Ayxmaz/biyoloji
Bombay Fenotip
Normalde, çocuğun A kan grubu annesi ve O kan grubu babası varsa beklenen en az bir O aleli taşımasıdır.
Kan grubu OO, AO. Olabilir.

Çocuk sahip olduğu genleri anne ve babadan alır. Ancak çok nadirde olsa AB kan grubu anne veya babanın
cocuğuna verecek O aleli olmamasına rağmen , O kan grubu çocuk olabilir. Ebeveynlerden O alınmamış
olmasına rağmen O fenotipte görülmenin nedeni H-antijeni için resesif alel taşımasıdır.

H antijeninin sentezlenmesini sağlayan gen lokusu, ABO kan sistemi genlerinin lokusundan farklı olarak bulunur.
Çekinik olan h geni baskın olan H allelinden çok daha az sıklıkta bulunur ve çok nadir olarak "hh" şeklinde
homozigot olarak bulunabilir. Bu durumda H antijeni üretilmez ve kan grubu oluşmaz. H antijeninin olmadığı bu
kan grubu Anti-A veAnti-B serumları ile test edildiğinde 0 grubu gibi gözükür.
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A ve B antijenleri, H antijeni ya da maddesi denilen, ortak öncü bir molekülden oluşmaktadır. 0 grubu kanda, H
antijeni herhangi bir değişiklik geçirmez, bu yüzden de kan hücresi yüzeyinde bir antijen olarak görülmez ve
fenotip 0 olarak görülür. H antijeninin (H maddesi) ifade edilememesi durumu, Bombay fenotipi (hh genotipi)
olarak görülür.
Genetik yapılarında çekinik olarak bulunan "h" alellerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan durumda, H antijen
öncüsü sentezlenemez, bu yüzden de A ya da B grubu enzimleri bulunsa bile antijen üretimi de gerçekleşemez.
Sonuç olarak kan grubu fenotipte "0" olarak görülür ancak bu kişinin genotipi AB'dir.
Bu fenotipli kişiler, alellerinde A ve B kan grubu genlerini taşıdıkları halde, alyuvarlarında H antijeninden yapılan A
ya da B antijenini sentezleyemezler. Alınan kan, hastanın kendi kanında asla bulunamayacak olan, alerjik bir
reaksiyona sebep olan bir antijen içerir.
Sonuçta, Bombay fenotipli insanlar AB0 kan grubu sisteminden herhangi birine (Rh faktörü birbirine uydukça) kan
bağışlayabilirler, fakat A, B ve H antijenlerinden herhangi birini her zaman içeren AB0 kan grubu sistemlerindeki
hiç kimseden kan alamaz, sadece diğer Bombay fenotipli insanlardan kan alabilirler.
İleri hastane testleri olmayan AB0 kan grupları genel testleri, Bombay fenotipli insanların kan grubunu "0" olarak
gösterir
1.
2.
3.

Kan grubu A -> aleli, H sonuna N -asetilgalaktozamin bağlayan bir enzim kodlar.
Kan grubu B -> aleli, H sonuna galaktoz bağlayan bir enzim kodlar
Kan grubu O -> aleli, H sonuna herhangi bir bağlama yapmaz

