
“Учение без разсъждение е безполезно,

а разсъждение без учение - опасно.”

КРЪВНО-ГРУПОВИ АНТИГЕНИ. 

СИСТЕМА АВО(Н). 

СИСТЕМА RHESUS

проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн



Генетика на система 

АВО(Н)

⧫генни локуси

АВО - 9 хромозома

 Н и Se – 19 хромозома

алелни взаимодействия : 

Ген АВО с 3 алела - А, В и О

кодоминантност (А и В)

доминантност (А и В спрямо О)

рецесивност (О спрямо А и В)

множествен алелизъм, 

полиалелна и полиморфна 
система

Karl Landsteiner 

1901 г.

хаптени, спорно 
бащинство, тъмно 
поле, полиомиелит



O алел – 63%

A алел – 21%

B алел – 16%

O

Популаци с висока честота на 0-гр. 
– по-чести вирусни инфекции

308 кръвно-групови антигени (КГА) в 30 системи



B алел – 16%

A алел – 21%

O алел – 63%

A

B

Популаци с 
висока честота 
на А и В-гр. –
по-чести 
бактериални 
инфекции





(+) хемаглутинация (-) хемаглутинация

АТ
АТ

АТ с най-силна аглутинираща способност са от клас 

IgM,

имат 5-10 АГ-свързващи участъка и така аглутинират

повече на брой корпускулярни АГ.

КГА - върху еритроцитната мембрана

АТ (анти-А, анти-В) - в кръвния серум 

В серума има АТ срещу АГ, който липсва по Er на 

индивида.

glutino (лат.) - лепя, слепвам





Фенотип Генотип АГ по

еритроцитите

АТ в серума

А АА, АО А анти-В

В ВВ, ВО В анти-А

АВ АВ А,В няма

О ОО няма анти-А, анти-

В

АТ (аглутинини) и АГ (аглутиногени);

естествени АТ (IgM) - не минават през 

плацентата!

генотип и фенотип (закони на Мендел)



Биохимия на КГА
Morgan, Watkins, Kabat - 1960 г.

 КГА- трансмембранни гликосфинго-

липиди (Er); гликопротеини (тъкани и 

секрети); Мт – 41 к D.

Walter Morgan Winifred Watkins
Elvin Kabat



Биохимия на КГА
Morgan, Watkins, Kabat - 1960 г.

 КГ-епитопи са имунодоминантни 

захари

 КГ-гени кодират гликозилтрансфераз-

ните ензими

 КГА АТ - резултат на АГ-общност с 

микроорганизми и лектини?



Прекурсорна

верига фукозилтрансфераза
Н-АГ

+ L-фукоза

+ N-ацетилгалактозамин

ацетилгалактозамин-

трансфераза

+ D-галактоза

галактозилтрансфераза
В-АГ

БИОСИНТЕЗА НА КГА

Ген Н, 19 хромозома

Алел А, 9 хромозома

Алел В, 9 хромозома

Н-АГ

Н-АГ

А-АГ



Фенотип “Бомбай”
кр.гр. О - няма АГ по Er, 

в серума - има анти-А, анти-В АТ

Фенотип “Бомбай” - няма АГ по Er, 

в серума - има анти-А, анти-В и 

анти-Н АТ срещу липсващия Н-АГ. 

Дължи се на missense мутация в Н-

гена - ензим без фукозилтрансферазна 

активност.



Подгрупи на АВО (Н) системата

Алелни варианти



СЕКРЕТОРСТВО

Наличие на  водоразтворими КГА 

в биологичните течности

Ген Se в 19-та хромозома - унаследява се независимо от 

АВО и Н гените и има доминантен характер.

Гените Se и Н кодират различни фукозилтрансферази, 

които пренасят фукозата до различна прекурсорна 

верига. Se-фукозилтрансферазата се експресира в 

епителните тъкани и благоприятства отделянето на АВН 

КГА в секретите.

