
İmmun sisteme genel 
bakış
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• İmmun sistem: enfeksiyonlara karşı savunmayı sağlayan hücreler, 
dokular ve moleküllerin toplamı

• İmmun sistemin rolü:
Ø Enfeksiyonlara karşı savunma
ØHücre hasar ve patolojik inflamasyon
ØAşılama
ØTümörlere karşı savunma
ØYabancı proteinler ve doku greftlerine karşı defans



1-Doğal immunite

• Doğuştan gelen
• İntraüterin haya2a gene4k 

özelliklerimizin belirlediği

2-Kazanılmış/edinsel immunite

Sonradan edinilen

a- Hücresel/Ak4f immunite: 
Enfeksiyonu geçirerek veya aşılama
ile gelişir

b-Hümoral/Pasif immunite: Daha 
önceden enfeksiyonu geçirmiş
bireylerden alınan an4korlar aracılığı
ile gelişir
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-Doğal immunite mekanizmaları, enfeksiyonlara karşı ilk koruyucu engelleri oluşturur. İlk savunma hattı epitel. Mikrop 
epiteli deler ve dokulara ya da dolaşıma girerse fagositler, doğal öldürücü hücreler özelleşmiş lenfositler ve kompleman
sisteminin proteinleri tarafından saldırıya uğrar.
Erken savunma yanında doğal enfeksiyonlara karşı gelişen edinsel immun yanıtı güçlendirir. SAATLER İÇİNDE
-Edinsel immun yanıt lenfosit ve onların ürünleri sayesinde daha geç gelişir.
Antikorlar, serumdaki enfeksiyon etkenlerini yakalar ve mikropları yok eder. T lenfositleri hücre içindeki mikropları etkisiz
hale getirirler. GÜNLER İÇİNDE
-Doğal ve edinsel immun yanıtların kinetiği birbirine benzer ve farklı enfeksiyonlara göre değişkenlik gösterir.



Edinsel immunite
v Hümoral immunitede B lenfositler hücre dışı mikropları yok etmek için anPkor salgılar
v Hücresel immunitede, T lenfositler fagositoza uğramış mikropları yok etmek için makrofajları efektör konuma 

geçirirler ya da enfekte hücreleri öldürürler.
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Doğal bağışıklık Edinsel bağışıklık

Özgüllük Mikrop sınıfları tarafından paylaşılan yapılar için moleküler 
kalıplar
PAMP 
patojen ilişkili moleküler patern
DAMP 
hasar ilişkili moleküler patern

Mikrobiyal moleküllerin (antijenler) yapısal 
detaylar için nonmikrobiyal antijenleri tanıyabilir.

Reseptörler Germline için kodlanma: sınıfsal farklılık Gen segmentlerin somatik 
rekombinasyonu ile oluşan genler 
tarafından kodlanır; çok fazla 
farklılık

Reseptörlerin dağılımı Nonklonal: Aynı dizine ait hücreler üzerinde 
benzer reseptörler

Klonal: Farklı özgüllüğe sahip 
lenfosit klonlarını farklı resptörler
eksprese ederler.

Öz olan ve
olmayan ayrımı

Konak hücreleri tanımaz veya bunlar doğal 
bağışıklığı engelleyici moleküller eksprese 
ederler

Öze reaksiyon veren lenfositlere 
karşı seçime dayanır; hatalı 
olabilir- OTOİMMUNİTE



• İmmun Sistemin Bileşenleri
Primer lenfoid organlar;
• Timus
• Kemik iliği
Sekonder lenfoid organlar;
• Dalak
• Tonsiller
• Lenf düğümleri
• Mukoza ile ilişkili lenfoid dokular 



Pluripotent kök hücreden lenfoid prekürsörlerden lenfositler gelişir. T hücre Timus ta olgunlaşır. 
B hücre kemik iliğinde olgunlaşır.àPlazma hücresi oluşur.
Monositler dokularda makrofajlara dönüşür.



Olgun lenfositler, yabancı antijenlere yanıt 
oluşturdukları periferik lenfoid organlara 
giderler, 

daha sonra bu organlardan kan ve
lenfatik dolaşıma katılırlar.





