
ÇOKLU ALELLER, PSEUDOALLELLER VE 

KAN GRUPLARININ KALITIMI 
 Şimdiye kadarki açıklamalarda kromozomdaki belli bir yerin 

pozisyonunun, yada lokusun iki allel tarafından işgal edildiğini görmüştük. Yani 

bir homolog çiftinin iki üyesininde aynı yerlerinde bir allel çiftinin üyeleri yer alır. 

Oysa belli bir lokusun 2 den çok çeşitli genlerden oluşan bir serinin her hangi bir 

alleli ile işgal edildiği örneklerde bilinmektedir. Kısaca diploid bir birey bu 

serideki genlerden her hangi ikisine sahiptir. İşte aynı lokusda bu 3 veya daha 

fazla allel gen serisinden oluşan genler multipli allel olarak adlandırılır. 

Multiple Allel Kavramı 
 Tavşanlarda vücut örtüsü (post) renginde olağan taşvan postu (yabani tip) 

rengi agouti renk olarak adlandırılır. Bu postun tümüyle aynı renkde olması yani 

bireylerin kıllarının deriye yakın kısımları gri daha sonra deriden uzaklaştıkça 

sarı ve en uçta siyah veya kahverengi bantlı olması demektir. Albıno tavşanları ise 

tümüyle pıgment eksikliği gösterir. Homozigot agoti ve albıno bireyler arasında 

melezlemeden hepsi agoti F1’ler, bunların kendi aralarında melezlenmesinden ise 

3 Agotı: 1 albınodan oluşan (F2) açılımı elde edilir. Bu agoti bireylerin 2/3’ünün 

heterozigot olduğu test melezlenmesi ile anlaşılmıştır. Bu oranlar monohibrit 

kalıtımın söz konusu olduğunu agotinin albino üzerine tam dominant olduğunu 

gösterir. 



 Kıllarında sarı pigment eksikliği bulunan bireyler dış görünüş olarak 

gümüş-gri renkdedir. çünkü bunların siyah ve gri kıllarının optik etkisi gümüşi-

gri bir görünüş verir. Bu fenotip sinsila olarak adlandırılır. Sinsila ve agoti 

bireyler melezlemesi ile F1’de hepsi agoti bireyler, F2’de ise 3 agoti: 1 sinsila 

açılımı elde edilir. Bu durum agotinin sinsila üzerine dominat olduğu iki allelli 

kalıtımı gösterir. Oysa (sinsila x albino) melezlemesi yapılırsa F1’lerin tümü şinşila 

ve F2’lerin ise 3 sinsila : 1 albino açılımı gösterdiği görülür. Bu yüzden sinsila ve 

albinoyu belirleyen genlerin allel olduğu anlaşılır. Neticede agoti sinsila ve albino 

için faaliyet gösteren genlerin multiple allel serisi teşkil ettikleri anlaşılır. 

 Evcil tavşanlar arasında diğer bir fenotipde görülmektedir. Bu fenotip 

Hımalaya tavşan adıyla bilinir. Vücut örtüsü burun, kulak, ayaklar ve kuyruk 

siyah diğer kısımlar beyazdır. Gözler albınoya benzemeyen şekilde pigmentlidir. 

Uygun melezlemeler yapıldığında hımalaya geninin albınoya dominant fakat agoti 

ve sinsilaya resesiv olduğu anlaşılmıştır. Bu bireyler arasında yapılabilecek bazı 

çaprazlamalar şekil 7.1’de gösterilmiştir. Söz konusu multipli allelliyi belirleyen 

genler C+(Agoti), Cch (şinşila), Ch (himalaya) ve C (albıno) şeklinde gösterilir. 

Melezleme sonuçları bu alleller arasında C+> Cch > Ch > C şeklinde dominanslık 

ilişkisini gösterir. Buna göre mesela (agoti x himalaya) ve (sinsila x albino) 

arasında yapılacak melezlemede (F1) ve (F2) döllerini belirlemek mümkündür. 

Fenotipler ve bunlara tekabül eden genotipler aşağıdaki gibidir. 



 Yani bu seride 10 farklı genotip oluşabilir. Oysa daha önceki bölümlerde 

görüldüğü gibi bir lokusda 2 allel bulunduğunda tam dominantlık halinde 3 

genotip oluşabilir. 3 genli bir multiple allel seri ile 6 genotip oluşabilir. Yani 

serideki allel sayısı arttıkça genotip sayısı daha da artar. 

