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ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ
Α. ΟΜΑΓΔ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΓΓΙΔΙ
ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ
ν

Τνλ 17 αηψλα νη Δπξσπαίνη άξρηζαλ λα πεηξακαηίδνληαη, γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, κε ηηο κεηαγγίζεηο
αίκαηνο. Καζψο φκσο πνιινί αζζελείο πέζαηλαλ, ε δηαδηθαζία απηή θξίζεθε ηειηθά παξάλνκε. Ζ
επαλάζηαζε ζηηο κεηαγγίζεηο μεθίλεζε ην 1900, φηαλ ν Απζηξηαθφο γηαηξφο Karl Landsteiner αλαθάιπςε
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αίκαηνο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηέγξαςε ηηο ηξεηο πξψηεο
αλζξψπηλεο νκάδεο αίκαηνο Α, Β, Ο. Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ πάλσ ζην αίκα ηηκήζεθε ην 1930 κε ην βξαβείν
Nobel Ηαηξηθήο.
Ζ κεηάγγηζε αίκαηνο ζεσξείηαη ε πξψηε επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε νξγάλνπ. Σήκεξα, ζηηο κεηαγγίζεηο
πξνεγείηαη ηππνπνίεζε ηνπ αίκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ δφηε θαη δέθηε.
Ζ ηππνπνίεζε ηνπ αίκαηνο βαζίδεηαη θπξίσο ζην ζχζηεκα ΑΒΟ θαη ζηνλ παξάγνληα Rhesus. Με βάζε ην
ζχζηεκα ΑΒΟ, ην αίκα ηππνπνηείηαη ζε 4 νκάδεο αλάινγα κε ηελ παξνπζία ή κε εηδηθψλ πξσηετλψλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. Οη πξσηεΐλεο
απηέο νλνκάδνληαη αληηγφλα (ζπγθνιιεηηλνγφλα), θαζψο έρνπλ (ελ δπλάκεη) ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ
αλνζνινγηθή απφθξηζε φηαλ βξεζνχλ ζε μέλν νξγαληζκφ. Τα θπξηφηεξα αληηγφλα είλαη ην αληηγφλν Α θαη ην
αληηγφλν Β θαη ε παξνπζία ή ε απνπζία ηνπο θαζνξίδεη ηνλ ηχπν αίκαηνο ελφο αλζξψπνπ. Σην πιάζκα ηνπ
αίκαηφο καο κπνξεί λα θπθινθνξνχλ αληηζψκαηα (ζπγθνιιεηίλεο) έλαληη ηνπ αληηγφλνπ Α (Αληη-Α) ή/θαη
ηνπ αληηγφλνπ Β (Αληη-Β) (πίλαθαο 1). Με βάζε ην ζχζηεκα Rhesus (Rh), ην αίκα ειέγρεηαη γηα ην αλ ηα
εξπζξνθχηηαξα θέξνπλ ή φρη ζηελ επηθάλεηά ηνπο κηα άιιε πξσηεΐλε, ηνλ παξάγνληα Rhesus. Τα άηνκα πνπ
έρνπλ ηελ πξσηεΐλε απηή ραξαθηεξίδνληαη σο Rhesus ζεηηθά (Rh+), ελψ εθείλα πνπ δελ ηελ έρνπλ σο Rhesus
αξλεηηθά (Rh-). Οκάδα αίκαηνο είλαη ν ζπλδπαζκφο αληηγφλσλ ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξνθπηηάξσλ.
Ομάδα
αίμαηος
Α
Β
ΑΒ
Ο