İmmun sistemin başlıca hücreleri

Hücre 7pi

Lenfositler ANTİJENLERİN ÖZGÜL OLARAK TANINMASI
B lenfositler: hümöral immunite aracıları
T lenfositler: Hücresel immunite aracıları
Doğal öldürücü hücreler (NK): Doğal immunitenin hücreleri

Antijen 
sunan 
hücreler

LENFOSİTLERE SUNUM İÇİN ANTİJENLERİN YAKALANMASI
Dentritik hücreler: T hücre yanıtının başlaması
Makrofajlar: Hücresel immünitenin başlaması ve efektör evreye dönüşüm
Foliküler dentritik hücreler: Hümoral immun yanıtta yer alan B hücrelerine antijen sunumu

Efektör
hücreler

ANTİJENLERİN ORTADAN KALDIRILMASI
T lenfositler: Yardımcı T hücreleri ve sitotoksik T hücreleri
Makrofajlar ve monositler: Mononükleer fagosit sistem hücreleri
Granülositler: Nötrofiller ve eozinofiller



• Fagosi4k hücreler: nötrofiller ve 
monositler
• Kanda bulunan monositler dokulara 

geçerek makrofajları oluştururlar. 
• Görevleri: Endositoz

An8jen sunma 
Sitokin sentezi 

Langerhans hücreleri-cilt
Mikroglialar-santral sinir sistemi
Osteoklastlar-kemik
Alveolar makrofajlar-akciğer
Kupffer hücreleri-karaciğer
Sinovyal A hücreleri-eklem
Mezenkimal makrofajlar



Dentritik hücreler

• Antijen sunmada profesyonel

• Uzun ve hareketli sitoplazmik
uzantıları mevcut
• Fagositik aktiviteleri yok
• MHC klas I ve veya II eksprese 

eder

• Antijen yakalamada doğru yerde 
epitel altı
• Antijen/mikroorganizma 

yakalamak için TLR ve diğer 
reseptör ekspresyonu
• T hücre zonlarında T hücrelerinin 

yakınında toplanırlar
• MHC clas II ile yardımcı 

moleküler olan B7-1 ve B7-2 
yüksek düzeyde ekspresyonu



Protein an7jenlerin dentri7k hücrelerce yakalanması ve 
sunulması

ü Epiteldeki dentriPk hücre-LANGERHANS HÜCRELERİ-
Olgunlaşmamış dentriPk hücreler mikrobik anPjenleri yakalar ve 
epiteli terk eder.

ü DentriPk hücreler lenf düğümünden kaynaklanan 
kemokinlerin çağrısıyla o bölgeyi drene eden lenf 
düğümlerine göç eder.

ü Bu göç sırasında dentriPk hücre olgunlaşır ve lenf 
düğümündeki denPriPk hücre  anPjenleri naif T hücrelerine 
sunar.

ü Olgunlaşmamış dentriPk hücreler—mikrobik anPjenleri 
yakalayan yüzey reseptörleri eksprese eder.

ü Olgun denPriPk hücreler– T hücrelerini uyarmaya yarayan 
MHC molekülleri ve eş uyaranları (kosPmulatör) yüksek 
miktarda eksprese eder.



Polimorfonükleer hücreler
• Nötrofiller: fagosiAk hücreler olup, 

MHC II molekülü taşımadıkları için
anAjen sunma görevleri yoktur . 
• Eozinofiller: sitoplazmik granüllere

sahip lökositlerdir.
Zayıf fagosiAk hücreler olup anAjen 
sunma görevleri yoktur.  Helmintlere
karşı savunmada ve Tip I aşırı duyarlılık 
reaksiyonlarını durdurmak için
histaminaz salgılarlar. 
• Bazofiller ve mast hücreleri: 

yüzeylerinde IgE Fc reseptörü taşırlar. 
Ortamda bulunan IgE ile bu 
reseptörlerin çapraz birleşmesi sonucu 
hücreler akAve olarak histamin , 
peroksidaz, hidrolaz gibi salgıları ile 
sistemik anaflaksiye neden olabilirler. 



DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ HÜCRELER (NK)
ü Hücre içi mikroplarla enfekte olmuş konak 

hücreleri öldürür (SensiPze olmadan direk veya 
hücre aracılı sitotoksisite ile).

ü Makrofajlar taraandan sentezlenen İL-12 ye yanıt 
vermekte ve fagosite edilmiş mikropların 
öldürülmesi için makrofajları uyaran IFN-y 
salgılar.

DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ HÜCRELER (NK)
ü NK reseptörleri normal konak hücrelerini 

tanıyarak onları öldürmelerini engelleyen öz sınıf I 
MHC moleküllerini tanır.

ü NK hücreler düşük sınıf MHC ekspresyonu 
gösteren enfekte hücreler taraandan uyarılır; 
Enfekte hücreler öldürülür. 