Fenotip Genotip

Agoti C  C, C  C,  C  C,  C  C

Şinşila C  C, C  C, C  C

Himalaya C C, C C

Albıno CC

+ + + + + ch 

ch ch ch ch 

h 

h 

h h h 

Serideki allel sayısı Genotip sayısı

2 3

3 6

4 10

5 15

n (n/2) (n+1)



 Böylece bir lokusdaki allel sayısı artışının genetik varyabiliteyide 

arttırmakta ol-duğu anlaşılır. Söz gelişi 100 lokusu bulunan bir organizma 

düşünelim. Bu lokuslardan sadece her biri için 4 multipli allel bulunsa, sadece bir 

lokus için 10 genotip mümkündür. 100 lokus için ise 10100 (yani 1 in yanına 100 

tane sıfır) genotip söz konusudur. 

 Mevcut veriler verilen bir lokusun bir türün tarihinde bir çok defalar 

çeşitli yönlerde değişime uğrayabileceğini (yani yeni alleler oluşturabileceğini) 

göstermektedir. Tavşan örneğinde büyük bir ihtimalle C+ den mutasyonla diğer 

multipli allel seriyi oluşturan alleller meydana gelmiştir. insanlarda da böyle bir 

seri kan gruplarında görülür. 



Şekil 7.1. Tavşanlarda vücut örtüsü rengini oluşturan multipli serideki çeşitli 

çaprazlamaları gösteren diyagram. 



İNSANLARDA KAN GRUPLARI 

 Kan başlıca iki unsurdan ibarettir. Bunlar hücresel (korpuskuler) kısım 

ve plazmadır. Hücresel kısımlar başlıca alyuvar, akyuvar ve plateletlerdir. Plazma 

kısmı hücre dışında kalan sıvı kısımdır. Plazmadan pıhtılaşma sağlayan protein 

fıbrınojen çıkarılırsa geriye kalan kısma serum denir. 18.ci yüzyılda yapılan kan 

nakil çalışmaları sebebi anlaşılmayan şekilde ölümle neticelenmiştir. 1900 

yıllarında Viyana da Dr. Kar Landsteıner bazı bireylerin alyuvarlarının 

(eritrositlerin) diğer bazı bireylerden alınan serumla karşılaştırıldığında 

mikroskobik olarak görülebilen şekilde kümeleştiğini (aglutinasyon) diğer bazı 

bireylerin serumları ile karşılaştırıldığında ise kümeleşmediğini homojen bir 

şekilde dağıldığını görmüştür. Bu kümeleşmenin aslı antijen-antibodi 

reaksiyonudur. Bir hayvanın kan dolaşımına belli bir yabancı unsur ınjeksiyonu 

hayvanda bu unsura karşı antıbodi (antikor) diye adlandırılır bir unsur 

üretilmesine yol açar. Bu antibodi antijene karşı reaksiyon gösterir. Antıjenler en 

azından bir kısmı yada tümü protein yapıdadır. Antijen bazı bitki veya hayvan 

proteini, bakteryel toksin veya polen yada türetilmiş bir madde olabilir. 

Antijen- Antibodi Reaksiyonu: 



 Antibodi belli bir özel antıjen için hayli özgündür. Bir antıbodi ile diğer 

çok benzer antıjen molekülleri arasında çeşitli derecelerde cross reaksiyon 

oluşabilir. Böyle antıbodiler kazanılmış (acquired) olarak adlandırılır. çünkü 

bunların üretimi yabancı unsurun vücuda girmesine bağlıdır. Yani bu yabancı 

unsur vücuda girmedikçe söz konusu antıbodiler üretilemez, kanda bunlar yoktur. 

işte bu şekil çeşitli aşılama (immunızasyon) pratikleri ve allerjik reaksiyonların 

esasını oluşturur. öte yandan nisbeten daha az durumda antıbodiler doğal olarak 

mevcuttur (üretilir). Yani bunları oluşturmak için kana özel bir yabancı madde 

(antıjen) vermek gerekmez. 

 Bunlara Doğal (Natural) antıbodiler denir. insanlarda kan grupları 

özellikle önemli olan A-B-AB- O grubunu oluşturan antıbodilerde bu çeşittendir. 