Πίνακας 1. ύζηημα ΑΒΟ
Ανηιγόνο
ερσθροκσηηάρων/ζσγκολληηινογόνο
Α
Β
Α, Β
Καλέλα

Ανηίζωμα
πλάζμαηος/ζσγκολληηίνη
Αληη-Β
Αληη-Α
Καλέλα
Αληη-Α, αληη-Β

Ο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ηνπ αίκαηνο ηνπ δέθηε θαη ηνπ αίκαηνο ηνπ δφηε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
αζθαιείο κεηαγγίζεηο. Αλ ζ' έλα άηνκν ελεζεί αίκα νκάδαο πνπ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηε δηθή ηνπ, ηα
κεηαγγηδφκελα «μέλα» ζπγθνιιεηηλνγφλα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα δηθά ηνπ, κε απνηέιεζκα νη
ζπγθνιιεηίλεο ηνπ λα πξνθαιέζνπλ ζπγθφιιεζε ησλ «μέλσλ» εξπζξνθπηηάξσλ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε
δεκηνπξγία ζξφκβσλ (Δηθφλα 1). Ζ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηελ πεξίπησζε απηή ζηακαηά θαη αθνινπζεί
αηκφιπζε, πνπ ζπλεπάγεηαη ην ζάλαην ηνπ αηφκνπ. Όζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα Rhesus, αλ απηή ε
πξσηεΐλε ελεζεί ζε άηνκν Rh-, πξνθαιεί ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ αληη-Rh κε ηα ίδηα αηκνιπηηθά
απνηειέζκαηα.
Ο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο εμαζθαιίδεη φηη ην αίκα
ηνπ δφηε δελ πεξηέρεη ζπγθνιιεηηλνγφλα
αληίζηνηρα κε ηηο ζπγθνιιεηίλεο ηνπ δέθηε. Οη
ζπγθνιιεηίλεο ηνπ δφηε δε δεκηνπξγνχλ ζπλήζσο
πξνβιήκαηα θαζψο απαληνχλ ζε κηθξή πνζφηεηα
θαη αξαηψλνληαη ζην αίκα ηνπ δέθηε. Ζ νκάδα
αίκαηνο Ο- ζεσξείηαη παλδφηεο (δίλεη αίκα ζε φιεο
Δικόνα 1. Αιμοζσγκόλληζη
ηηο νκάδεο) θαη ε νκάδα ΑΒ+ παλδέθηεο (δέρεηαη αίκα απφ φιεο ηηο νκάδεο) κφλν φκσο αλ ν φγθνο ηνπ
αίκαηνο πνπ ζα κεηαγγηζηεί είλαη κηθξφο.
2

EUSO 2019

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΔΛΛΑΓΑ

Με βάζη ηη νομοθεζία πεπί λειηοςπγίαρ ηων ζσολικών επγαζηηπίων, για λόγοςρ αζθάλειαρ και ςγιεινήρ, δεν
επιηπέπεηαι η σπήζη ανθπώπινος αίμαηορ ζηη ζσολική ππάξη. Για ηην εξςπηπέηηζη, λοιπόν, ηων αναγκών ηων
πειπαμάηων πος θα εκηελέζεηε και ζηιρ δύο ακόλοςθερ δπαζηηπιόηηηερ έσεηε ζηη διάθεζή ζαρ ςποκαηάζηαηα
ηόζο ηος ανθπώπινος αίμαηορ όζο και ηων οςζιών πος σπηζιμοποιούνηαι ωρ οποί ανηιζωμάηων. Οι
πειπαμαηικέρ διαδικαζίερ πος θα εθαπμόζεηε πποζομοιώνοςν ηην ππαγμαηικόηηηα.
Πποζέξηε, καθώρ για κάθε οπό ανηιζωμάηων (π.σ. οπόρ Aνηι-Α) έσεηε ζηη διάθεζή ζαρ δύο θιαλίδια με
διαθοπεηική απιθμηηική ένδειξη (π.σ. οπόρ Ανηι-Α1 και οπόρ Ανηι-Α2) ηα οποία θα σπηζιμοποιήζεηε ζε
ζςγκεκπιμένα δείγμαηα ηο καθένα. Σε κάθε πεπίπηωζη θα θεωπήζεηε όηι και ηα δύο θιαλίδια
πποζομοιώνοςν ηον ίδιο οπό ανηιζωμάηων (π.σ. οπόρ Ανηι-Α).
1η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ:
Σσποποίηζη ομάδων αίμαηος ζε προζομοιωμένα δείγμαηα αίμαηος άγνωζηων ομάδων
Σην πείξακα απηφ ζα πξαγκαηνπνηήζεηε ειέγρνπο γηα ηελ ηππνπνίεζε φισλ ησλ νκάδσλ αίκαηνο ζχκθσλα
κε ην ζχζηεκα ΑΒΟ θαη ηνλ παξάγνληα Rhesus. Θα ζαο δνζνχλ δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο κε δείγκα αίκαηνο
άγλσζηεο νκάδαο θαη εζείο θαιείζηε λα ηππνπνηήζεηε ην θαζέλα απφ απηά. Γηα λα ηππνπνηεζεί ε νκάδα
αίκαηνο ελφο αλζξψπνπ, νη δηάθνξεο ζπγθνιιεηίλεο (σο νξνί αληηζσκάησλ Αληη-Α, Αληη-Β θαη Αληη-Rh)
πξνζηίζεληαη σο ιίγεο ζηαγφλεο ζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα απφ ην αίκα ηνπ. Γίλεηαη παξαηήξεζε ησλ
δεηγκάησλ κε γπκλφ νθζαικφ θαη ζε φπνην δείγκα παξαηεξεζεί ζπζζσκάησζε ηνπ αίκαηνο (ζπγθφιιεζε
ησλ εξπζξνθπηηάξσλ) ηφηε ην ζρεηηθφ ζπγθνιιεηηλνγφλν (Α, Β ή Rh) είλαη παξφλ. Ζ νκάδα αίκαηνο κπνξεί
λα θαζνξηζηεί φηαλ έρνπλ ειεγρζεί φια ηα ζπγθνιιεηηλνγφλα (Πίλαθαο 2).
Πίνακας 2. Σσποποίηζη ομάδων αίμαηος
Ορός ανηι-Α + αίμα:
ζσζζωμάηωζη
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΟΦΗ
ΟΦΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΟΦΗ
ΟΦΗ

