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GRUPS SANGUINIS 
 

El "grup sanguini" és la classificació dels glòbuls vermells de la sang segons la 
naturalesa de certs components, antígens, de la seva superfície, de la seva 
membrana plasmàtica. La tipificació de grup és un requisit necessari per a les 
transfusions de sang, ja que una transfusió d'un grup incompatible pot causar 
una reacció immunològica que provoqui anèmia hemolítica, aturada renal, xoc 
i la mort. 

El sistema d'agrupament sanguini ABO és el més important sistema de 
diferenciació de tipus de sang (o grup sanguini) en les transfusions de sang en 
humans. Els anticossos del sèrum anti-A i anti-B associats als antígens A i B 
són normalment del tipus IgM, que es produeixen en major mesura en els 
primers anys de vida per sensibilització a substàncies del medi com el menjar, 
els bacteris i els virus. Els tipus de sang ABO són també presents en alguns 
animals, per exemple primats com els ximpanzés, els bonobos i els goril·les. 

 
 
Antígens ABO 

 

Diagrama que mostra les diferents cadenes de carbohidrats que determinen el grup ABO. 

Font: Wikipedia 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sang
http://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_sanguini
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anticossos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgens
http://ca.wikipedia.org/wiki/IgM
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bacteris
http://ca.wikipedia.org/wiki/Virus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ximpanz%C3%A9s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bonobos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Goril%C2%B7les
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L'antigen H és essencialment el precursor dels antígens dels grups sanguinis 
ABO. El locus H està situat al cromosoma 19. Conté 3 exons que abracen més 
de 5 kb de DNA genòmic, i que codifica una fucosiltransferasa que produeix 
l'antigen H en els glòbuls vermells. L'antigen H és una seqüència de 
carbohidrats units a una proteïna. Consisteix en una cadena de β-D-galactosa, 
β-D-N-acetilglucosamina, β-D-galactosa, i dues cadenes lligades d'α-L-fucosa, 
cadenes que poden estar lligades a una proteïna o a ceramida. 

El locus ABO està situat al cromosoma 9. Conté 7 exons que abracen més de 
18 kb de DNA genòmic. El setè exó és el més llarg i conté la major part de la 
seqüència codificant. El locus ABO té tres formes al·lèliques: A, B i O. L'al·lel 
A codifica per a la glicosiltransferasa que uneix l'α-N-acetilgalactosamina a la 
D-galactosa final en l'antigen H, produint l'antigen A. L'al·lel B codifica per a 
la glicosiltransferasa que lliga l'α-D-galactosa unida a la D-galactosa final en 
l'antigen H, creant l'antigen B. 

En el cas de l'al·lel O, el sisè exó conté una supressió que resulta en una 
pèrdua d'activitat enzimàtica. L'al·lel O difereix de l'A per la supressió d'un sol 
nucleòtid- guanina a la posició 261. Aquesta eliminació causa un canvi de 
forma, fet que causa una pèrdua d'activitat enzimàtica. Això provoca que 
l'antigen H quedi sense lligar en el cas dels individus del grup O. 

(Aquesta informació la podeu trobar a Viquipèdia)  

 
Els anticossos anti-A i anti-B, que no són presents en els nounats, apareixen 
en el primer any de vida. Són isoanticossos, és a dir, que són produïts per un 
individu en la lluita contra els membres de la mateixa espècie (isoantígens). 
Els anticossos anti-A i anti-B són normalment del tipus IgM, que no són 
capaços de travessar la placenta fins la circulació sanguínia fetal. Els individus 
del tipus O poden produir anticossos ABO del tipus IgG. 

 
 
Reaccions en transfusions 

 
A causa de la presència d'isoanticossos contra els antígens sanguinis aliens, els 
individus de grup sanguini tipus A crearan immediatament anticossos anti-B 
contra els antígens B dels individus de grup sanguini B si hi ha hagut una 
transfusió de sang d'un individu B cap a un individu A. Els anticossos anti-B 
s'uniran als antígens B dels glòbuls vermells i es produirà una lisi mediada 
d'aquestes cèl·lules. El mateix succeeix pels grups B i O (que crearan tan 
anticossos anti-A com anti-B). Tanmateix, l'únic grup que no presentarà 
isoanticossos anti-A ni anti-B serà l'AB, ja que els individus d'aquest grup 
tenen com a propis els antígens A i B en els seus glòbuls vermells. D'aquesta 
manera, no rebutgen cap tipus de sang, i per això són coneguts com receptors 
universals. 
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Tractant-se de compatibilitat a les transfusions, malauradament també s'ha 
de tenir en compte un altre factor, més enllà que no hi hagi rebuig contra els 
antígens A i B. Aquest factor s'anomena factor de rhesus, també anomenat 
Rh. Un individu pot ser Rh+ o Rh-. Així doncs, classificarem els individus pel 
seu grup ABO i per si és Rh positiu o negatiu. Si tenim un individu del grup A i 
que és Rh+, l'anomenarem A+. 

