85 %) şi cu antigenitate mare este 
antigenul D. 

       Între sistemul ABO şi Rh există următoarele deosebiri majore ;  

-antigenul Rh este prezent numai în membranele eritrocitare (nu şi în alte celule ); 

-în sistemul Rh nu există în mod spontan anticorpi anti Rh în plasmă. Aceşti anticorpi apar în următoarele 
circumstanţe : 

 după tranfuzie de sânge Rh pozitiv la persoană Rh negativă(concentraţii  mari apar după 2-4 luni 
); 

 mamă Rh negativă şi făt Rh pozitiv (Rh pozitiv fiind caracter dominant). O mama Rh negativă cu 
făt Rh pozitiv la prima sarcină nu dezvoltă de obicei o cantitate mare de aglutinine anti Rh pentru a 
produce efecte nefavorabile; 

 3 % dintre copii Rh pozitivi născuţi la a doua sarcină prezintă semne de eritroblastoză fetală,  iar 
10 % din copiii din a treia sarcină dezvoltă boala. 

         Soluţiile :  

     -exsanguinotransfuzia (înlocuirea completă a sângelui nou-născutului cu sânge Rh negativ); 

     -administrarea la mama Rh negativă în primele 36-72 ore  după naştere anticorpi  anti D intravenos ( 
distrug eritrocitele Rh pozitive ajunse în circulaţia maternă). 

       PRINCIPIU : reacţie de aglutinare între serul anti Rh ( D ) şi sângele de cercetat. 

      MATERIAL NECESAR : ser anti Rh, lame de sticlă , pipete, ac vată, alcool. 

      TEHNICA :  pe o lamă de sticlă se depune o picătură de ser anti Rh peste care se adaugă , cu colţul 
unei lame,  o picătură de sânge recoltată din pulpa degetului. Se omogenizează uşor şi se imprimă mişcări 
circulare uşoare lamei. Se citeşte în primele 2-3 minute. 

     INTERPRETARE 

    Dacă sângele de cercetat  este aglutinat  rezultă că este Rh pozitiv; dacă nu se produce aglutinare este 
Rh negativ. 