Ορός ανηι-Β + αίμα:
ζσζζωμάηωζη
ΟΦΗ
ΟΦΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΟΦΗ
ΟΦΗ

Ορός ανηι-Rh + αίμα:
ζσζζωμάηωζη
ΟΦΗ
ΝΑΗ
ΟΦΗ
ΝΑΗ
ΟΦΗ
ΝΑΗ
ΟΦΗ
ΝΑΗ

Ομάδα
αίμαηος
ΑΑ+
ΒΒ+
ΑΒΑΒ+
ΟΟ+

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
 8 δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο κε πξνζνκνησκέλα δείγκαηα αίκαηνο άγλσζηεο νκάδαο κε ηηο ελδείμεηο Γ1,
Γ2, Γ3, ...., Γ8
 Φηαιίδηα κε πξνζνκνησκέλν νξφ αληηζσκάησλ Αληη-Α (Αληη-Α1, Αληη-Α2)
 Φηαιίδηα κε πξνζνκνησκέλν νξφ αληηζσκάησλ Αληη-Β (Αληη-Β1, Αληη-Β2)
 Φηαιίδηα κε πξνζνκνησκέλν νξφ αληηζσκάησλ Αληη-Rh (Αληη-Rh1, Αληη-Rh2)
 Γάληηα κηαο ρξήζεο
 Σηαγνλφκεηξν ησλ 3ml
 Οδνληνγιπθίδεο
 Πιαζηηθφ πνηήξη κε λεξφ γηα μέπιπκα (Ξ)
1η ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Σσποποίηζη ομάδων αίμαηος ζε μικροκλίμακα.
Τν πείξακα ζα εθηειεζηεί ζε κηθξνθιίκαθα κε ρξήζε ηνπ Πίνακα Α (βξίζθεηαη ζε δηαθάλεηα ζηνλ πάγθν
ζαο). Μέζα ζηνπο ηξεηο θχθινπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζεηξά ηνπ πίλαθα πξνζζέζηε κε ην
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ζηαγνλφκεηξν 2 ζηαγφλεο απφ ην πεξηερφκελν ηνπ δνθηκαζηηθνχ ζσιήλα κε ηελ έλδεημε Γ1. Καηφπηλ,
πξνζζέζηε 2 ζηαγφλεο απφ ην αληηδξαζηήξην πνπ ππνδεηθλχεηαη δίπια ζε θάζε θχθιν. Φξεζηκνπνηήζηε 3
δηαθνξεηηθέο νδνληνγιπθίδεο γηα λα αλακίμεηε ηα πιηθά ζηνλ θάζε θχθιν. Ξεπιχλεηε ηηο νδνληνγιπθίδεο θαη
ην ζηαγνλφκεηξν πξηλ ζπλερίζεηε κε ην δείγκα ηνπ επφκελνπ δνθηκαζηηθνχ ζσιήλα. Διέγμηε, ζηε ζπλέρεηα,
γηα ηπρφλ δεκηνπξγία ζπζζσκαησκάησλ ζην πιηθφ θάζε θχθινπ θαη θαηαγξάςηε ην απνηέιεζκα πνπ
παξαηεξείηε ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζε θάζε ηξηάδα θχθισλ θάλεηε ηξεηο
δηαθνξεηηθνχο ειέγρνπο ζην ίδην δείγκα αίκαηνο. Σηνλ πξψην θχθιν ειέγρεηε ηελ παξνπζία ηνπ
ζπγθνιιεηηλνγφλνπ Α, ζην δεχηεξν ηελ παξνπζία ηνπ ζπγθνιιεηηλνγφλνπ Β θαη ζηνλ ηξίην ηελ παξνπζία
ηνπ παξάγνληα Rh. Δπαλαιάβεηε φιε ηε δηαδηθαζία γηα θαζέλα απφ ηα ππφινηπα επηά δείγκαηα
πξνζνκνησκέλνπ αίκαηνο (ην δείγκα αίκαηνο πνπ ζα ειέγρεηε θάζε θνξά αλαγξάθεηαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε
ηνπ Πίλαθα Α). Με ην ηέινο ησλ πεηξακάησλ ηαθηνπνηήζηε θαη θαζαξίζηε ηνλ πάγθν εξγαζίαο ζαο.
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1ης ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
1.1. Καηαγξάςηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ ηππνπνίεζε ηνπ αίκαηνο
ζε θάζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα πνπ ειέγμαηε. Σεκεηψζηε ζε θάζε θειί ηνπ πίλαθα, γηα θάζε δείγκα, θάησ απφ
ηηο ζηήιεο Αληη-Α, Αληη-Β θαη Αληη-Rh ηελ έλδεημε () ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξήζαηε ζπζζσκάησζε θαη
ηελ έλδεημε (-) ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Σηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψζηε ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ηελ
νκάδα αίκαηνο πνπ ζεσξείηε φηη αληηζηνηρεί ζε θάζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα.
Πίνακας 3. Αποηελέζμαηα ησποποίηζης ομάδων αίμαηος
Φιαλίδιο