Antijen ve bunun antibodisinin tabiatına bağlı olarak çeşitli antıbodi tipleri 

vardır. Bu tiplerin herbiri kendi tipik antıjen-antibodi reaksiyonu oluşturur. Eğer 

antıjen bir toksin ise (Tifo, kolera, stafılakok, gibi bir çok diğer bakteriler veya 

yılan zehirine yol açar unsurlar). Nötralize edici antıbodiler antıtoksin olarak 

adlandırılır. Eğer antıjenler tabiat olarak hücresel nitelikte ise antıbodiler lysın 

yada aglutinin olarak adlandırılır. Lisinler bünyeyi işgal eden yabancı amili 

(hücreyi) parçalar yani Lysize eder. Aglutininler ise hücrelerin aglutine olması 

yana kümeleşmesine neden olur. Bunlar çeşitli antibodi tiplerinden bazılarıdır. 



 Landsteıner’in alyuvarların aglutınasyonuna dair keşiflerini takiben kan 

serumunda iki doğal antıbodi ve bunlara tekabül eden eritrosit yüzeyinde yer 

almış iki antıjence belirlenerek antıjen-antıbodi reaksiyonlarının detayı 

artırılmıştır. Bir birey bu iki antıjenin her ikisini yada herhangi birini veya hiç 

birini üretmez. Bu antıjenlerin her ikisini, herhangi birini yada hiç birine sahip 

değildir. Günümüzde bu antıjenler A ve B ile gösterilirler. Buna tekabül eden 

antıbodiler anti-A  (ğ), Anti-B (ß), A ve B antıjenleri protein ve şekerden ibaret 

mukopolisakkarittir. Her iki antıjende protein kısmı aynıdır. şeker kısmi ise 

antıjen-antibodi özgünlüğünün esasının oluşturur. Tablo: 7.1 gösterildiği gibi bir 

bireyin kan grubu ürettiği antıjen tipine göre adlandırılır. 

Tablo: 7.1. İnsan kan gruplarında Antijen ve Antibodiler. 

A A antı-B

B B antı-A

AB A ve B Hiçbiri

O hiçbiri antı A ve

antı-B



A, B, AB ve O Kan Gruplarının Kalıtımı 

 Bazı araştırıcılar A grubunda yaygın olmayan iki alt grup (A1 ve A2) 

belirlenmiştir. Ayrıca daha nadir bir (A3) alt grubu ile çok daha nadir A4 alt 

grubu bildirilmektedir. Aynı şekilde çok az bir fark gösteren (B) varyantında 

bildirilmektedir. Ancak kan nakillerinde A, B, AB ve O grupları önemlidir. A ve 

B’ye ilişkin alt gruplar ve diğer kan grupları sistemleri adli tıp bakımından 

önemlidir. Kan naklinde önemleri yoktur. 

 Bir çok insan pedigrisi ile yapılan çalışmalar (A) antıjeni üreten 

çocukların ebeveynlerinden en az birinin (A) antıjeni ürettiğini göstermiştir. Aynı 

şekilde (B) antıjene sahip çocuklarında ebeveynlerinden en az birini (B) ye sahip 

olduğu görülmüştür. Oysa (O) grubu çocuklar ise A ve veya B ebeveyinlerinden 

elde edilmektedir. Fakat O grubu ebeveynlerin sadece (O) grubu çocukları olabilir. 

Bu durum O grubunu belirleyen genin resesiv olduğunu gösterir. A ve B 

ebeveynlerinin evliliklerinden bazı hallerde A ve B antıjenlerinin her ikisine sahip 

çocuk oluşur. Bu durum ise  A ve B genlerinin kodominanslığını gösterir.  Tablo 

7.2’de A,B, AB, O Kan grubu sistemi içinde evliliklerin sonuçları 

gösterilmiştir.Tablo 7.4’de ise daha geniş bir sonuç vermektedir. 



Tablo 7.2. Çeşitli ebeveyn. Kan grubu tiplerine göre döllerde beklenen fenotipler 

Tablo: 7.3 Aşağıdaki tablo aralarında [(IAı>IA2>IA3)=IB>]I; i. ilişkisi bulunan 5 

allel ile oluşturulan 15 genotip ve 8 fenotipi göstermektedir. 

Ebeveyn grubu A B O AB

   A A,O B, AB, O,A A,O A, AB, B

   B - B, O B, O A, AB, B

  O - - O A, B

  AB - - - A, AB, B



 Pedigri analizleri multiple allel seriden her hangi ikisine sahip olunmak 

suretiyle ortaya çıkan bir kalıtım biçimini gösterir. Burada söz konusu antijenler 

izoaglutinojen tipindedir. Bu serinin genleri IA, IB ve ı olarak gösterilir. üç allel 

arasındaki dominanslık ilişkisi IA = IB > I dır. Daha önce sözünü ettiğimiz A alt 

grupları arasında ise izoaglutinojenler [(IA1 > IA2 > IB3 > = IB] > ı ilişkisi vardır. 