LENFOSİTLER

• Kazanılmış bağışık yanıtta yabancıyı ayırt eder
• Lenfositler monoklonal antikor panelleri ile tanınabilen 
yüzey proteinleri aracılığıyla birbirinden ayrılabilir. Bu proteinlerin 
standart adlandırılması CD-ayırım kümesi-cluster differantiation- sayısal 
tanımlamasıdır.



Lenfositlerin sınıfları
üB lenfositleri çözünür antijenleri veya 

hücre antijen yüzey antijenleri tanır ve 
antikor salgılayan hücrelere dönüşür. 
CD19+ 

üYardımcı T hücreleri antijen sunan 
hücrelerin yüzeyindeki antijenleri tanır 
ve sitokinleri salgılar—İMMUNİTE 
OTOİNFLAMASYON CD4+

üSitotoksik T hücreleri enfekte
hücrelerdeki antijenleri tanır ve bu 
hücreleri öldürür. (yalnızca MHC 
molekülleri ile sunulan peptidler ile 
tanınır) CD8+

üDüzenleyici T hücre immun sistemin 
baskılanması CD4+ CD25+

üDoğal öldürücü hücreler enfekte
hücrelerin yüzeyinde meydana gelen 
değişiklikleri tanır ve bu hücreleri 
öldürür. CD3- CD16+ (IgG için Fc res) 56+



DOĞAL BAĞIŞIKLIK



Toll benzeri reseptörlerin (TLR'ler) özellikleri ve işlevleri
Farklı TLR'ler, farklı mikrop ürünlerine yanıt verir. 
TLR'lerin tümü, benzer sinyal mekanizmalarını akPve ederek, 
doğuştan gelen bağışıklığın merkezinde yer alan hücresel 
tepkilerle sonuçlanır. 

Toll-like reseptörler (TLR'ler), hücresel veya endozomal
membranlarda lokalize olan zara bağlı reseptörlerdir. 

-TLR lerin akPvasyonu sonucu ortaya çıkan sinyal, kısaca 
nükleer faktör κB transkripsiyon faktörünü akPve eder ve 
böylece sitokinler ile enzimlerin ve akPve fagositlerin 
anPmikrobiyal etkinliklerinde rolü olan diğer proteinlerin 
ürePmi uyarılır. 

IFN, interferon; IL, interlökin; IRF-3, interferon yanıt faktörü-3; LPS, lipopolisakarit;
MCP-1 ve RANTES iki kemokindir; 

NFκB, nükleer faktör κB; PAMP'ler, patojenle ilişkili moleküler modeller; 
TNF, tümör nekroz faktörü.

Dolaşımdaki ve damar dışı dokulardaki 
mikroorganizmalar, nötrofil ve makrofajlarca özel 
reseptörler aracılığıyla tanınır.



Reseptörlerin akPvasyonu ve fagositlerin 
fonksiyonel tepkileri

ü Dokulara göç
ü Mikropların öldürülmesi
ü Enflamasyon
ü Artmış edinsel bağışıklık
ü Dokunun yeniden yapılanması



SLE

SLE

NOD2/CARD15 ve NALP3, NLR (nükleotid bağlayıcı oligomerizasyon alanı [NOD] 
benzeri reseptörler) ailesine aittir. Çoğu NLR, NOD2/CARD15 için muramil dipeptid
(MDP) gibi, PAMP'lerin tanınması için bir lösin açısından zengin tekrar (LRR) alanı 
içerir. 

RIG-I (retinoik asitle indüklenebilir gen I), RIG-I benzeri reseptörler (RLR'ler) terimi 
altında gruplandırılmış viral nükleik asitlerin hücre içi sensörlerinin bir sınıfının bir 
örneğini temsil eder. C-terminal sarmal alanı sayesinde, RIG-I viral RNA'yı bağlar ve 
CARD'a bağlı sinyallemeyi iletmek için aktive olur ve sonuçta tip I interferon
üretiminin aracılık ettiği bir antiviral yanıtla sonuçlanır.
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Enfeksiyon bölgesine kan lökosit göçü:
ü Enfeksiyon bölgesinde mikroplarla karşılaşan makrofajlar (nötrofiller ve monositler)  yakın venüllerdeki hücreleri selektin,
integrin ligandları ve kemokin yapmaları için aktive eden sitokinleri sentezler (TNF ve İL-1 gibi).
Ø Selektinler kan nötrofillerinin endotele zayıf şekilde bağlanarak yuvarlanmalarını sağlarken; 
Ø integrinler nötrofillerin sıkı bağlanmalarından sorumludur.
Ø Kemokinler nötrofilleri aktive eder ve bu hücrelerin endotel yoluyla enfeksiyon bölgesine göç etmelerini sağlar.