Ορός Ανηι - Α

Ορός Ανηι - Β

1ο

Ορός Ανηι - Rh

Ομάδα
αίμαηος

2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο

1.2. Τη δηαθνξέο παξαηεξήζαηε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ Γ1 θαη Γ2; Πψο
ηηο εμεγείηε;
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
1.3. Τη δηαθνξέο παξαηεξήζαηε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ Γ1 θαη Γ3; Πψο
ηηο εμεγείηε;
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
1.4. Πψο θαηαιήμαηε ζηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζρεηηθά κε ηελ ηππνπνίεζε ηεο θάζε νκάδαο;
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
1.5. Έλαο άλζξσπνο κε νκάδα αίκαηνο Β+ εηζάγεηαη ζην λνζνθνκείν κεηά απφ έλα ηξνραίν αηχρεκα. Ο
αζζελήο ρξεηάδεηαη λα κεηαγγηζηεί κε 1 θηάιε αίκα αιιά ην λνζνθνκείν δηαζέηεη θηάιεο κε φιεο ηηο νκάδεο
αίκαηνο πιελ ηεο δηθήο ηνπ. Δμεγήζηε πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξνχλ λα κεηαγγηζηνχλ κε αζθάιεηα ζηνλ
αζζελή ψζηε λα κελ θηλδπλεχζεη ε δσή ηνπ.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ:
Έλεγτος μεηεγτειρηηικής θνηζιμόηηηας
Σην ηνπηθφ λνζνθνκείν ηεο πφιεο, ηελ Τξίηε, 25 Ηαλνπαξίνπ, 4 αζζελείο απεβίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ή
ακέζσο κεηά ην ρεηξνπξγείν ζην νπνίν είραλ ππνβιεζεί. Ωο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ
λνζνθνκείνπ εθδειψζαηε έληνλε αλεζπρία κφιηο πιεξνθνξεζήθαηε ηα ζηνηρεία απηά, θαζψο φιεο νη
επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ εκέξα εθείλε ζην λνζνθνκείν αθνξνχζαλ εγρεηξήζεηο ξνπηίλαο κε
ρακειφ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο. Απνθαζίδεηε, ινηπφλ, λα εξεπλήζεηε ην ζέκα εζηηάδνληαο ζηηο κεηαγγίζεηο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ γηα λα ειέγμεηε ηελ πηζαλφηεηα νη ζπγθεθξηκέλνη ζάλαηνη λα
νθείινληαη ζε «αζπκβαηφηεηα».
Τα δεδνκέλα πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο είλαη ηα εμήο:
 Τελ εκέξα εθείλε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 10 ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο ην θπζηνινγηθφ
πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο αλέξρεηαη ζην 0,1%.
 Όινη νη αζζελείο κεηαγγίζηεθαλ κε 1 έσο 3 θηάιεο αίκαηνο απφ ηελ ηξάπεδα αίκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ.
 Πξηλ απφ θάζε ρεηξνπξγείν πξαγκαηνπνηήζεθε ηππνπνίεζε ηνπ αίκαηνο θάζε αζζελνχο, ψζηε λα
απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα «αζπκβαηφηεηαο».
 Γείγκαηα αίκαηνο φισλ ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχληαη ζην λνζνθνκείν.
 Όιεο νη θηάιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο κεηαγγίζεηο απφ ηελ ηξάπεδα αίκαηνο είλαη δηαζέζηκεο γηα
έιεγρν.
Ωο εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ είζηε, απνθαζίδεηε λα ιχζεηε πξνζσπηθά ην ζέκα απηφ. Έρεηε ζηα ρέξηα ζαο ηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί, απφ ην κεηξψν ηνπ λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα θάζε
αζζελή πνπ ρεηξνπξγήζεθε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ.
Πίνακας 4. Μηηρώο αζθενών ποσ τειροσργήθηκαν ηην Σρίηη 25 Ιανοσαρίοσ
Ομάδα αίμαηος ποσ
Ομάδα
Αζθενής
Δπέμβαζη
δόθηκε ζηον αζθενή Αποηέλεζμα
Αίμαηος
- αριθμός θιάλης
θνο Παπαδάθεο