Bu çoklu allel serisi ile üretilebilecek 15 genotip ve 8 Fenotip tablo 7:3 de 

verilmiştir. 

Şekil 7.3. a  İnsanlarda kan gruplarının alış verişinin şematik olarak gösterimi 



A-B-O Kan Grubu Serisinin Uygulama Alanları 
 Tablo: 7.4’de multipli allel serisinin daha önce belirtilen dominantlık ve 

Kodominantlık ilişkileri gereğince oluşturulan veriler görülmektedir. Bu tablo 

tartışmalı babalık davalarına uygulanabilir. özellikle hastahanelerde çocuk 

karışmaları günümüz-de çok nadirde olsa babalık davalarında (paternıty testing) 

bu ilişkilerden yararlanılır. Mesela bir mahkemede aşağıdaki vaka dava konusu 

olmuştur. iki ayrı ebeveyn çifti belli bir hastaneden aynı anda çocuklarını almışlar. 

1 nolu ailenin aldığı çocukda kimlik bantının bulunmadığı fakat ailenin çocukları 

diye bunu aldığı anlaşılmıştır. 

Ebeveyn kan grubu Eve alınan çocuğun kan grubu

1 ci aile A x AB O

2 ci aile O x O B

 2 nolu aile aldıkları bebeğin kolundaki banta 1 nolu ailenin kimlik isminin 

yazılı olduğunu görmüş ve aileye giderek çocuğu istemişsede 1 nolu aile buna razı 

olmamıştır. Bereket versin kan grup testleri çocukların bunları çocuğum diye alan 

ailelere ait olmadığını göstermiştir. Yani her aile birbirinin çocuklarını yanlıºlıkla 

aldığı anlaşılmıştır. 



 Sonuç da iki aile çocuklarını değiştirmiştir. Kuşkusuz bu vakada kan 

grubu testleri 1 nolu aile tarafından alınan çocuğun mutlaka 2 nolu aileye ait 

olduğunu göstermez. Ancak ait olabileceğini gösterir. Mesela bu iki aile A x B ve O 

x B olsaydı bunlardan her birine verilen çocuklar sırasıyla O ve B olsaydı. Diğer 

kan gruplarına ilişkin ilave testler yapılmasaydı her iki aileninde bu kan 

grubundan çocukları olabileceğinden kesin olarak geçerli bir karar yapmak 

imkansız olurdu. 

 Gene bazı gayri meşruluk vakalarında kan testlerinin önemli yeri vardır. 

Aynı şe-kilde testler bir insanın baba olduğunu kesin kanıtlamaz ama olabileceğini 

gösterir. Bazı vakalarda ise baba olamayabileceğini gösterir. Dünyadaki çeşitli 

ülkeler ve mahkemeler davalarda kan grubu kanıtların aynı derecede güvenli 

kanıt saymamaktadır. Bu konuda çok üzerinde durulan bir vaka 1944’de 

Kalifornyada olmuştur. Tanınmış bir film yıldızı kızının babası olduğunu iddia 

ettiği eski bir arkadaşına karşı babalık davası açmıştır. Mahkeme birçok 

potansiyel babayı elemine ettikden sonra sonuçda babanın, ananın ve kızın kan 

grupları aşağıdaki gibi olmuştur. 

Kan Grubu

Suçlanan Baba O

Ana A

Kızları B



Pseudo Alleller= Yalancı Alleller 

 Tablo: 7. 2. Söz konusu kişinin baba olamayacağını göstermektedir. 

Gerçek Baba B veya AB olmalıdır. Bu bilimsel gerçeklere rağmen jüri ancak 2 ci 

toplantıda suçlanan kişinin baba olduğuna hükmetmiştir. Daha sonra bu şahsın 

çocuğun kendine ait olmadığını ispat etmesi için (21) yıl geçmesi gerekmiştir. 

 Bu davalarda çoğunluk kan grubu testleri talii (ıntroduced) kanıt olarak 

kabul edilmekte ve kesin kanıt olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca bu testler 

baba olabilmeyi göstermekten çok olamamayı gösteren dolaylı kanıt olarak kabul 

edilmektedir. (A-B-O) serisini kapsayan kan testlerinin bazı cinayet davalarında 

da kullanılabilmektedir. çünkü cesetlerden bu testleri yapmak mümkündür. 

Mumyalarda da bu testler yapılabildiğinden antropolojik araç olarak 

kullanılabilir. 