Mikropların fagositozu ve hücre içi öldürülmesi
ü Makrofaj ve nötrofiller mikropları fagosite edilmeleri 

için bağlayabilen pek çok yüzey reseptörleri eksprese
ederler.

ü Mikroplar lizozomlar ile füzyona geçen fagozomlar
içine fagosite edilir.

ü Fagolizozomlar içerisinde bulunan enzimler ve bazı 
toksik maddeler yoluyla öldürülür.

ü Aynı maddeler fagositler tarafından da salgılanabilir ve 
hücre dışı mikropların öldürülmesinde görev alır.

NO:nitrik oksit
ROS: reaktif oksijen ara ürünleri

Fagositik oksidaz enzim eksikliği
kronik granülamatöz hastalık



Kompleman proteinlerinin çoğu proteolitik enzimlerdir ve 
sistemin harekete geçmesi bu enzimlerin birbiri ardına aktive 
olması sonucu oluşur. Hepsinde sonuç olarak C3b yapımına 
(erken dönem) neden olan üç farklı yolla oluşur. 

Alternatif yolda bazı kompleman proteinlerinin  
mikrooganizmaların yüzeylerinde aktive olmaları söz 
konusudur—Doğal immunite
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Mikroplara yanıt oluşturan makrofajlar
enflamasyonu uyaran sitokinleri
sentezler
Doğal öldürücü hücreleri IFN-y ile 
makrofajları uyarır.





Doğal bağışıklığın sitokinleri Ana hücre Ana hücresel hedefler ve biyolojik 
etkiler

TNF

enflamasyonu uyarır

Makrofajlar
T hücreleri

Endotelyal hücreler: aktivasyon 
(enflamasyon, koagülasyon)
Nötrofiller: aktivasyon
Hipotalamus:ateş
Karaciğer: akut faz protein sentezi
Kas, yağ: katabolizma (kaşeksi)
Pekçok hücre tipi: apoptoz

İnterlökin-1

enflamasyonu uyarır

Makrofajlar, endotelyal hücreler, bazı 
epitelyal hücreler

Endotelyal hücreler: aktivasyon 
(enflamasyon, koagülasyon)
Hipotalamus:ateş
Karaciğer: akut faz protein sentezi

Kemokinler Makrofajlar, endotelyal hücreler, T 
lenfositler, fibroblaslar, trombositler

Lökositler:kemotaksi, aktivasyon

İnterlökin-12

NK hücrelerini aktive eder

Makrofajlar, dentritik hücreler Doğal öldürücü hücreler ve T hücreleri: 
IFN-y sentezi artmış sitolitik aktivite
T hücre: Th1 farklılaşması

İnterferon-γ (IFN-γ)

makrofajları uyarır

Doğal öldürücü hücreler, T lenfositler 
(doğal ve edinsel bağışıklıkta rol oynar)

Makrofajların aktivasyonu, bazı antikor 
yanıtlarının uyarılması



Doğal bağışıklığın sitokinleri Ana hücre Ana hücresel hedefler ve biyolojik 
etkiler

Tip 1 IFN (IFN-α, IFN-β)

Viral enfeksiyonları engeller.

IFN-α: makrofajlar
IFN-β: fibroblastlar

Tüm hücreler: antiviral konum, 
artmış sınıf I MHC ekspresyonu
Doğal öldürücü hücre aktivasyonu

İnterlökin-10 Makrofajlar, T hücreler (Th2) Makrofajlar: İl-12 yapımı 
inhibisyonu, eş uyaran ve sınıf II 
MHC moleküllerinin 
ekspresyonunda azalma

İnterlökin-6 Makrofajlar, endotelyal hücreler, T 
hücreleri

Karaciğer: akut faz protein sentezi
B hücreleri: antikor yapıcı hücrelerin 
çoğalması

İnterlökin-15 Makrofajlar ve diğerleri Doğal öldürücü hücreler: çoğalma
T hücreleri: çoğalma

İnterlökin-8 Makrofajlar Doğal öldürücü hücreler ve T 
hücreleri: IFN-y sentezi



Makrofaj aktivasyonunun 
farklı yöntemleri

A) Mikropların korunmuş moleküler 
bileşenlerinin (şekilde, LPS: lipopolisakkarit) 
spesifik reseptörler (yani Toll-benzeri 
reseptörler, mannoz reseptörü, çöpçü 
reseptörler) tarafından tanınması.

