Kraujas (lot. sanguis) – cirkuliuojantis jungiamasis audinys, sudarytas iš skystos tarpląstelinės
medžiagos – kraujo plazmos (apie 55-60 proc.) ir kraujo ląstelių (apie 40-45 proc.) (raudonieji
kraujo kūneliai, baltieji kraujo kūneliai) ir kraujo plokštelių (trombocitai) rašo Wikipedia.
Kraujas skirstomas į 4 kraujo grupes – 0 (I), A (II), B (III) ir AB (IV). Taip pat yra Rezus sistema:
kai kraujyje yra Rh faktorius, turint omenyje kraujo savybes, toks kraujas vadinamas rezus teigiamu
(Rh ), o kai jo nėra – rezus neigiamas (Rh-). Apie 15 proc. žmonių populiacijos šio faktoriaus neturi
(Rh-).
ABO graujo grupių sistemą 1900 m. sudarė austrų mokslininkas dr. Karlas Landsteineris, už
tai apdovanotas Nobelio premija. Mokslininko gimimo diena (birželio 14-oji) 2005 metais paskelbta
Pasauline kraujo donorų diena ir minima visame pasaulyje. Pirma kraujo grupė yra seniausia,
atsiradusi dar tuomet, kai žmonės medžiojo. Antra kraujo grupė atsirado Artimuosiuose Rytuose
kartu su žemės ūkio populiarėjimu, trečioji kraujo grupė – maždaug prieš 10000–15000 m. pr. Kr.
Ketvirta kraujo grupė atsirado maždaug prieš tūkstantmetį susimaišius A ir B grupėms. Pirmos
kraujo grupės turėtojai vadinami donorais. Mat jų kraujas tinka visiems, tačiau jiems tinka tik
pirmos grupės kraujas. Kita vertus, ketvirtos kraujo grupės turėtojams tinka visos kraujo grupės, bet
jų kraujas tinka tik tai pačiai grupei.
Šiuo metu Lietuvos ligoninėse labai trūksta visų kraujo grupių kraujo. Lazdynų poliklinika
kviečia visus nebūti abejingiems ir prisidėti prie neatlygintinos donorystės iniciatyvų. Juk niekada
nežinai, kada tau ar tavo artimui gali prireikti šios pagalbos.
(Straipsnį parengė VšĮ Lazdynų poliklinika)
Lietuvos medicinos bibliotekos sudarytame literatūros sąraše pateikiami šaltiniai iš bibliotekos el.
katalogo abėcėlės tvarka. Leidinius galima užsakyti elektoriniu būdu iš namų ir atsiimti
bibliotekoje.
Informacijos paieškos subtilybių galite išmokti Lietuvos medicinos bibliotekos rengiamuose
kursuose.
Kilus klausimams galite kreiptis: el. paštu klauskite@lmb.lt, tel.: (8~5) 261 73 96
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