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Do¤adaki tüm canl›lar
kendilerinden olmayan doku,
hücre ve moleküllere karﬂ›
savunma sistemlerine
sahiptirler. Örne¤in
bakteriler fajlara (bakteri
virüslerine) karﬂ› kendilerini
bu sald›rganlar›n genetik
maddelerini (DNA ve
RNA’lar›n›) parçalayan
enzimler üreterek
korumaktad›rlar.
Yüksek canl›lardaysa çok
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daha karmaﬂ›k bir ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi var. Omurgal›larda
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi özel
iﬂlevlere sahip çok say›da
farkl› hücre ve molekül
içermekte.
Ba¤›ﬂ›kl›k* eski ça¤lardan
bu yana insanlar›n ilgisini
çekmiﬂ ve baz› ba¤›ﬂ›klama
yöntemleri geliﬂtirilmiﬂ.
Örne¤im M.Ö. 430 y›l›nda
tarihçi Tukidides Atina’daki
bir veba salg›n›nda hastalara

bakan insanlar›n aras›nda
yaln›zca daha önce veba
geçirmiﬂ insanlar›n vebaya
yakalanmad›¤›n› yazm›ﬂ.
XV. yüzy›lda Çinli ve
Türklerin çiçek hastal›¤›
geçirenlerin yaralar›ndaki
kabuklar› toz haline getirip
burunlar›ndan çekerek ya da
kollar›nda ateﬂe tutulmuﬂ bir
b›çakla çizerek oluﬂturduklar›
yaraya bulaﬂt›rd›klar›
bilinmekte.

BA⁄IﬁIKLIK
XVIII. ve XIX. Yüzy›llarda
Edward Jenner ve Louis
Pasteur’ün geliﬂtirdikleri yeni
çiçek, kolera, ﬂarbon ve
kuduz aﬂ›lar› önemli yararlar
sa¤lamlar›na karﬂ›n o
dönemde ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
hakk›ndaki bilgilerin henüz
edinilmedi¤i görülmekte.

A: Timus: Gö¤sün üst bölümünde yer alan
bir organd›r. Olgunlaﬂmam›ﬂ lenfositler
kemik ili¤inden ayr›l›p, “e¤itim görüp”,
olgun T-hücreleri haline gelecekleri timusa
ulaﬂ›rlar.
B: Karaci¤er: Komplement sisteminin
proteinlerini sentezlemekten sorumlu
önemli bir organ. Ayr›ca karaci¤er içinden
geçen kanda bulunan bakterileri yutan çok
say›da fagosit hücre içerir.
C: Kemik ili¤i: Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin tüm
hücrelerinin ilkel kök hücrelerden
oluﬂmaya baﬂlad›¤› yer.

XIX yüzy›l sonlar›nda Paul
Erlich ve Elie Metchnikoff’un
kendilerine 1905 Nobel
Ödülü’nü getiren
çal›ﬂmalar›n›n ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin anlaﬂ›lmas›nda
öncü niteli¤e sahipler.
Günümüzde ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin çok geniﬂ ölçüde

D: Bademcikler: Bo¤azdaki lenfositlerin
topland›¤› yerler.
E: Lenf Dü¤ümleri: Bunlar tüm vücuda
yay›lm›ﬂ, B ve T hücreleri topluluklar›d›r.

F: Dalak: Kan dolaﬂ›m sisteminin
ortas›nda, T ve B-hücreleriyle monositlerin
toplanma bölgesi.
G: Kan: Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin hücre ve
proteinlerini vücudun bir yerinden
di¤erine taﬂ›yan dolaﬂ›m sistemi.