B) IFN-y ve CD40-CD40-ligand (L) etkileşimi 
yoluyla T-hücresi aracılı aktivasyon

C) İmmünoglobulinlerin ve kompleman
reseptörlerinin Fc fragmanı için membran
reseptörleri tarafından antikorların, immün
komplekslerin ve komplemanın tanınması. 



Doğal bağışıklığın edinsel bağışıklığın 
uyarılmasındaki rolü

Makrofajlar fagosite edilmiş mikroplara karşı eş 
uyaranlar 
(örneğin T hücreleri üzerindeki CD28 reseptörü 
tarafından tanınan B7 proteinleri eksprese ederek) 
ve sitokinler sentezleyerek (örnek İL-12) yanıt 
vermektedir. Eş uyaranlar ve İL-12 antijen tanınması 
birlikte T hücrelerini aktive etmektedir. 

Kompleman sistemi  uyarılır -C3d gibi mikroba 
yapışabilen proteinler oluşur. 
B lenfositleri mikrobiyal antijenleri kendi antijen 
reseptörleri ile tanırken 
C3d molekülünü ise tip 2 kompleman reseptörü 
(CR2) aracılığıyla tanımaktadır. 
Antijen  reseptörü ve CR2 kaynaklı sinyaller birbiri 
ile yardımlaşarak B hücrelerini uyarmaktadır. 



Edinsel immunite



EDİNSEL İMMUNİTENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ü X ve Y anPjenleri farklı anPkorların oluşumunu uyarır
ÖZGÜLLÜK
ü AnPjen Y ‘ ye karşı gelişmiş primer yanıtan farklıdır.
ÖZGÜLLÜK
ü AnPjen X e karşı oluşan sekonder immun yanıt, 
birincil yanıtan daha fazladır BELLEK

Her bağışıklama sonrası anPkor düzeyleri zamanla 
azalmaktadır.

ü Öz anPjenlere tepki: Konak doku veya hücrelerine 
karşı gelişebilecek zararlı immun yanıtları önler.



EDİNSEL/ADAPTİF İMMUNİTENİN EVRELERİ
ü AnPjenin özgül lenfosit taraandan tanınması
ü Lenfosit akPvasyonu (çoğalma ve efektör

hücrelere dönüşümünü kapsar)
ü Efektör evre (anPjenin ortadan kaldırılması)
ü AnPjen ortadan kaldırıldıkça yanıt azalır ve 

anPjenle uyarılmış hücrelerin çoğu apoptoz
ile ölür. 

ü AnPjene özgül lenfositlerden hayata kalanlar, 
bellek gelişiminden sorumludur. 

Her fazın süresi, farklı bağışıklık tepkilerinde 
değişebilir.



An>jenin yakalanması ve lenfositlere sunumu

T lenfositler taraZndan tanınan an[jenler
T hücre reseptörü-THR
Majör histokompabilite kompleksi- MHC
molekülünce gösterilen bir pep[d an[jeni ile 
bağlanması
MHC molekülleri an[jen sunucu hücreler 
üzerinde eksprese olur ve protein 
an[jenlerinden kaynaklanan pep[dleri sunmaya 
yarar. 



MHC bireyler arasında yapılan doku naklinde 
kabul veya reddi belirleyen ana genetik lokus

HLA: insan lökosit antijenleri –insan MHC proteinleri

ü Eş baskın ekspresyon: her iki ebeveynden 
gelen MHC allellerinde eksprese olur

ü Polimorfik genler: popülasyonda çok sayıda 
farklı allel bulunur

ü Her MHC molekülü bir kerede bir peptidi
sunar

ü Aynı MHC molekülüne birçok farklı peptid
bağlanır (düşük afinite, geniş özgüllük)

ü MHC molekülü bağladığı peptidi T hücresinin 
bulabileceği kadar uzun süre gösterir

Clas I: A, B, C
Clas II: DP, DQ, DR
Clas III: kompleman



ü Her iki MHC peptid bağlama oluğu bulunur-MHC molekülleri 
yalnızca PEPTİD bağlar

Sınıf I MHC molekülleri 
üα3 kısmı bağlayan kısmı
üYanıt veren hücre: CD8+ T hücreleri
üASH 4pleri: tüm çekirdekli hücreler
üPep4dleri sitozolik proteinlerden 

sağlar

Sınıf II MHC molekülleri 
üβ2 bağlayan kısmı
üYanıt veren hücre: CD4+ T hücreleri
üASH 4pleri: dentri4k hücre, 

mononükleer fagositler, B lenfositleri, 
endotel hücreleri, 4mik epitel

üProteinleri hücre içi veziküllerden 
edinir.



