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Bestemmelse af egen blodtype inden  
for AB0-systemet og rhesus-systemet

Indledning:
Blandt de arvelige egenskaber, som praktisk talt aldrig bliver 
påvirket af miljø, er menneskets forskellige blodtyper. Blodtyperne 
afhænger af antigener på de røde blodlegemers overflade. Af alle 
de mange blodtyper, hvert enkelt menneske besidder, er det af 
speciel, klinisk interesse at kunne bestemme blodtypen indenfor 
AB0-systemet og rhesus-systemet.

Først og fremmest er det ved blodtransfusion uomgængeligt 
nødvendigt at sikre sig, at modtagers og donors blodtyper er ens 
eller forligelige (kompatible). Da blodtyper desuden er arvelige, kan 
de desuden bruges i faderskabssager.

Forligelighed afhænger inden for AB0-systemet af modtagers 
antistoffer i plasma og af donors antigener (oftest overføres kun de 
røde blodlegemer). I løbet af den første tid efter fødslen dannes der 
normalt antistoffer i barnets serum mod de A- og B-antigener, som 
ikke findes på blodlegemerne. Disse regulære antistoffer kaldes 
anti-A og anti-B. I rhesus-systemet findes ingen medfødte antistoffer, 
men rhesus-faktoren vil for en rhesus-negativ person virke som et 
antigen. Blodtypebestemmelse kan hurtigt identificere uforligelighed 
inden for rhesus-systemet mellem mor og foster, og derved kan det 
forebygges, at der opstår erytroblastose (blåt barn)

Eldonkortene er kvalitetsmæssigt identiske med de kort, som 
anvendes til klinisk brug. Da blodtypebestemmelserne imidlertid er 
udført af ikke-uddannet personale, er kortene ikke gyldige til klinisk 
brug.

Agglutination i det enkelte felt kan variere i styrke fra person til 
person, fordi der findes undergrupper, f.eks. agglutinerer A1 blod 
meget stærkt, mens A3 blod kun giver små agglutinater (reaktionen 
er dog tydelig nok til at kunne bruges ved transfusion).

Blodtype benyttes også som bevis i faderskabssager, da blodtyper 
er arvelige, og kan derfor være med til at udelukke en person. 

Det kan også være vigtigt at kende til sin blodtype, hvis man er 
gravid. Her kan en Rh- kvinde, som bærer på et Rh+ foster, nemlig 
danne antistoffer mod fosterets blodceller. Rhesus-antistofferne fra 
moderen kan binde sig fosterets blodceller, der så ødelægges, og 
fosteret kan deraf lide af anæmi. Kvinden kan kun danne antistoffer 
mod rhesus-antigenet, hvis hun har været udsat for Rh+ blod 
tidligere, f.eks. under en tidligere graviditet og fødsel, hvor barnet var 
Rh+. Denne proces kaldes rhesus isoimmunisering.

Forsøget:
Bestemmelse af egen blodtype ved hjælp af en immunreaktion  
(reaktion mellem antigener på de røde blodlegemers overflade og antistof)



Side 2/5
Bestemmelse af egen blodtype inden for AB0-systemet og rhesus-systemet
Vers. 00.21
naturvidenskabens-abc.dk

Eldonkort (se figur 3) er en metode til hurtigt at identificere blodtype 
efter AB0- og rhesus-systemerne.

Kortene blev opfundet af den danske læge Knud Eldon i 1954 og 
fungerer ved at sætte en dråbe blod i hvert af de 4 felter. Man kan 
så se ud fra de felter, hvor blodet agglutinerer (klumper sammen), 
hvilken blodtype man har (se figur 2). 

Agglutinationen i et felt kan godt variere fra en person til den næste, 
så nogen får store klumper, mens andre laver flere mindre klumper.

Forsøget kan også laves med antistofopløsninger på mikroskopglas.

Materialer:
• Eldonkort
• 100 ml bægerglas med vand og pipette
• Steril blodlancet
• 4 pinde (til omrøring)
• Sprit
• Stanniol til afdækning af bordet (alt materiale  

skal holdes inden for afdækkede område)
• Køkkenrulle

Sikkerforanstaltninger:
• Der må ikke komme blod uden for afdækningspapiret
• Alle blodlancetter SKAL kommes i en speciel beholder
• Alt andet affald pakkes i stanniol og smides i skraldespanden
• Vask hænder før og efter blodprøvetagning

Fremgangsmåde:
1. Skriv navn på Eldonkortet
2. Påfør 1-2 dråber vand til hvert felt. Omrør til den tørre, gule klat er 

opløst. Brug én pind til hvert felt, der må ikke overføres fra felt til 
felt.

3. Fra nu af er det nødvendigt at arbejde hurtigt, så blod og felt ikke 
udtørrer.

4. Placér en dråbe blod på pind 1 (husk at bruge den pind, der 
”hører til” felt 1), og rør blodet godt rundt i anti-A feltet. Gentag 
proceduren for de resterende felter.

5. Vip kortet op-ned og side-side i et par minutter, nu skulle 
resultater kunne aflæses (dog kan felt 3, anti-D, godt tage 
længere tid – op til 10 minutter).

6. Notér din blodtype inden for AB0- og rhesus-systemet på 
Eldonkortet, og læg det herefter til tørre.
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Resultater og resultatbehandling
Skriv hvad din blodtype inden for AB0- og rhesus-systemet er, og 
udfyld tabellen med hele klassens resultater.

Blodtype Observeret  
antal i klassen

Observeret %  
i klassen

Forventet  
antal i klassen

Fordeling  
i Danmark

A 44 %

B 10 %

AB 4 %

0 42 %

I ALT 100 %

Rhesus-positiv 85 %

Rhesus-negativ 15 %

I ALT 100 %
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Rapporten

Teori
• Forklar princippet i Eldonkortet. Hvad er der på de enkelte felter?
• Forklar princippet i AB0- systemet.
• Hvilke gener er recessive, dominante og/eller kodominante i 

AB0-systemet?

Resultatbehandling
• Udfyld det nedenstående skema:

I skal også vise, hvordan I beregner den forventede fordeling af 
blodtyper i klassen.

Før I skriver diskussionen, skal I spille dette spil om 
blodtransfusion:
https://educationalgames.nobelprize.org/educational/medicine/
bloodtypinggame/

Læs teorien, inden I spiller spillet.

Alle gener Genotyper Fænotype 
(blodtype)

Antigen 
på røde 

blodlegemer

Antistof i 
serum

AB0

Rhesus

Blodtype-
system

Alle gener
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Diskussionsspørgsmål 

Udfyld de nedenstående skemaer:

1. Hvad sker der ved en agglutination?
2. Hvilken virkning har det på kredsløbet og resten af legemet,  

hvis der benyttes ”forkert” blodtype ved en transfusion?
3. Forklar, hvilken betydning antistof-B har for en person med 

blodtype A.
4. Hvorfor er rhesus-faktoren vigtig i forbindelse med graviditet?

Modtager A B AB 0

A-donor

B-donor

AB-donor

0-donor

Modtager Rhesus-positiv Rhesus-negativ

Rh+ donor

Rh- donor