Α+

Αθαίξεζε ρνιήο

Ο- θηάιε 1

Υγηήο

θνο Μφζρνπ

ΑΒ-

Αθαίξεζε ρνιήο

ΑΒ- θηάιε 2

Απεβίωζε

θα Μφζρνπ

ΑΒ+

Αθαίξεζε ακπγδαιψλ

Ο- θηάιε 3

Υγηήο

θα Ληφληνπ

Α+

Αθαίξεζε ιίζσλ απφ ην λεθξφ

Ο- θηάιε 4

Απεβίωζε

θνο Σαξάληεο

ΑΒ+

Αθαίξεζε θήιεο

ΑΒ+ θηάιε 5

Απεβίωζε

θα Παπαδνπνχινπ

Β-

Αθαίξεζε ιίζσλ απφ ην λεθξφ
5
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θα Σαινληθίδνπ

ΑΒ+

Υζηεξεθηνκή

ΑΒ+ θηάιε 7

Απεβίωζε

θνο Τξνραληάο

ΑΒ+

Αθαίξεζε ρνιήο

ΑΒ+ θηάιε 8

Υγηήο

θα Πέηξνπ

Ο-

Αθαίξεζε αδελψκαηνο

Ο- θηάιε 9

Υγηήο

θα Γαλίθα

ΑΒ-

Λίθηηλγθ πξνζψπνπ

ΑΒ- θηάιε 10

Υγηήο

Με βάζε ηα δεδνκέλα απφ ην κεηξψν ηνπ λνζνθνκείνπ, απνθαζίδεηε λα αζρνιεζείηε κε ηνπο 4 αζζελείο πνπ
απεβίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ή ακέζσο κεηά ην ρεηξνπξγείν (θνο Μφζρνπ, θα Ληφληνπ, θνο Σαξάληεο θαη θα
Σαινληθίδνπ). Θα ηππνπνηήζεηε εθ λένπ ηηο νκάδεο αίκαηνο ηφζν ησλ αηφκσλ απηψλ φζν θαη ησλ θηαιψλ ηεο
ηξάπεδαο αίκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
 Φηαιίδηα κε πξνζνκνησκέλα δείγκαηα αίκαηνο, κε ηηο ελδείμεηο Αζζ. 1, Αζζ. 2, Αζζ. 3, Αζζ. 4, ησλ
αζζελψλ πνπ απεβίσζαλ
 Φηαιίδηα κε πξνζνκνησκέλα δείγκαηα αίκαηνο, κε ηηο ελδείμεηο Φ2, Φ4, Φ5, Φ7, ησλ θηαιψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαγγίζεηο
 Φηαιίδηα κε πξνζνκνησκέλνπο νξνχο αληηζσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ 1ε δξαζηεξηφηεηα
 Γάληηα κηαο ρξήζεο (ηα έρεηε ήδε απφ ηελ 1ε δξαζηεξηφηεηα)
 Οδνληνγιπθίδεο
 Πιαζηηθφ πνηήξη κε λεξφ γηα μέπιπκα (ην έρεηε ήδε απφ ηελ 1ε δξαζηεξηφηεηα)
2η ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Δπανέλεγτος ηης ησποποίηζης ομάδων αίμαηος
Έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο δείγκαηα αίκαηνο ησλ αηφκσλ πνπ απεβίσζαλ θαζψο θαη δείγκαηα αίκαηνο απφ ηηο
αληίζηνηρεο θηάιεο πνπ κεηαγγίζηεθαλ ζηα άηνκα απηά. Τα πεηξάκαηα ηππνπνίεζεο ησλ νκάδσλ αίκαηνο ζα
εθηειεζηνχλ ζε κηθξνθιίκαθα κε ρξήζε ηνπ Πίνακα Β (για ηοσς αζθενείς) και ηοσ Πίνακα Γ (για ηις
θιάλες) (βξίζθνληαη ζε δηαθάλεηεο ζηνλ πάγθν ζαο). Γηα ηελ εθηέιεζε θάζε πεηξάκαηνο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε
ηα ζρεηηθά δείγκαηα αίκαηνο ηα νπνία νξίδνληαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε θάζε πίλαθα. Θα αθνινπζήζεηε ηε
κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 1ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έηζη ψζηε ζε θάζε δείγκα κε ην
νπνίν ζα δνπιέςεηε (είηε αζζελνχο είηε θηάιεο) λα ειέγμεηε ηελ παξνπζία θαη ησλ ηξηψλ
ζπγθνιιεηηλνγφλσλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ζαο ζα ζπκπεξάλεηε ηελ νκάδα ζηελ νπνία
αληηζηνηρεί ην θάζε δείγκα αίκαηνο θαη θαηφπηλ ζα ζπκπιεξψζεηε ηνλ Πίλαθα 5 ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ
αθνινπζεί. Με ην ηέινο ησλ πεηξακάησλ ζαο ηαθηνπνηήζηε θαη θαζαξίζηε ηνλ πάγθν εξγαζίαο ζαο.
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2ης ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
2.1. Σπκπιεξψζηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηελ νκάδα αίκαηνο πνπ ηππνπνηήζαηε γηα θάζε αζζελή θαζψο
θαη γηα θάζε θηάιε αίκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αληίζηνηρε κεηάγγηζε.
Πίνακας 5. Αποηελέζμαηα νέας ησποποίηζης ομάδων αίμαηος
Αζθενής