ayd›nlat›ﬂd›¤› söylenebilir. Bu
sistemi oluﬂturan
unsurlardan hastal›klar›n
tan›s›nda, tedavisinde geniﬂ
ölçüde yararlan›lmakta.
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini uyar›c›
(immünofenik) yabanc›
unsurlarla sistemin
mücadelesi moleküler
yöntemlerle izlenmekte ve
yönelndirilmekte. Bu
sistemin aksakl›klar›ndan
kaynaklanan hastal›klar›n
temelleri günden güne
ayd›nlanmakta ve tedavi
yöntemleri geliﬂtirilmekte.
Klinik immünolojinin yan›s›ra
moleküler immünoloji ve
immünogenetikte önemli
geliﬂmeler kaydedilmekte.
Ba¤›ﬂ›kl›k hücre ve
moleküllerinden t›p
ajanlar›n›n d›ﬂ›nda da
yararlan›lmakta. Yeni tan›,
tedavi yöntemleri
geliﬂtirilmekte. Ancak bu
karmaﬂ›k sistem ve immün
hastal›klar›n geliﬂimi,
tedavileri gibi tam aç›l›mlar›n
ortaya ç›kmas› için y›llara
gereksinim oldu¤unun da
alt›n› çizmek gerekiyor.
* Ba¤›ﬂ›kl›k Bilimi olan ‹mmünoloji ad›n›
Eski Roma’da askerlikten muaf
(korunmuﬂ) asillere verilen ‹mmunitas
sözcü¤ünden alm›ﬂ.
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BA⁄IﬁIKLI⁄IN AKILLI MOLE

Vücut son derece farkl› hücrelerden ve moleküllerden oluﬂan bir savunma sistemi taraf›ndan
korunur. Bu sistemde yer alan elemanlar öncelikle organizman›n kal›tsal yap›s›na yabanc›, antijen
olarak adland›r›lan her türlü hücre d›ﬂ› madde ve
mikroorganizman›n (bakteri, virüs vb.) vücuda
girmesini engeller. Antijenler, deri, solunum ve
sindirim sistemi gibi engelleri aﬂarak, organizmaya dahil olduklar›nda, savunma sistemi hemen
harekete geçer. Kemik ili¤i, timus, lenf bezleri ve
dalak gibi özelleﬂmiﬂ merkezlerde yer alan fagositler, makrofajlar, lenfositler (B ve T hücreleri)
gibi savunma hücreleri ve molekülleri devreye girerler.
‹lk aﬂamada, öncü hücreler olan fagositler ve
makrofajlar antijenleri yok etmeye çal›ﬂ›rlar; baﬂar›l› olamad›klar› durumda B hücresi ve T hücresi olarak adland›r›lan lenfositler devreye girerler. Antijen varl›¤›n› haber alan T hücreleri, savunma sisteminin yönetimini ellerine geçirerek,
di¤er hücreleri uyar›rlar. Sitotoksik (öldürücü) T
hücreleri antijenleri yok etmek için u¤raﬂ verirken, savunmadan sorumlu B hücreleri de ba¤›ﬂ›kl›¤›n ak›ll› molekülleri olarak adland›r›lan antikorlar› (immünglobülin) sentezlemeye baﬂlarlar.
Antikorlar, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde enfektif ajan dedi¤imiz antijenleri bularak onlar›n yok edilmesini
sa¤layan bir glikoproteindir. Bu moleküllerin üstünlü¤ü, üç boyutlu bir yap›da, t›pk› anahtarla kilit aras›ndaki uyumu ça¤r›ﬂt›racak ﬂekilde, antijene özgün olarak ba¤lanmakt›r. Böylece antikorlar, organizmaya giren antijenlere ba¤lanarak
onlar› etkisiz hale getirirler ya da komplement
enzimleri ve di¤er savunma hücrelerini harekete
geçirerek antijenleri yok ederler.
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Savunma sisteminde çok önemli bir rolü olan
glikoprotein yap›daki bu antikor molekülleri, a¤›r
zincir ve hafif zincir olmak üzere 2 çift protein
zincirinden yap›l›r. Bu ikili zincirler birbirlerine
kovalent (disülfit ba¤lar›) ve non-kovalent ba¤larla ba¤lanm›ﬂ durumdad›r. A¤›r zincir yaklaﬂ›k
440 aminoasitten, hafif zincirse yaklaﬂ›k 220
aminoasitten oluﬂur. Antikor molekülleri, Y ﬂeklindedir. Antikorun Y kollar› menteﬂe bölgesinde
1000’lik bir aç›yla dönme, hareket etme yetene¤ine sahiptir. Bu esneklik, yani antikorun belli aç›larda hareket etme yetene¤i, antikor molekülünün antijen üzerinde iki bölgeye birden ba¤lanmas›na yard›m eder. Antijeni yakalayan kollar›