• Makrofajlar ve lenfositleri ile hücre dışı 
çevreden endositozla alınan mikropların 
protein anOjenleri işlemenin sınıf II MHC 
yoluna yönelir. 

• Bu proteinler CD4+ yardımcı T hücrelerince 
tanınır.

• CD4+   yardımcı T hücrelerinin işlevleri ise 
fagosite edilen mikropları öldürmek üzere 
makrofajları akOve etmek ve hücre dışı 
mikrop ve toksinlere karşı anOkor üretmek 
üzere B hücrelerini akOflemektedir.

Enfekte hücrenin sitoplazmasında yaşayan 
mikropların anOjenleri anOjen işlemenin sınıf I 
MHC yoluna yönelir. 
Bu proteinler enfekte hücreyi öldürmekle 
görevli CD8+ T hücrelerince tanınır.



özellik Antikor (immunglobulin) T hücre reseptörü

Tanınan antijen biçimleri Makromoleküller (proteinler, 
polisakkaridler, lipidler, nükleik 
asitler) küçük kimyasallar
-Üç boyutlu ve doğrusal epitoplar

ASH yüzeyinde MHC cebinde 
sunulan peptidler

- Doğrusal epitoplar

Antijen tanınmasını sağlayan 
bölgeler

Membran immunoglobulin
molekülünün ağır ve hafif 
zincirlerinin değişken bölgeleri

α ve β zincirlerinin değişken V 
bölgeleri

Sinyal işlevine katılan moleküller Membran immunglobulin ile ilişkili 
proteinler (Ig α ve Ig β) 

THR ilişkili proteinler (CD3 ve ζ)

Çeşitlilik Her klon tek bir özgüllüğe sahiptir
109 dan fazla farklı özgüllük

Her klon tek bir özgüllüğe sahiptir
1011 den fazla farklı özgüllük

Efektör işlevlere katılan moleküller Salgılanan Ig lerin sabit C bölgesi THR efektör işlev göstermez



özellik Antikor (immunglobulin) T hücre reseptörü

Antijen bağlama VH içerisinde üç CDR ve VL
içerisinde üç CDR den oluşmaktadır.

Vα içerisinde üç CDR ve Vβ
içerisinde üç CDR den oluşmaktadır.

Bağlanan antijenlerin bağlarının 
yapısı

Küçük kimyasalların ve 
makromoleüllerin doğrusal ve üç 
boyutlu determinantları

Peptidin 1-3 amino asit kalıntısı ile 
MHC molekülünün poliformik
kalıntısı

Sinyal Antijen bağlanma afinitesi Daha yüksek Daha düşük

Bağlanma ve ayrılma hızları Hızlı bağlanma, değişken hızda 
ayrılma

Yavaş bağlanma, yavaş ayrılma

Bağlanmada rol alan aksesuvar
moleküller

yok CD4 veya CD8 eş zamanlı olarak 
MHC molekülüne bağlanır



Hücre aracılı immun yanıt

T lenfosit aktivasyon basamakları
üNaif T hücreleri antijen sunucu hücre 

üzerindeki MHC ye bağlı peptid
antijenleri ve diğer sinyalleri tanır.

üT hücreleri İL-2 gibi sitokinler
üreterek, bu sitokinler için reseptör 
oluşturarak, otokrin hücre 
çoğalmasına yönlenecek biçimde yanıt 
verirler.

üT hücre klonal çoğalır.
àhücre aracılı immunitede çeşitli 
görevler alacak efektör hücrelere
à Belek hücrelere farklılaşır. 



• T hücre 
aktivasyonunda 
görev yapan 
hücre çiftleri

CD4+ hücrelerin 
yüzeyinde 
aktivasyonda rol 
oynayan 
moleküller-
RESEPTÖRLER
Reseptörlerce 
tanınan antijen 
sunucu hücre yüzey 
molekülleri
(ligandlar)



Efektör hücrelere farklılaşan CD4+ 
yardımcı T hücreleri
CD40L eksprese eder ve sitokin
salgılar
Makrofajlar ve B lenfositleri 
üzerindeki CD40 molekülüne CD40 
ligandı, sitokin reseptörlerine ise 
sitokinler bağlanır.
üHücresel aracılı immunitede

makrofajları
üHümoral immunitede an[korları 

sentezlemek için B hücrelerini 
ak[ve eder.
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• Mikroplara karşı doğuştan gelen bağışıklık tepkisinde veya adaptif bağışıklık tepkisinde erken dönemde üretilen sitokinler, 
saf CD4+ T hücrelerinin Th1, Th2 ve Th17 hücrelerine farklılaşmasını etkiler. 

