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EKSİK BASKINLIK

• Alellerden biri diğerinin üzerinde tam 

baskınlık kuramadığı zaman 

heterozigot bireylerin fenotipinde her iki 

alelin özelliğinden farklı bir özellik 

ortaya çıkar.

• Yani heterozigot bireyler her iki 

homozigot atanın arasında bir fenotip

gösterir. Buna eksik baskınlık denir.
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Aslanağzı bitkisi

Genotip oranı: 1:2:1 Fenotip oranı: 1:2:1

Genotip çeşidi: Fenotip Çeşidi:3 3

P:

• Endülüs tavuklarında tüy rengi, 

akşamsefası, aslanağzı bitkilerinde 

çiçek rengi oluşumunda aleller arasında 

eksik baskınlık görülür.
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EŞ BASKINLIK

M antijeni N antijeni

N antijeni

Alellerin fenotipe etkisi eşit derecededir. 

Bu durumda heterozigot bireyler her iki 
alelin de özelliğini fenotiplerinde gösterirler.

İnsanlarda M-N ve A-B kan grubu karakterlerinin 
kalıtımında eş baskınlık görülür.
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Genotip oranı: 1:2:1 Fenotip oranı: 1:2:1

Genotip çeşidi: Fenotip Çeşidi:3 3
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ÇOK ALELLİK

Bir karakteri oluşturan alel çeşidinin ikiden fazla olmasına çok alellik denir.

Ancak buna rağmen diployit bir canlı yine bir karakter için sadece 2 alel taşıyacaktır.

Örneğin; bir karakterin A1, A2, A3, A4, ... An şeklinde alelleri olsa bile diploit bireyde 
bunlardan sadece ikisi (A1A2, A1A4, A2A3………….gibi); 

A, B, AB ve 0 kan gruplarının kalıtımını A, B ve 0 alelleri sağlar ve çok alelliğe örnektir.
Bunun dışında tavşanda kürk rengi, insan ten rengi, insanda göz renginin kalıtımı da çok 
alelliğe örnektir.

Çok alellikte genotip çeşidi, n.(n+1)/2 formülüyle hesaplanabilir. Burada n popülasyondaki söz 

konusu karakteri ilgilendiren alel sayısıdır.

ÖRN: Bir karakteri kontrol eden A1, A2 ve A3 alelleri vardır. 
Buna göre;
I. Bu karakter açısından kaç farklı genotip vardır?
II. A1>A2>A3 ise kaç farklı çeşit fenotip yazılabilir?
III. A1>A2=A3 ise kaç farklı çeşit fenotip yazılabilir?
IV. A1=A2=A3 ise kaç farklı çeşit fenotip yazılabilir?
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Kan Grubu Genetiği

Kan grubu karakteriyle ilgili antijenler ……………………….…………………………………………………… bulunur. Bu antijenler 
…………………………………..................... yapıda olup, yabancı bir kan grubuyla karşılaşınca bağışıklık sistemi hücrelerinden B 
lenfositler ………………………..…… üretir.
Kan grubu belirleyen antijenlerden A ve B antijenleri glikolipit yapılıdır. Bu antijenlerin özgüllüğü lipite bağlı 
karbonhidratların ucundaki şekerlerin farklılığından ileri gelir. Hemen hemen tüm bireyler H maddesi denilen bir çeşit 
karbonhidrata sahiptir. Rh antijeni ise glikoprotein yapılıdır. 
• A antijeni, H + N-asetil galaktozamin
• B antijeni, H + Galaktoz
• O kan grubu bireylerde ise sadece H maddesi vardır.
Bombay kan grubunda ise kişinin alyuvarlarında A ve B antijeni yoktur. Bu nedenle O kan grubu olduğu zannedilir ancak, 
bu kişilerde ilgili gende bir mutasyon olması sebebiyle H maddesi sentezlenemez. H maddesi olmadığı için kişi genetik 
açıdan A ya da B kan grubu olabilecekken ne galaktoz ne de N-asetilgalaktozamin eklemesi yapabilir. Bu durumda A ve B 
antijenlerine sahip olamaz.
Kan grubu genetiğinde üç sistem bulunur.

Bunlar;
A, B ve 0,
Rh ,
M, N 
kan grubu sistemi'dir.

alyuvarların hücre zarlarında

antikor

glikolipit ve glikoprotein

A=B>0

R>r

M=N



AB0, Rh ve MN kan grubu karakterleri  açısından bir insan popülasyonunda 
kaç farklı çeşit genotip ve fenotip vardır?

SORU

AB0 Kan grubu karakteri Rh Kan grubu karakteri MN Kan grubu karakteri

A=B>0

nx(n+1)/2=3x((3+1)/2=6 çeşit genotip

AA, A0, BB, B0, AB, 00

4 çeşit fenotip

A, B, AB, 0

R>r

RR, Rr, rr 3 çeşit genotip

R (Rh+), r (Rh-)    2 çeşit fenotip

M=N

MM, MN, NN     3 çeşit genotip

M, MN, N      3 çeşit fenotip

Genotip çeşidi sayısı: 6x3x3=54

Fenotip çeşidi sayısı: 4x2x3=24



Kan Grubu Genetiği

A antijeni B antijeni A antijeni
B antijeni

Rh antijeni

A kan grubu B kan grubu AB kan grubu 0 kan grubu Rh (+) Rh (-)

alyuvar alyuvar alyuvar alyuvar alyuvar alyuvar

Anti B antikoru var Anti A antikoru var Antikor yok Anti A ve anti B var Antikor yok Anti Rh antikoru var

A kan grubundan B kan grubuna kan verilemez. Çünkü;

A antijeni + Anti A                ÇÖKELME

AB kan grubundan A kan grubuna kan verilemez. Çünkü;

B antijeni + Anti B                ÇÖKELME

B kan grubundan 0 kan grubuna kan verilemez. Çünkü;

B antijeni + AntiB ÇÖKELME

0 kan grubu, AB kan grubuna kan vermek isterse teorikte;

Antijen yok + Antikor yok      ÇÖKELME YOK gibi görünse de kural olarak 0 kan grubundan 
AB kan grubuna kan verilmez. İnsanlar kendi kan gruplarıyla aynı kan grubuna sahip 
insanlarla kan alışverişinde bulunabilir. 

Anne Rh-, fetüs Rh+ olduğunda plasentada meydana 
gelen yırtıklardan anne ve fetüsün kanı birbirine 

karışırsa anne, fetüsten gelen Rh antijenlerine karşı 
Anti Rh üreterek fetüse gönderir. Bu durumda 
fetüsün kanı çökelmeye başlar. İlk hamilelikte 

fetüsün yaşamını tehdit edecek oranda çökelme 
olmamasına karşın, diğer hamileliklerde fetüsün 

hayatını tehdit edecek kadar çok çökelme meydana 
gelir. Buna anne ve fetüs arasında Rh faktörüne bağlı 

kan uyuşmazlığı yani eritroblastosis fetalis denir.



Kan Grubu Tayini

Çökelme var Çökelme yok Çökelme var A Rh+

Çökelme yok Çökelme yok Çökelme yok 0 Rh-

Çökelme var Çökelme var Çökelme var AB Rh+

Çökelme yok Çökelme var Çökelme yok B Rh-


