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 تشریح طبی »گروه خونی«
 

 در قاموس کبیر افغانستان
 

خونی خونی Oگروه  و  O گروه  قدیمیترین   ،
از   که  است  خونی  گروه  هزار    50رایجترین 

جریان   انسانها  رگهای  در  تاکنون  پیش  سال 
از مزیتهای این گروه خونی، سیستم  داشته است.  

ایمنی قوی و متابولیسم خوب است. جالب است  
گروه،   این  قوی  و  خوب  ایمنی  سیستم  بدانید 
خودایمنی   بیماریهای  به  بیشتر  می شود  باعث 

 .مبتال شوند 
 

 A گروه خونی
 

هزار سال پیش    20این گروه خونی از حدود  
پدیدار  یعنی از زمانی که زراعت رونق گرفت،  

هاضمه   دستگاه  ایمنی،  سیستم  برعکس  شد. 
به دلیل مصرف بیشتر گیاهان ضعیفتر است و در هضم پروتئینهای حیوانی   A دارندگان گروه خونی 
 .دچار مشکل می شود 

 

 B گروه خونی
 

هزار سال است که این گروه خونی به وجود آمده و دلیل آن هم به مهاجرت انسانها در پی    10تقریبا  
تغییرات آب وهوایی برمی گردد. میزان سازگاری افراد دارای این گروه خونی با هر نوع آب و هوا  
بسیار باالست و به طور کلی از سیستم ایمنی، عصبی و فیزیکی خوبی برخوردارند. دارندگان این  

ر برابر  ، بیشتر در معرض ابتال به بیماریهای خودایمنیاند و د O گروه خونی نیز همانند گروه خونی 
 .بیماریهای ویروسی بسیار ضعیف هستند 

 

 AB گروه خونی
 

تعداد دارندگان این گروه خونی چندان زیاد نیست. تقریبا هزار سال است که این گروه خونی به وجود  
با جهان مدرن   AB گروه خونی است. بدن دارندگان گروه خونی  3آمده و می توان گفت ترکیبی از 

است و   O اه هاضمه آنها به نسبت ضعیف تر از دارندگان گروه خونیبسیار سازگار است. دستگ
 .بهراحتی نمی توانند پروتئینهای حیوانی را هضم کنند 
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