• Antijen sunan hücreler tarafından üretilen IL-12, STAT-4'e bağlı bir yol aracılığıyla interferon (IFN)-y'nin (Th1 gelişimi) 
transkripsiyonunu indükler. IFN-y'ye yanıt olarak üretilen transkripsiyon faktörü T-beta, Th1 yanıtını güçlendirir. 

• IL-4'ün varlığında saf T hücrelerinin uyarılması, STAT-6'ya bağlı bir yol aracılığıyla Th2 hücrelerinin farklılaşmasını destekler. 
GATA-3 transkripsiyon faktörü, Th2 farklılaşması için kritik öneme sahiptir. 

• İnsanlarda, IL-1, IL-6 ve IL-23, STAT-3'e bağlı bir yol aracılığıyla IL-17'nin (Th17 gelişimi) transkripsiyonunu indükler. 
Transkripsiyon faktörü RoR-γt, IL-17 ve Th17 yanıtının stabilizasyonu ve amplifikasyonu için gerekli olan IL-23 reseptörünün 
ekspresyonu için kritiktir. 

• AYRICA Th1 (IL-2, TNF-a, lenfotoksin), Th2 (IL-5, IL-10, IL-13) ve Th17 (IL-21, IL-22) tarafından üretilen diğer sitokinler





Th1 hücreleri mikropların öldürülmesi ve fagositler 
tarafından yutulmasını kolaylaştırıcı antikorların 
sentezlenmesini sağlayan IFN-γ sitokinini salgılar.

Makrofaj aktivasyonu
IgG stimulasyonu opsonizasyon ve fagositoz

OTOİMMUNİTE



Mikrobiyal veya mikrobiyal olmayan protein 
anPjenlere özgül Th2 hücreleri İL-4 ürePrler, bu 
sitokin IgE anPkorunun sentezini ve eozinofilleri
akPve eden İL-5 sitokininin salgılanmasını 
uyarır.IgE, protein anPjenlerle mast hücrelerinin 
akPvasyonuna kazlır ve helmintleri eozinofillerle
parçalanmaya hazırlayıcı biçimde kaplar. 

ALLERJİ



Th17 hücreleri, çeşitli hücrelerden 
kemokinlerin ve diğer sitokinlerin ürePmini 
indükleyen IL-17 sitokinlerini ürePr ve bunlar, 
nötrofilleri ve monositleri inflamasyon
bölgesine alır. 
Th17 hücreleri taraandan yapılan özellikle IL-
22,sitokini bağırsak yolunda ve diğer dokularda 
epitel bariyer fonksiyonunda görev yapar.

OTOİMMUNİTE



Hücresel immunitenin indüksiyonu ve 
efektör fazları
üCD4+ T hücreleri ve CD8+ T hücreleri, 

protein anAjenlerinden üreAlen ve 
periferik lenfoid dokularda anAjen 
sunucu hücreler tara^ndan sunulan 
pepAdleri tanırlar.

üT hücreleri, çoğalmak ve farklılaşmak 
üzere uyarılır ve efektör hücreler 
dolaşıma girer.

üEfektör T hücreler ve diğer lökositler 
periferik dokudalardaki kan damarları 
aracılığıyla göç ederler ve bu dokularda 
enfeksiyona yanıt olarak üreAlen 
sitokinlerin akAve e_ği endotelyal
hücrelere bağlanırlar.

ØMakrofaj akAvasyonu fagosite edilen 
mikropların öldürülmesi

ØHedef T hücrenin CTL ile öldürülmesi 
ile sonuçlanır



Hümoral immunite

• Naif B hücreler antijenleri tanır ve 
yardımcı T hücreler ve diğer 
uyaranların etkisi ile çoğalma, 
klonal genişleme ve antikor 
salgılayan efektör hücrelere 
dönüşmek üzere aktive edilirler.
• Aktive olan B hücrelerinin bazıları 

ağır zincir izotip dönüşümü ve 
afinite olgunlaşmasını 
gerçekleştirirken,
• bazıları ise uzun ömürlü bellek 

hücresine dönüşürler. 