 Bilindiği gibi klasik genetikte eğer iki gen homolog kromozom çiftinin 

aynı yerinde (lokus) bulunan aynı biyolojik işlevleri yönetiyorsa bu genler allel gen 

diye tanımlanır. Bu şekli ile allel genler aynı genler (gerçek genler) olarak 

tanımlanabilir. Diğer bir değişle iki genin allel gen olması için aynı karakterin 

farklı yönlerde etkilemesi gerekir. Ayrıca allel genler mendel segregasyon (açılım) 

kurallarına uygun davranırlar. Bu durumda diploid canlının aynı gametlerin de 

iki allel gen beraber yer alamaz. Bu yüzden söz konusu allel genler arasında yeni 

kombinasyon oluşmaz. 



 Oysa eğer genler gerçek allel değilse yani bir lokusun farklı yerlerinde 

bulunuyorlarsa bu genler farklı allel yada pseudoallel denir. Eğer iki özellik farklı 

genler yani allel olmayan genlerce kalıtlanıyorsa o zaman bu iki özellik arasında 

yeni kombinasyonlar oluşması gerekir. 

 Drozofilada 1900’lar da tesbit edilen çok sayıda cinsiyete bağlı allel genin 

göz rengini etkilediği gösterilmiştir. Bunlar arasında Kırmızı (yabani tip), mercan, 

kiraz, kayısı, eosın fildişi ve beyaz renkler bulunur. F2 açılım oranları bunların 

yabani göz rengi kırmızının  tüm değerlerine dominant ve beyazın tüm diğerlerine 

resesiv olduğu bir multiple allel seri teşkil ettiğini gösterir. Bu seride yabani 

kırmızı (+), armut rengi (apr), beyaz renk (w) ile gösterilir. 

 Bunların tümü (X) kromozomu haritasında 1,5 inci bölgede bulunurlar. 

Ancak normalde sadece kayısı rengi ve beyaz döl üreten çaprazlamalarda 

10.000’da 1 yabani tipde (kırmızı) göz oluşmaktadır. 1 ci lokusdaki sarı vücut 

rengi (y) genini ve 3.0 lokusdaki yarık, tüy (spl) genini işaretleyici gen olarak 

kullanarak kayısı ve beyaz rengin ayrı ayrı bulunduğu fakat aşırı derecede yakın 

olduğunu göstermek mümkündür. Bu çok yakın iki genin bulunduğu lokusun 

krosover frekansı yaklaşık 0.01’ dir. Yapılan çalışmalarda sürpriz şekilde bu 

genlerle oluşturulabilecek iki mümkün heterozigot dişilerin farklı bir fenotip de 

olduğu görülmüştür. Buna göre (w +/+ apr) bireyi soluk kayısı rengi (+ +/w apr) 

ise yabani (kırmızı) renklidir.  Burada “w” geni , beyaz, (+) geni ; yabani kırmızı 

“apr” geni ise  kayısı rengini gösterir (w) ve (apr) arasında inetermediyerlik 

vardır. 



 Eğer yabani tip allel cıs pozisyonunda ise kırmızı göz rengi eğer Trans 

pozisyonunda ise soluk armut rengi (mutant) oluşur. Bu etkiye Cıs-Trans etkisi  

denir. “w ve apr” genleri gerçek allel olmayıp fonksiyonel allellik olup aynı 

fenotipik özellik için farklı açıklamalar gösterir. Ancak bunlar yapısal olarak non-

allellik olup  

 1) Krosingoverde çok düşük oranda ayrılır.  

 2) ve cis-Trans etkisi gösterirler. Bu şekildeki fonksiyonel olarak ilişkili ve 

çok yakın bağlı genlere pseudo allel denir. çünkü bunlar çok yakın olup büyük 

ölçüde beraber kalıtlanırlar. Diğer bir deyişle çok yakın olduklarından 

krossingover yapamazlar. Ve sanki aynı gen birden çok özellik kalıtlıyomuş gibi 

sonuç verir. 

 Bir çok organizmada pseudo alleli bulunmaktadır. Bu genlerin nasıl 

belirleneceği konusunda güçlük bulunmaktadır. Bunlar hem yapı hem fonsiyon 

ünitesi olarak belirlenemezlersede iki şekilde dikkate alınabilirler. Lewis ve Green 

isimli araştırıcılar pseudo allelleri kendi özel fonksiyonlarını aynı ıntrasellular 

(kromozomal) lokasyonda bir sıra ile yerine getiren belli ve ayrı genler olarak 

düşünmektedir. Buna göre (cıs) heterozigotlar tüm fonksiyonunu yerine 

getirebilirken Trans heterozigotlar getirememektedir. 