antijen ba¤layan parça (Fab), savunma hücrelerinin almaçlar›yla (reseptör) birleﬂen kuyruk k›sm›
da sabit parça (Fc) ad›n› al›r. A¤›r ve hafif zincirler üzerinde, de¤iﬂken (V/variable) ve sabit
(C/constant) bölgeler bulunur. De¤iﬂken bölge,
antijeni tan›yan k›sm› oluﬂturmak üzere özelleﬂmiﬂtir ve bir çift halinde bulunur. Buradaki aminoasit dizilimlerindeki farkl›l›klar, farkl› antijen
ba¤lanmas›na yol açar. Antikorlar›n yap›s›nda
bulunan karbonhidrat moleküllerinin, genellikle
B hücresinden antikor sal›nmas›n› kolaylaﬂt›rmak, antikorlar›n çözünürlü¤ünü art›rmak ve antikor molekülünü parçalanmadan korumak gibi
iﬂlevleri vard›r.
Antikor molekülünde a¤›r ve hafif zincirler,
farkl› DNA bölümlerinden meydana gelmiﬂ genler
taraf›ndan kodlan›r. Bu gen parçalar›, her B hücresinde farkl› olan zincirleri meydana getirecek
genleri yapmak üzere, yeniden düzenlenir. Gen
parçalar›n›n düzenlenmesi de¤iﬂkendir ve bu nedenle vücudun yapabildi¤i 100 milyon kadar
farkl› antikor, az say›da gen parças› taraf›ndan
oluﬂturulur. Yani ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin baﬂar›s›n›n
temeli, immünoglobulinin a¤›r ve hafif zincirlerindeki de¤iﬂken bölgelerin, çok çeﬂitli say›da
üretilebilmesidir. Bu çeﬂitlili¤in üretimi, ço¤ul
genlerin varl›¤›, somatik (vücut hücrelerini içeren) mutasyonlar, somatik rekombinasyonlarla
(kromozomlar aras› gen de¤iﬂtokuﬂuyla) sa¤lan›r, ki tüm bu olaylar B hücre geliﬂimi s›ras›nda
ortaya konur. Böylece B hücreleri, vücuda giren
antijenleri durduracak antikorlar›, antijenik özelliklerine göre ayr› ayr› sentezler.
Antikor Çeﬂitleri
Antikor moleküllerinin hafif zincirleri benzer
yap› göstermesine karﬂ›n, a¤›r zincirlerindeki sabit bölgeler, aminoasit dizisindeki farkl›l›klara
göre 5 grupta incelenirler: IgG, IgM, IgA, IgD,
IgE.
IgG Antikoru
En temel antikor olan IgG’nin molekül a¤›r-

Yang›l› (enflamatuar) tepkinin
aﬂamalar›: Yang›l› tepki, vücudun patojenlerce
istilas›na karﬂ› ikinci savunma hatt›d›r. Dolaﬂ›m
sistemindeki p›ht›laﬂt›r›c› faktörlerin yaral›
bölgeye girebilmeleri neden önemlidir?
Yara

Deri

1) Hasar görmüﬂ
dokular histamin
salg›layarak bölgeye kan
ak›ﬂ›n› art›r›rlar.

Fagosit

2) Histaminler k›lcal damarlar›n
s›zd›rmas›na yol açarak yaraya
fagosit ve p›ht›laﬂt›r›c› faktörler
salmalar›n› sa¤larlar.

Histamin

Bakteri

3) Fagositler bakterilerin,
ölü hücrelerin ve hücredeki
enkaz›n etraf›n› sararlar.
4) P›ht› pulcuklar› k›lcal
damardan ç›karak yaral›
bölgeyi t›karlar.
P›ht› pulcuklar›

EKÜLLER‹:

