
18.12.2017 Kan Grupları; A, B, 0 ve Rh Kan Gruplarının Belirlenmesi ve Özellikleri | Yeni Biyoloji

http://www.yenibiyoloji.com/?p=3159&preview=true 1/6

İnsanlarda b�r çok kan grubu karakter� vardır. Bunlardan �k� tanes� burada �ncelenecekt�r.

A, B, 0 KAN GRUPLARI
A, B ve 0 kan grubu karakter�, hem çok alell�k, hem de eş baskınlık göster�r. A, B ve 0 gen� olmak üzere üç ayrı genle kalıtılır. A ve B genler�

0 gen�ne baskın, b�rb�rler�ne �se eş baskın özell�k göster�rler.

Kan Grupları; A, B, 0 ve Rh Kan Gruplarının Bel�rlenmes� ve
Özell�kler�

http://www.yenibiyoloji.com/wp-content/uploads/2017/12/kan-gruplar%C4%B1-A-B-0-ve-Rh-kan-gruplar%C4%B1n%C4%B1n-belirlenmesi-ve-%C3%96zellikleri.jpg


18.12.2017 Kan Grupları; A, B, 0 ve Rh Kan Gruplarının Belirlenmesi ve Özellikleri | Yeni Biyoloji

http://www.yenibiyoloji.com/?p=3159&preview=true 2/6

Kan gruplarının bel�rlenmes�nde alyuvarların zarındak� ant�jenler (prote�nler) etk�l�d�r.

Kan plazmasında �se ant�jenlere karşı ant�kor bulunur. A kan grubuna sah�p olan �nsanların alyuvarları üzer�nde b�r çeş�t prote�n olan A

ant�jen� bulunur.

B kan grubuna sah�p olan �nsanların alyuvarları üzer�nde B ant�jen�, AB kan grubunda olanlar da �se hem A hem de B ant�jen� bulunur. 0

kan gruplu olan b�reyler�n alyuvarları üzer�nde A veya B ant�jen� bulunmaz.

NOT: Kan alış ver�şler�nde en uygunu, her grubun kend� kan grubundan kan almasıdır. Böylece çökelme olmayacaktır. Bu s�stemde

ant�jen bulundurmayan 0 kan grubu genel ver�c�, ant�kor üretmeyen AB grubu �se genel alıcı olur.
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Ant�jen: Canlılarda, genler tarafından sentezlenen bazı prote�nler, d�ğer canlılar �ç�n yabancı özell�k göster�r. Böylece canlılar, bu yabancı

prote�ne karşı ant�kor oluştururlar.

Ant�kor: Yabancı prote�nlere karşı üret�len ve onları çökelten prote�nlerd�r.

Çökelme: Uygun olmayan kan nak�ller�nde, kan plazmasında bulunan ant�korlar, alyuvarları b�rb�r�ne bağlayarak çökelmeler�ne neden

olur. Buna aglut�nasyon den�r. A, B ve 0 kan gruplarından AB grubuna kan ver�ld�ğ�nde kısm� çökelme olur.

Rh KAN GRUBU 
İnsanlarda Rh faktörü baskın R ve çek�n�k r olarak adlandırılan �k� alel gen tarafından kontrol ed�l�r. Alyuvarlarında Rh ant�jen�

bulunuyorsa Rh+ (Rh poz�t�f, baskın), alyuvarlarında Rh ant�jen� bulunmuyorsa Rh– (Rh negat�f, çek�n�k) den�r.

Rh kan grubu s�stem�nde, normal şartlarda, b�r ferd�n kan plazmasında ant�kor bulunmaz. Ancak Rh+ ve Rh– �k� kan karıştığında, Rh– kan

Rh+ kana karşı ant�kor oluşturur.

Kan alışver�şler�nde; Rh+, Rh– den her zaman kan alab�l�r. Fakat Rh–, Rh+ den b�r defa kan alab�l�r. Bu alışver�şten sonra ant�korlar

oluşacağı �ç�n �k�nc� defa kan alamaz.

KAN GRUPLARININ BELİRLENMESİ
İnsanda kan gruplarının bel�rlenmes�nde çeş�tl� test serumları kullanılır.

http://www.yenibiyoloji.com/aglutinasyon-nedir-3002/
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Ant�-A serumu, A ant�jen�n�n varlığını bel�rler.

Ant�-B serumu, B ant�jen�n�n varlığını bel�rler.

Ant�-D serumu, Rh prote�n�n�n varlığını bel�rler.

B�r b�reyden alınan kan örnekler�ne bu serumlar ayrı ayrı karıştırılarak çökelme durumları gözlen�r. Çökelmen�n olup olmaması, kan

grubunun bel�rlenmes�n� sağlar.

Kan test�nde, çökelme olursa �lg�l� ant�jen vardır, yan� o gruptandır. Çökelme olmaz �se �lg�l� ant�jen�n olmadığı anlaşılır.

Örnek…

Aşağıdak� durumların hang�s�nde, vücutta özel b�r savunmanın (ant�jen – ant�kor reaks�yonunun) gerçekleşmes� beklen�r?

A) Kan grubu A olan b�r �nsana, 0 grubundan kanın 

ver�lmes�

B) Aynı yumurta �k�zler� arasında, doku nak�ller�n�n yapılması

C) Pen�s�l�ne duyarsız b�r �nsana, pen�s�l�n �ğnes�n�n 

yapılması

D) Yumurtaya karşı alerj�s� olmayan b�r �nsanın yumurta 

�çeren b�r bes�n yemes�
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E) Kanı Rh– olan b�r annen�n, �lk �k� ham�lel�ğ�nde, bebekler�n�n 

kanının Rh– olması

(2000 – ÖSS)

Çözüm

A kan grubunda A ant�jen�, B kan grubunda �se, ant�-A ant�koru bulunur. Bunların b�r araya gelmes� çökelmeye 

neden olur. 0 grubunda her �k� ant�kor bulunduğuna göre, çökelme gerçekleş�r.

Tek yumurta �k�zler�n�n prote�n yapısı aynı olduğundan, yapılacak doku nak�ller�nde herhang� b�r uyumsuzluk (çökelme) olmaz.

Pen�s�l�ne duyarsız olan �nsana, �ğne yapılması çökelme oluşmasına neden olmaz. Eğer duyarlı olsaydı çökelme olurdu.

Buna benzer şek�lde alerj�s� olmayan �nsanın yumurta �çeren bes�n yemes�nde de çökelme olmaz. Kan grubu Rh– olan �nsanın, Rh– olan

�nsanla olan kan alışver�şler�nde de çökelme olmaz.

Cevap A
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