 Pontecorvo tarafından verilen diğer bir açıklamada pseudo allellerin aynı 

gen içinde farklı mutasyonal ve rekombinasyonal yerler olduğu şeklindedir. “Yani 

genler daha alt ünitelere bölünebilir ve bu alt üniteler ve fonksiyonel özellikleri 

aracılığı ile belirlenebilir” şeklinde düşünülmektedir. Böylece bir gen ancak 

kendinin bütün alt üniteleri belli bir grup dizilimi düzeninde bulunduğunda 

fonksiyon gösterebilir. Söz konusu genin fonksiyonu bir veya birçok iç noktada 

değişme (mutasyon) ile engellenebilir ve değişebilir.. Krosıngover aracılığı ile 

rekombinasyon yalnızca genler arasında olmaktan ziyade böyle bir genin içinde 

olabilir. Bu şekilde cıs-trans testi ile belirlenen fonksiyonel gen Cistron adı ile 

adlandırılır. Ponte Corvo’nun görüşünün daha yaygın uygulanabilirliği olduğu 

anlaşılmaktadır. Pseudo allelizmin bizim için önemli olan iki yanı klasik gen 

anlayışımızı yapısal ve fonksiyonel üniteler olarak ikiye ayırmamazı gerektirmesi 

ve rekombinasyon ve mutasyon için intragenik ünitelerin varlığını göstermesidir. 

Yani bir lokus bir mutasyon yerine sahip değildir. Bir lokus birden çok mutasyon 

yerine sahip olabilir. 



Şekil 7.2. Drosophila 

melanogaster'in beyaz-cistronunda 

göz rengini saptayan birkaç yalancı 

allel WBWX (kahverengimsi) Wbf 

(açık), Wcol (renkli),  Wa 

(kayısı renkli, W (beyaz), We 

(eozin), Wch (kiraz rengi) Wsp 

(benekli). üstte: Morgan birimiin 

rekombinasyon değeri olarak 

parçalara ayrılması. Altta: Beyaz-

cistronun yeri (W) X 

kromozomunun sol ucundadır. 

Komşu genler, y (sarı), rst 

(dumanlı göz), swb (çilek şeklinde), 

N (kanat çentiği) genlerdir. 

Drosophila melangaster'in beyaz 

lokusunda iki yabancı alle için 

cistrans-pozisyon etkisi a) 

Homozigotlar: Soldan sağa dair 

içerisinde olay yaban kırmızı, 

kayısı kırmızısı ve beyaz b) Cis-

durumunda yabani kırmızı, c) 

Trans durumu mutanttır; Wa ve 

W arasında intermediyeler. 



İnsanlarda Rh Faktörü 
 Rh faktörü 1940 da Landsteiner ve Wiener tarafından keşfedilmiştir. Bu 

faktörler ilk kez Rhesus cinsi maymunlarda gözlenmiştir. Araştırmalarda 

"Macaca rhezüs" maymununun kanı tavşana enjekte edilirse bu tavşanın kanında 

bütün rhezüs maymunlarının alyuvarlarını aglutüne eden antibodiler 

oluşmaktadır. Buna göre bu tür maymunların alyuvarları rh sembolü ile 

gösterilen özel bir antijen içermektedir. insanlarda yapılan özel testler bir çok 

şahıslarında aynı antijeni ürettiklerini göstermiştir. Mesela beyaz Amerikalıların 

%85’i bu antijene sahiptir. Bu antijeni üreten şahıslar Rh pozitif (Rh+) olarak 

bilinir. Daha az karşılaşılan tip olan Rhesus antijenine sahip olmayan kişiler ise 

Rh negatif (Rh-) olarak belirtilirler. Kanları doğal olarak anti-Rh antibodisi 

içeren şahıslar bulunmamaktadır. Bu sebeble Rh- bireyler eğer Rh+ antijenine 

maruz bırakılırlarsa bu antibodiği oluşturabilirler. Böyle bir işlem kan nakli ile 

sağlanabilir. işte bu sebeplerdirki günümüzde yapılan kan nakillerinde verici ve 

alıcının Rh. tipide rutin olarak belirlenmektedir. öte yandan anti-Rh antibodisi 

bazı gebeliklerdede meydana gelebilmektedir. Bu tip gebelikler, “eritroblastosis 

fetalis” diye bilinen öldürücülüğe kadar varabilen bir sonuca yol açmaktadır. Bu 

vaka fetüsde hemolojik anemi  olarak düşünülebilir. Hemalojik anemiye ilaveten 

sarılık karaciğer kapillalarının alyuvarlarla tıkanmış olması ve safranın kan 

tarafından absorbe edilmesi gibi sonuçlarda görülmektedir.  