 
ACTIVITAT 1 

 
A partir de:  

 

 

 

Aquí sota teniu un model en paper de glòbul vermell (RedBlueCell), exhibint 
tres antígens diferents sobre la superfície de la membrana plasmàtica. 

 

 

Font: http://waynesword.palomar.edu/aniblood.htm#rbc 

 

 

A més a més també podeu veure tres models d'anticossos anti-A; anti-B; anti-
Rh, presents al sèrum sanguini. 

Blood 
Wayne's Word 

 

http://waynesword.palomar.edu/aniblood.htm#rbc
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Font: http://waynesword.palomar.edu/aniblood.htm#rbc 

 

En els següents models, es presenten ja les tipologies d'eritròcits segons el 
tipus d'Ag que exhibeixen a la seva membrana, i per tant els "fenotips": A+, A-
, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-. 

 
 
Què heu de fer? 

 Retalleu aquests models d'eritròcits,així com els models d'Ag anteriors 
(anti-A, anti-B i anti-Rh). 

 Simuleu les possibles reaccions d'hemolisi, també anomenada 
d'aglutinació, de reconeixement d'Ag/anticòs. 
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Font: http://waynesword.palomar.edu/aniblood.htm#rbc 

 

 Un cop entès el mecanisme d'aglutinació, hauríeu de ser capaços de 
predir i justificar tots els casos en els quals un donant pot o no donar 
sang a un receptor determinat.  

Ompliu el quadre de doble entrada indicant les possibilitats de 
transfusions de sang sense problemes (cal posar si, no)  
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Donant 
Receptor 

A+ A- B+ B-  AB+  AB-  0+  0-  

A+                  

A-                 

B+                 

B-                  

AB+                 

AB-                  

0+                  

0-                 

   

 
 
Informació útil sobre QUÈ ES DÓNA QUAN ES DÓNA SANG? 
 
 

Les donacions de sang que arriben al Banc de Sang, es fraccionen per obtenir 
essencialment tres productes: concentrats d'hematies, concentrats de 
plaquetes i plasma. L'afèresi és una modalitat de donació de sang en la qual 
se separen des d'un principi els diferents components de la sang. Si extraiem 
plaquetes s'anomena Plaquetofèresi; si és plasma, Plasmafèresi. També 
podem obtenir els dos components en un mateix procés i així el rendiment és 
més elevat. 

Avui en dia quan doneu sang ajudeu com a mínim a tres persones. Això passa 
perquè cada bossa de sang se separa en tres bosses diferents, cadascuna de 
les quals anirà a parar a una persona. En una d'aquestes bosses hi guardem 
els glòbuls vermells, hematies o eritròcits que són els encarregats de 
distribuir l'oxigen per tot el cos i que són necessaris en cas de pèrdua de 
sang. Això passa en casos d'intervencions quirúrgiques complexes o bé 
quan hi ha un accident greu. Aquestes bosses d'hematies es guarden en una 
nevera a 4º C i duren 42 dies. Però, per desgràcia, cap d'elles dura tants dies: 
es gasten abans. En una altra bossa es guarda el plasma, que és la part líquida 
de la sang i que fa falta a les persones que tenen problemes al fetge. També 
hi ha nens petits que neixen sense defenses i gràcies a la transfusió de plasma 
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poden seguir vivint sense patir infeccions greus. En aquest cas, el plasma es 
guarda congelat a -30º C i dura 1 any. Cap bossa arriba a estar tant de temps 
al congelador perquè el plasma s'utilitza en gran quantitat. 

 
 
Activitat d'aplicació  

Aneu al web següent i apliqueu els vostres coneixements sobre les 
possibilitats de transfusions fent de "metges de porta" d'un hospital. 

 
Blood typing 
Nobelprize.org 
 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/landsteiner/landsteiner.html