Ομάδα αίμαηος αζθενούς

κος Μόζτοσ
κα Λιόνηοσ
κος αράνηης
κα αλονικίδοσ
6
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2.2. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ζαο θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε απφ ην κεηξψν
αζζελψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, εμεγήζηε γηαηί απεβίσζαλ, θαηά ηε γλψκε ζαο, ν θνο Μφζρνπ θαη ε θα Ληφληνπ.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2.3. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ζαο θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε απφ ην κεηξψν
αζζελψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, εμεγήζηε γηαηί απεβίσζαλ, θαηά ηε γλψκε ζαο, ν θνο Σαξάληεο θαη ε θα
Σαινληθίδνπ.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2.4. Δμεγήζηε ηη ζα ζπκβεί, ζε επίπεδν θπηηάξσλ, αλ ζε άλζξσπν κε νκάδα αίκαηνο Α δνζεί αίκα νκάδαο Β.
Τη επηπηψζεηο ζα έρεη ε κεηάγγηζε απηή ζηνλ κεηαγγηδφκελν;
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2.5. Γηαηί, θαηά ηε γλψκε ζαο, ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ, ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ζην ηνπηθφ λνζνθνκείν ήηαλ
ηφζν πςειφ;
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2.6. Τη άιιεο εμεηάζεηο πηζηεχεηε φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αίκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηάγγηζε;
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2.7. Πνηνη άλζξσπνη ζεσξείηε φηη απνθιείνληαη απφ ηελ αηκνδνζία θαη γηαηί;
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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Β. ΓΤΡΔΟΚΟΚΚΟΙ ΟΙ ΑΛΛΔΡΓΙΟΓΟΝΟΙ
ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ
Τα ανθόθσηα, δειαδή ηα θπηά πνπ έρνπλ άλζε, αναπαράγονηαι κε ακθηγνλία. Τν άλζνο παξάγεη ηνπο
γακέηεο θαη ζπλεπψο απνηειεί ην αλαπαξαγσγηθφ φξγαλν ηνπ θπηνχ. Αλάινγα κε ην είδνο ησλ γακεηψλ πνπ
παξάγεη έλα άλζνο κπνξεί λα είλαη αξζεληθφ, ζειπθφ ή ηέιεην. Τν αξζεληθφ άλζνο έρεη κφλν ζηήκνλεο, πνπ
απνηεινχληαη απφ ην λήκα θαη ηνπο αλζήξεο. Σηνπο αλζήξεο βξίζθνληαη νη αξζεληθνί γακέηεο ηνπ θπηνχ,
δειαδή νη γπξεφθνθθνη. Οη γπξεφθνθθνη δηαθέξνπλ ηφζν ζην κέγεζνο φζν θαη ζην ζρήκα αλάινγα κε ην
θπηφ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη (Δηθφλα 2).
Δλψ νη γπξεφθνθθνη ζεσξείηαη φηη έρνπλ πνιιέο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο
θαηαλαιψλνπλ, ηαπηφρξνλα αλήθνπλ ζηα πην ηζρπξά αιιεξγηνγφλα. Αιιεξγηνγφλνη νλνκάδνληαη νη
παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ, φπσο ζηα ηξφθηκα θαη ζηα θάξκαθα, θαη ελεξγνπνηνχλ ην
αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη παζνγφλνη θαη
γεληθψο επηθίλδπλνη γηα ηελ πγεία.