 секретори - SeSe, Sese

 несекретори - sese

 съдебно-медицински експертизи



Биологични функции на КГА

1. Маркери на клетъчната пролиферация и 

диференциация 

2. Туморни маркери 

3. Молекули на междуклетъчните 

взаимодействия

4. Филогенетични и онтогенетични маркери

5. Рецептори за паразити, бактерии, вируси 

6. Имуногени - трансфузии, трансплантации, 

стерилитет 

7. Маркери, асоциирани със заболявания 



1. Маркери на клетъчната

пролиферация и диференциация

Собствени

резултати



Първичен тумор Първичен тумор
Метастаза в 

лимфен възел

Експресия  на КГА в туморно-променени тъкани

2. Туморни маркери 

КГА осигуряват устойчивост на клетките към апоптоза, потискат 

клетъчната подвижност;

Начална туморогенеза - +КГА неблагоприятен ход

Напреднала туморогенеза - +КГА благоприятен ход

Собствени резултати



Свръхекспресия на КГА:

• Начален етап на туморогенеза (опасно за 

организма) - АВН АГ осигуряват 

устойчивост на клетката към апоптоза, което 

улеснява канцерогенезата;

• Късен етап (полезно за организма) – АВН АГ 

потискат клетъчната подвижност и така 

ограничават метастазите; 

Загуба на КГА – засилена клетъчна 

подвижност, метастазиране, лоша прогноза



Имуноелектронна микроскопия

на КГА:

А. В зоната на контакт между 

Т-Ly и тимусна епителна клетка

Б. В зоната на дезмозомен контакт 

между тимусни епителни клетки

(ув. х 42 000)

А.

Б.

Собствени резултати

3. Молекули на между-

клетъчните взаимодействия



Бъбрек на човекБъбрек на мишка

Стомах на човек

Собствени резултати

4. Филогенетични и 

онтогенетични маркери

developmental antigens



5. Рецептори за паразити, 
бактерии, вируси

- паразити. Duffy a-, b- КГА- маларийни 
плазмодиуми; шистозоми.

- бактерии. КГА  P и Dr - E. coli, КГА  H и 
Lewis x, y - Helicobacter pylori и H. 

Influenzae; чумен бактерий – КГА А; 
дизентерийни бактерии (салмонели и 

шигели) – КГА В. 
- вируси. Lewis y-АГ- парвовируси; АВН  
АГ - вируси на гастроентерити (Norwalk 
virus) – КГА Н рецептор за вируса върху 

чревни епителни клетки.



• Barry Marshall & Robin Warren, 2005

Helicobacter pylori

Бактерии - КГА  H и Lewis x, y - Helicobacter 
pylori и H. influenzae; чумен бактерий – КГА А; 
салмонели и шигели – КГА В
Вируси - КГА Н рецептор за вируса на
гастроентерити (Norwalk virus) върху чревни 
епителни клетки
Паразити - маларийни плазмодиуми; О-група 
по-устойчива на малария

КГА – рецептори за патогени



Популационни различия в КГ-фенотипи

Теория за комбинирания селективен ефект

популация 0-група А-група В-група АВ-група

Африканци 

Югоизт. 

азиатци

42-58% 21-29% 16-26% 2-6%

Европейци

Азиатци

под30% 20-48% 5-36% 1-10%

Амер.инди-

анци

54-

100%

- - -



6. Имуногени - трансфузии, трансплантации, 
стерилитет

КГА Н – адхезия на бластоцисти към маточни 
епителни клетки (аборти, стерилитет).

7. Маркери, асоциирани със заболявания
предразположение (предиспозиция)

Популационна зависимост! Противоречиви данни!

• Кр. гр. А – диабет (КГА АВ – диабет II тип), рак на 
стомаха, панкреаса и млечната жлеза; ангина 
пекторис, инфаркт на миокарда

• Кр. гр. В – лимфома на Ходжкин

• Кр. гр. О - пептична стомашна язва и мултиплена 
склероза



Секретори:
 Разтворимите КГА в слюнката агрегират 

бактериите в устната кухина, като така пречат 

на залавянето и навлизането им в тъканите.

Разтворимите КГА свързват лектините от 

храната и така пречат на разрушителното им 

действие при следващо взаимодействие с 

клетъчно-свързаните КГА.

 Напр. секреторите Le (a-, b-) имат висок риск 

към ИБС, но при тях умерената консумация на 

алкохол е протективен (защитен) фактор, 

докато при другите групи хора тя се явява 

рисков фактор.