B LENFOSİTLER

• Periferik kandaki lenfositlerin %10-20 si
Ayrıca lenf bezi, dalak ve lenfoid dışı organlarda
---B lenfositlerin olgunlaşması temel olarak kemik 
iliğinde gerçekleşir. 
Pro B---plazma hücreleri ve bellek hücrelerine 
dönüşür.
• Yüzeylerinde immun globulin
(Ig M, Ig G, Ig D) molekülü taşırlar
• Bu Ig’ler sayesinde protein, polisakkarit, nükleik
asit ve lipit yapısındaki anejenleri tanırlar. Her 
reseptör kendine özgü anejen spesifitesine
sahiper ve sadece bir yabancı proteine cevap 
verir.
• Yüzeylerinde MHC II molekülü taşıdıkları için
anejen sunum görevleri vardır. 
• Plazma hücrelerine dönüşerek Ig sentezlerler. 



An>kor=immunglobulin

• An#korlar,an#jenle özgül olarak birleşen gamaglobulin
yapısında olan glikoproteinler

• İki ağır ve iki hafif zincirden oluşur.
• Ağır ve hafif zincirler birbirlerine disülfit bağları ile bağlıdırlar. 
• Ağır ve hafif zincirler sabit ve değişken bölgelere sahip#r. 
• An#korların ağır zincirlerinin sabit bölgeleri Fc,

Ağır ve hafif zincirlerinin değişken bölgeleri de Fab kısmını 
oluştururlar. 
• An#korların Fc bölümü hücre yüzeyinde bulunan an#kor 

reseptörlerine bağlanırken, Fab kısmı an#jeni tanıma ve 
bağlanmadan sorumludur. 

*An#korlar protein, karbonhidrat ve lipid yapıdaki
pek çok değişik yabancı an#jeni tanıyıp ortamdan 
uzaklaşGrabilir. 





AnPjenin uyardığı B lenfositleri, IgM anPkoru salgılayan hücrelere 
veya CD40L ve sitokinlerin etkisiyle değişik Ig ağır zincir izoPpleri
üreten hücrelere farklılaşabilir.
Bütün Ig türleri mikroorganizmaları ve toksinleri nötralize eder.
Kompleman yolunun klasik yolağının akPvasyonunda IgG ve IgM
Mukozal immunitede IgA
Mast hücre degranülasyonu IgE rol oynar.



KOMPLEMAN



• AlternaPf yol, serbest dolaşımdaki C3'ün spontan
bölünmesinden sonra C3b'nin mikrobiyal hücre duvarına 
bağlanmasıyla akPve edilir.

• Daha sonra C3b, bir C3bBb konvertaz oluşturan faktör B'ye 
bağlanır. 

• Klasik yol, trimoleküler kompleks C1'in (C1q, C1r, C1s) anPjen-
anPkor komplekslerine bağlanmasıyla başlazlır. 

• Klasik yolakta yer alan aynı proteinler, anPkorların yokluğunda, 
mikrobiyal glikoproteinler ve glikolipidler (lekPn yolu) 
üzerindeki mannoz kalınzlarına bağlanan mannoz bağlayıcı 
lekPn (MBL) adı verilen bir plazma proteini taraandan akPve 
edilebilir. 

• Aşağıdaki C4b ve C2a alt birimleriyle bağlanma, C4b2a 
dönüştürücünün oluşumuna yol açar.

• Kompleman akPvasyonunun üç yolu, iki parçaya ayrılan 
merkezi bir protein olan C3'te birleşir. 

• Daha büyük fragman (C3b), C6, C7, C8 ve C9 kompleman
proteinlerinin bir kompleksinin oluşumunun başlazcısı olan 
sonraki nesil C5b ile C5'i akPve eder ve bu, mikropların zarına 
monte edilir -membran atak kompleksi (MAC) oluşur

• MASP, MBL ile ilişkili serin proteazlar

KOMPLEMAN



• Komplemanın işlevleri
• C3b mikropları fagosite eder ve 

fagositlerin 4p1 kompleman
reseptörleri CR1 taradndan tanınarak 
opsonize edilmiş mikroplar fagosit 
içine alınıp hücre içi öldürme 
mekanizmaları ile öldürülür.
• Membran atak kompleksi hücre 

membranlarında delikler oluşturur ve 
hücrelerin ozmo4k erimesine yol açar.
• Kompleman ak4vasyonu sırasında 

salınan küçük pep4dler (C5a, C3a, 
C4a) nötrofillerdeki reseptörlere 
bağlanır ve enflamatuvar
reaksiyonları uyarır.
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