Δικόνα 2: Μερικά ταρακηηριζηικά είδη γσρεοκόκκων
3ε ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ:
Έλεγτος ηων νοζοκομειακών τώρων για γσρεόκοκκοσς
Ο δηνηθεηήο ηνπ λνζνθνκείνπ παξαηήξεζε φηη, εηδηθά ηελ άλνημε, ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ αιιά θαη
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπ εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα ζην αλψηεξν αλαπλεπζηηθφ ηνπο
ζχζηεκα, φπσο κπνχθσκα ηεο κχηεο, ξηλφξξνηα (θαηαξξνή πδαξνχο πγξνχ), θλεζκφο ηεο κχηεο θαη
θηαξλίζκαηα. Απηή είλαη ε θιηληθή εηθφλα ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο. Δπηπιένλ ππάξρεη ε πξφηαζε λα
κεηαθεξζεί ην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν ζε λέν θαηαιιειφηεξν ρψξν ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο. Εήηεζε
ινηπφλ θαη έγηλε δεηγκαηνιεςία γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξνπζίαο γπξεφθνθθσλ ζηνλ αέξα απφ ην ρψξν ηνπ
πθηζηάκελνπ λνζνθνκείνπ, δεκηνπξγψληαο ην δείγκα Γ1, θαη απφ ηνλ ππνςήθην ρψξν γηα λα ζηεγαζηεί ην
ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν, δεκηνπξγψληαο ην δείγκα Γ2. Απφ εζάο δεηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην
κηθξνζθφπην πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο θαη λα ειέγμεηε ηα δχν (2) απηά δείγκαηα (Γ1 θαη Γ2) γηα ηελ παξνπζία
γπξενθφθθσλ. Γηα λα είζηε ζίγνπξνη/εο φηη ειέγμαηε δηεμνδηθά ην θάζε δείγκα πνπ ζαο δφζεθε,
πξαγκαηνπνηήζηε πεξηζζφηεξεο απφ κία κηθξνζθνπήζεηο απφ ηα δείγκαηα απηά. Δθφζνλ εληνπίζεηε
γπξεφθνθθνπο ζε θάπνην ή θάπνηα απφ ηα δχν δείγκαηα, θαιείζηε λα ηαπηνπνηήζεηε ζε πνην θπηφ αλήθνπλ,
ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεη ή ζα ζηεγάζεη ην λνζνθνκείν.
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Τα επξήκαηά ζαο ζα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ ηειηθή απφθαζε γηα ην αλ ν λένο ρψξνο είλαη πην θαηάιιεινο γηα
λα ζηεγάζεη ην λνζνθνκείν, φζνλ αθνξά ζηνπο αιιεξγηνγφλνπο γπξεφθνθθνπο.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
 Μηθξνζθφπην
 Αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο θαη θαιππηξίδεο
 Φηαιίδηα κε ηηο ελδείμεηο Γ1, Γ2 κε δείγκαηα απφ ηηο δεηγκαηνιεςίεο
 Σηαγνλφκεηξν ηνπ 1ml
 Φαξηί θνπδίλαο
 Πιαζηηθφ πνηήξη κε λεξφ γηα μέπιπκα (ην έρεηε ήδε απφ ηελ 1ε δξαζηεξηφηεηα, αιιάμηε ην λεξφ αλ πξέπεη)
3η ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Δνηοπιζμός και ηασηοποίηζη γσρεοκόκκων
1. Σε κηα θαζαξή αληηθεηκελνθφξν πιάθα, ηνπνζεηήζηε ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, απφ κηα ζηαγφλα απφ ηα
δείγκαηα Γ1 θαη Γ2.
2. Τνπνζεηήζηε πάλσ απφ θάζε ζηαγφλα κηα θαιππηξίδα, πξνζέρνληαο λα κε δεκηνπξγεζνχλ θπζαιίδεο.
3. Παξαηεξείζηε ην δείγκα ζαο πξνζεθηηθά ζηε κηθξφηεξε κεγέζπλζε. Δθφζνλ εληνπίζεηε θάπνην
γπξεφθνθθν, παξαηεξείζηε ηνλ ζηαδηαθά ζε κεγαιχηεξε κεγέζπλζε κέρξη ηειηθήο κεγέζπλζεο Φ400.
4. Εσγξαθίζηε ηνπο γπξεφθνθθνπο πνπ παξαηεξήζαηε ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ Πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί.
Κάζε θνξά πνπ εληνπίδεηε έλα δηαθνξεηηθφ ηχπν γπξεφθνθθνπ, ηνλ δσγξαθίδεηε φπσο ηνλ παξαηεξείηε
ζηε κεγαιχηεξε κεγέζπλζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηον δείτνεηε ζηον επιηηρηηή ηφζν ζην κηθξνζθφπην φζν
θαη ζηνλ Πίλαθα 6 πνπ ηνλ δσγξαθίζαηε.
5. Σπλερίζηε ηελ παξαηήξεζή ζαο γηα πηζαλφ εληνπηζκφ θαη άιινπ ηχπνπ γπξεφθνθθνπ. Αλ ζε θάπνην απφ ηα
δείγκαηά ζαο δελ εληνπίζεηε θαλέλα γπξεφθνθθν, ηφηε ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ Πίλαθα 6 βάιηε ηελ
έλδεημε (-)
6. Σπκπιεξψζηε ην θχιιν εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί.
7. Ταθηνπνηήζεηε θαη θαζαξίζηε ηνλ πάγθν εξγαζίαο ζαο.
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 3ης ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
3.1. Σρεδηάζηε ηα δηαθνξεηηθά είδε γπξεφθνθθσλ πνπ ηπρφλ εληνπίζαηε ζε θάζε δείγκα.
ΠΙΝΑΚΑ 6. Αποηελέζμαηα ενηοπιζμού γσρεοκόκκων
Γείγμα Γ1
Γείγμα Γ2
Γπξεφθνθθνο Γ1α