Несекретори:
➢ по-ниска активност на алкална фосфатаза, 
която разгражда холестерола от храната – по-
високо ниво на холестерол в серума; А гр. 
➢ по-кратко време на кървене и по-високо ниво 
на кръвосъсирващи фактори – по-голям риск от 
тромбози
➢ по-висок риск от ИБС
➢ по-често страдат от зъбен кариес
➢ по-голяма честота на преканцерози и рак на 
устната кухина и хранопровода
➢ по-често имат захарен диабет
➢по-голяма честота на автоимунни заболявания



Несекретори:
➢ по-често имат дуоденална и стомашна язва –
поради липсата на секретирани КГ-олиго-
захариди Helicobacter pylori се залавя директно 
за КГА по епителните клетки 
➢ по-голяма честота на рецидивиращи пикочо-
полови инфекции
➢ по-голяма честота на бронхиална астма, 
намалени белодробни функции и патологично 
хъркане
➢ макрофагите с по-висока фагоцитарна 
активност (О и В гр.) като компенсация за 
ограничените възможности за самозащита на 
лигавиците



Лектини - бактериални, 
растителни и животински 

молекули, които служат като 
рецептори за олигозахариди
 аглутинират клетките, които 

притежават такива 
въглехидрати

 участват в междуклетъчните
взаимодействия



Система Rhesus
Levine & Stateson, 1932

• 2 хомоложни 

тясно скачени 

гена RhD и RhСЕ 

- хромозома 1



Система Rhesus
Levine & Stateson, 1932

• генът RhD кодира 1 АГ - RhD; генът RhСЕ

кодира 2АГ - RhС и RhЕ. С- и Е-АГ са 

хомоложни помежду си и са получени от един и 

същ структурен ген (ген СЕ) в резултат на 

алтернативен сплайсинг.



Алелът D няма рецесивен хомолог

8 хаплотипа: DCE; DCe; Dce; DcE;

CE;   Ce;    ce;    cE.

D(+) индивидите имат:

•два Rh-гена – RhD- и RhCE-ген 

•три Rh-антигена - D, С и Е. 

D(-) индивидите имат:

•един Rh-ген - RhСЕ

•два Rh-антигена – С и Е. 

•При тях не се открива Rh D-АГ.



Rh- АТ- не се откриват нормално в 

серума на здрави лица; 

АТ са от клас IgG, винаги имунни!



• Rh АГ- полипептиди без
карбохидратни групи, протеолитично 
устойчиви. 

• RhD- АГ- силен имуноген - 50 пъти 
по-силен от другите АГ на системата.

1 мл. D(+) кръв сенсибилизира 15% от 
реципиентите, а 250 мл. - 70%, 
повторни само 0.03 мл. водят до бързо 
образуване на АТ.

D-АГ се експресира още на 38 ден след 
оплождането.



ХЕМОЛИТИЧНА БОЛЕСТ НА 

НОВОРОДЕНОТО (ХБН)

Условия за възникване
1. D (-) майка; 
2. D (+) плод; 

3. преминаване на фетални Er от плода в 
майката; 

4. образуване на АТ у майката срещу Er 
на плода; 

5. преминаване на майчини анти-Er АТ 
през плацентата в кръвообращението на 

плода; 
6. свързване на АТ с Er на плода и поява 

на хемолиза.



Първа бременност Следродов етап Следваща  бременност

D(+) Er на плода 
навлизат в май-
чиното кръво-
обращение при 

раждането

Майката 

произвежда 

анти-D(+) АТ

АТ преминават 
през плацен-
тата в плода

и атакуват D(+) 
му Er 



ХЕМОЛИТИЧНА БОЛЕСТ НА НОВОРОДЕНОТО 

(ХБН)

варираща по тежест клиника

от лека анемия до мъртъв плод 



Следродов период

В майката са навлезли 
D(+) Er на плода

Профилактика 

Инжектираните анти-D(+) АТ 
атакуват D(+) Er на плода и ги 
унищожават. Така се блокира 
имунната памет при втора 
бременност!

Анти-D(+) 

Ig



Функция на Rh-АГ -
неизвестна; сходна 

структура с амониевите
мембранни канали в 
бъбречните епителни 

клетки.
Физиологично 
предимство на D(+) -
еволюционна селекция 
и репродуктивно 
предимство; 
европеидна раса - 80%,
японска популация -
99% D(+).



Изкуствена кръв
рекомбинантен човешки хемоглобин
Синтетична кръв – от стволови ембр. 

кръвни клетки, проф. Търнър – Единбург, 
2011 г.