 Bu şekilde hasar görmüş eritrositler kötü bir O2 taşıyıcısı olup alyuvarların 

normal olarak meydana getirildiği kemik iliğindeki olgunlaşmamış hücrelere 

benzerler. Eğer zamanında uygun tedbirler alınmazsa doğumdan hemen önce veya 

hemen sonra ölüm görülebilmektedir. Bu hastalık belli uygun koşulların bir araya 

gelmesiyle oluşur. Ana Rh- fetüs Rh+ olan gebeliklerde dolayısıyla sadece Rh- 

kadınlarda Rh+ erkeklerin evliliğinde bu hastalık söz konusu olabilmektedir. Rh 

antijenini Rh+ embriyodan anaya ait kan dolaşım sistemine (maternal sirkülasyon) 

taşıyan kan ile plasental hasarlarda meydana gelir. Sonuç olarak anada Rh antibodik 

consantrasyonu yavaş yavaş artar. Bu antibodiler fetüse geri döner ve burada antijen 

taşıyan alyuvarları yok eder. Bazı düşüncelere göre plasental hasarın kendisi bu 

hastalığın genetik etkisini oluşturmaktadır. çeşitli pedigri çalışmalarında çıkan 

sonuçlara göre Rh negatif dişi  ve Rh pozıtıf’erkekler arasındaki evliliklerin hepsi 

eritro blastosisle neticelenmez. Ana kanında antibodi artışı yavaş olduğundan ilk 

gebelik genellikle bu dişi şahıs yanlıışlıkla Rh+ kan nakli yaptırmamışsa bir probleme 

yol açmaz. Oysa daha sonraki gebelikler eritrobilastosisle neticelenir. Normal olarak 

eritro blostosis öldürücü nitelikte olmasına karşın çok az karşılaşıldığından problem 

teşkil etmeyebilir. Elde edilen çeşitli kanıtlar Rh+ in Rh- üzerine dominant olduğunu 

göstermektedir. (Rh+ )ve (Rh-) kanlar için R ve r gibi bir gen çifti rol oynamaktadır. 

Rh antijenleri için bir çok alt tiplerde tespit edilmiştir. Wiener isimli araştırıcıya göre 

bu lokusta en az 8 multipli allel bulunmaktadır. Fisher’e göre ise en az çoğunlukla bir 

arada blok olarak kalıtlanan çok yakın bağlı 3 pseudo allel çifti bulunmaktadır. 



Şekil 7.3. Rh+ ve antiRh alyuvarların yapışması. 



Diğer Kan Fenotipleri 
 H-Antıjeni: (A) Kan grubuna sahip kimi şahısların serumlarında (O) 

grup hücreleri aglutine eden bir antikor bulunmuş ve (O) grubun hücrelerin (H) 

adı verilen Antijen içerdiği anlaşılmıştır. Anti-H serumu ile aglutinasyon suretiyle 

varlığı gösterilebilen bu özellik eritrositler üzerinde H-unsurunun (substance) 

bulunması şeklinde tanımlanabilir. HH ve Hh’li bireylerde bu aglıtınasyon 

gözlenir. H antıjeninin mukopolisakkarit prekursoru ile  A ve B antıjeni arasında 

aracı olduğuna inanılmaktadır. Yani  A ve B antijeninin oluşturan ön maddenin 

(A) ve (B) antijeninin dönüşü-münü (H) antijeni tarafından sağlanır. 

 IA- veya IB- genotiplerinin varlığı halinde mukopolisakkarit prekursor 

(ön madde) kısmen A ve B antijenine dönüşmektedir. Bireyler H- genotipinde 

iseler A grubu bireyleri (A) ve (H) antıjeni üretir. B grubu şahıslar B ve H 

antıjenleri için pozitifdir. AB grubu şahıslar ise A, B ve H antıjeni üretirler. 0 

grubu bireyler eğer ise bunlar ııH- genotipinde ise sadece (H) antıjeni üretir. 

Kanları A, B, AB olduğu halde anti-A ve anti-B veya anti-H ile reaksiyon 

vermeyen dolayısıyla (0) gibi anlaşılan şahıslar çok nadir olarak karşılaşılan 

Bombay adı verilen fenotipe dahildir. Şekil: 7.5 bu ilişkileri gösterir. 