Γπξεφθνθθνο Γ2α

Γπξεφθνθθνο Γ1β

Γπξεφθνθθνο Γ2β
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3.2. Με βάζε ηνπο γπξεφθνθθνπο πνπ παξαηεξήζαηε θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηελ Δηθφλα 2 (πνπ απεηθνλίδεη
θσηνγξαθίεο γπξενθφθθσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θπηψλ), ηαπηνπνηήζηε απφ πνηα θπηά πξνέξρνληαη νη
γπξεφθνθθνη πνπ εληνπίζαηε. Αλ ζε θάπνην δείγκα δελ έρεηε βξεη γπξεφθνθθνπο, βάιηε ηελ έλδεημε (-)
ΠΙΝΑΚΑ 7. Γσρεόκοκκοι και θσηά ζηα οποία ανήκοσν
Γείγμα ποσ ελέγτθηκε για
Δίδος θσηού
γσρεόκοκκοσς
Γ1α
Γ1β
Γ2α
Γ2β

3.3. Πνηνο απφ ηνπο δχν ρψξνπο ζεσξείηε φηη είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ
φζνλ αθνξά ζηελ παξνπζία αιιεξγηνγφλσλ παξαγφλησλ; Αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηα επξήκαηα ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζαηε, εμεγήζηε γηα πνην ιφγν θαηαιήμαηε ζην ζπκπέξαζκα απηφ.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Καλή Δπιηστία!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Πίνακας Α. Σσποποίηζη ομάδων αίμαηος
Γείγμα
αίμαηος

Ανηι - Α

Ανηι - Β

Ανηι - Rh

Αληη – Α2

Αληη – Β1

Αληη – Rh2

Αληη – Α2

Αληη – Β1

Αληη – Rh1

Αληη – Α1

Αληη – Β2

Αληη – Rh2

Αληη – Α1

Αληη – Β2

Αληη – Rh1

Αληη – Α2

Αληη – Β2

Αληη – Rh2

Αληη – Α2

Αληη – Β2

Αληη – Rh1

Αληη – Α1

Αληη – Β1

Αληη – Rh2

Αληη – Α1

Αληη – Β1

Αληη – Rh1

Γ. 1ο

Γ. 2ο

Γ. 3ο

Γ. 4ο

Γ. 5ο

Γ. 6ο

Γ. 7ο

Γ. 8ο
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Πίνακας Β. Σσποποίηζη ομάδων αίμαηος αηόμων ποσ απεβίωζαν
Αζθενής

Ανηι - Α

Ανηι - Β

Ανηι - Rh

Αληη – Α2

Αληη – Β1

Αληη – Rh1

Αληη – Α2

Αληη – Β1

Αληη – Rh2

Αληη – Α1

Αληη – Β2

Αληη – Rh2

Αληη – Α2

Αληη – Β2

Αληη – Rh2

Αζθ. 1
θνο Μφζρνπ

Αζθ. 2
θα Ληφληνπ

Αζθ. 3
θνο
Σαξάληεο

Αζθ. 4
θα
Σαινληθίδνπ
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Πίνακας Γ. Σσποποίηζη ομάδων αίμαηος ζηις θιάλες ποσ δόθηκαν για μεηάγγιζη
Αριθμός
θιάλης

Ανηι - Α

Ανηι - Β

Ανηι - Rh

Αληη – Α2

Αληη – Β2

Αληη – Rh1

Αληη – Α2

Αληη – Β2

Αληη – Rh1

Αληη – Α2

Αληη – Β2

Αληη – Rh2

Αληη – Α2

Αληη – Β2

Αληη – Rh2

Φ. 2

Φ. 4

Φ. 5

Φ. 7
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