M-N Kan Grubu Serisi 

 Sekretor Vasfi: A, B, AB ve O kan grupları üzerine yapılan çalışmalar 

eritrositleri A, B, ve ) veya H antijeni içeren şahısların bazılarında (hespinde değil) 

antijenlerinin göz, burun salya bezlerindeki vücud sıvılarında anlaşılabileceği 

göstermektedir. Bu özelliğe sahip şahıslara sekretor denir. Bunlar suda çözülebilir 

antijenler üretir. Literatür verileri insanların %70, 78’inin sekretor olduğunu 

göstermiştir. Bu özelliğe sahip olmayan şahıslar ise non-sekretor olarak adlandırılır. 

Bu şahısların antijenleri yalnız alkolda çözülebilir. Sekretor veya non sekretor fenotipi 

yalnızca HH veya Hh genotipleri için belirlenebilir. H-sekretorlerin kan grupları kuru 

salyadan bile belirlenebilir. Pedigri çalışmaları Se ve se isimli iki genin bu özellikden 

sorumlu olduğunu gösterir. Sekretor özelliği tam dominanttır.   

 Bu durumda (SeSe) veya (Sese) genotiplerinde dominant salgılama allel 

faliyeti gösterir. 

 İnsan kan grupları üzerine yapılan çalışmalarla 1927’de Landsteiner ve Levın 

M ve N antıjenlerini keşfettiler. bu antıjenler tavşan veya Gine domuzlarına injekte 

edildiğinde deney hayvanının serumunda antibodi üretimin situmule etmektedir. A-B-0 

sisteminin aksine büyük M-N sisteminde antikorlar doğal olarak kanda bulunmaz. 

insanların bu antijenler için kendi antibodilerini üretemedikleri ve bu yüzden kan 

nakillerinden bu grubun önemli olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu özelliğin kalıtımı 

kodominantlık biçiminde olduğundan genetikçilerin ilgisini çekmektedir. bu grupdaki 

alleller Landsteıner’in ismine izafeten LM ve LN olarak yada basitçe M ve N olarak 

adlandırılırlar. 



Diğer Antijenler 

 Bazıları çok nadir olmakla beraber bir çok diğer antijen tipide 

bulunmaktadır. Bunlar genellikle bu antijenin ilk keşfedildiği ailelerin adı ile 

anılır. Buna göre Kıdd faktör, Cellano faktör, Dufy faktör, Kell faktör, Levis 

faktör, Lutheren, Diego, Dombrock, faktör gibi antijenler bulunmaktadır. Bu 

çalışmalar arttıkça insanların tıpkı parmak izi gibi kan tipini ortaya koymak 

mümkün olacaktır. Yalnızca aynı yumurta ikizlerinin tüm bu tipler bakımından 

aynı olması beklenir. 

Fenotip Üretilen Antıjen

M Yalnız M antijeni

MN Hem M Hem N antijenleri

N Yalnız (N) antijenleri



Şekil 7.3. b. Aylyuvarlar üzerindeki antijenlerin üretimini sağlayan yollar. 



 Tablo 7.4. İnsanlarda kan grubu fenotipleri kalıtımı. Ebeveyn fenotipleri 1. Satırda ve 

1. Sütunda bu ebeveynlerden elde edilecek çocukların fenotipleri ise tabloda 

gösterilmiştir. 



 H genotipin varlığı halinde mukopolisakkarit prekursoru (H) unsuruna 

dönüşmektedir. Bun unsur ise A ve B antijenlerinin öncüsü ön maddesi olup IA ve 

I B genlerinin biri veya ikisinin varlığı halinde kısmen A ve B antijenlerinin biri 

veya ikisine dönüşmektedir. çok nadir olarak bulunan bir (h) geni ise (H) 

unsurunun etsikliği sağlar ve A-B-O lokusundaki aleller üzerine epistatikdir. (hh) 

genotipi şahısların hücreleri AntiA veya AntiB ile reaksiyon vermez. Bu reaksiyon 

gözlenmemesi olgusu bireyin IA veya IB genlerine sahip olması durumunda bile 

geçerlidir ve Bombay  fenotipi adıyla bilinen neticeyi oluştuur. Yani birey A, B, 

AB grubu olduğu halde Anti A veya Anti B ile reaksiyon vermez o zaman sanki 

(O) grubu imiş gibi anlaşılmaya neden olur. Yani AxAB ebeveynlerin çocukları 

(O) gibi olmuş olur oysa bu imkansızdır. Bunun nedeni Bombay fenotipidir. 