ANT‹KORLAR

l›¤› 150.000 dalton. Her bir IgG molekülü, birbirlerine disülfit ba¤lar›yla ba¤lanm›ﬂ, 2 a¤›r ve
2 hafif olmak üzere 4 polipeptid zincirinden oluﬂmuﬂ durumda. IgG moleküllerinin antijenleri ba¤layan k›s›mlar›na Fab, di¤er k›sm›na Fc ad› veriliyor. IgG, normal insan serumundaki Ig’lerin
%80-85’ini oluﬂturan en önemli ve en fazla miktarda bulunan antikor. En önemli iﬂlevi, do¤rudan antijene ba¤lanarak onu etkisiz hale getirmek. Güçlü bir antibakteriyel olan IgG, antijen
çökertici etkiye sahip. Bakterilere ve virüslere
karﬂ› vücudu korur, toksinlerin etkisini yok eder.
‹mmünglobulin s›n›flar› içinde IgG, plasentadan
bebe¤e geçen tek immünglobulin tipi ve yaﬂam›n ilk dönemlerinde savunmay› oluﬂturan
en önemli immünglobulin.

gözyaﬂ›, anne sütü, ter, süt,
salya, prostat salg›s›, mide
ve ba¤›rsak salg›lar› gibi salg›lar›n baﬂl›ca antikorudur.
Vajinal s›v›n›n temel antikorudur. Bakteri ve virüs için
uygun nemli ortama sahip bu
tip hassas bölgelerde bulunurlar. Tek (monomer) ve
ikili (dimer) formda bulunabilir, ikili formda birbirlerine J proteiniyle
ba¤lan›rlar.
En-

‹stila edilmiﬂ
hücreler
Patojen
Yabanc›
antijen

makrofaj taraf›ndan yutulur
Sitotoksik (hücre
öldürücü) T-hücreleri

yüzeyde antijenler
oluﬂtururarak,
Öldürücü hücreler istila edilmiﬂ
hücrelere sald›r›r,

Lezyon
Perforin

Antijen
bulaﬂm›ﬂ hücre
parçalan›r.

T-hücresini uyar›r.

öldürücü T-hücresini uyar›r
Yard›mc› T-hücresi,
IgM Antikoru
Taramal› elektron mikroskopuyla
Molekül a¤›rl›¤›
12.000 kere büyütülmüﬂ
zimlere da950.000 Daltondur. (D =
insan T-lenfositi.
-24
yan›kl› olmalar›
Dalton = 1,65 X 10 g) Senedeniyle IgA antirumdaki immünglobulinlekorlar›, vücut s›v›larin %5-10’unu oluﬂturur. Her biri
r›n› mikroorganizmalaIgG molekülüne benzeyen, birbirr›n etkisinden korurlar.
lerine disülfit ba¤lar›yla ba¤lanm›ﬂ 5
Ayr›ca özel konumlar›
nedeniyle salg›lara yabanc› molemonomerden oluﬂan bir pentamer yap› gösküllerin kar›ﬂmas›n› engellerler.
terirler. IgM s›n›f› antikorlar›n a¤›r zincirine mü (µ) zinciri denir ve IgM molekülünde her
IgE Antikoru: Normalde IgE serumda oldukça
bir molekül, iki µ zincirine disülfit ba¤lar›yla
düﬂük miktarda bulunur. Ancak parazitik enfekba¤lanm›ﬂ bir J (joining) zinciri içerir. Böylece
Antikor
tam bir IgM molekülünde 10 tane µ zinciri ve
pentamerik yap› bütünlü¤ünü koruyan 1 tane J
zinciri bulunur. Bunlarda menteﬂe bölgesi yokAntijen
tur; bunun yerine 130 aminoasitlik ek CH4 kangal› içerirler.
Molekül, 10 tane Fab bölgesinin olmas› nedeniyle 10 antijeni tutabilme yetene¤ine sahip.
Normal serumda monomer IgM, oldukça düﬂük
deriﬂimde bulunurken, baz› hastal›klarda yüksek
oranda bulunur. Birincil immün cevapta sentezleBir antijen-antikor sistemi
nen ana immünoglobulin s›n›f›d›r; yani birçok antijene karﬂ› ilk oluﬂan antikor s›n›f›d›r
Antijenlerin ba¤land›¤› yerler
Timustan ba¤›ms›z antijenlere karﬂ› yaln›zca
IgM tipi antikorlar sentezlenir. ‹lk oluﬂan anGüçlü
tikorlar olduklar›ndan, serumda saptanmalaba¤lanm›ﬂ
r› yeni bir enfeksiyonun göstergesi olarak
de¤iﬂken bölge
kabul edilir. IgM antikorlar› polyvalen özellik
gösterirler. Örne¤in; ba¤›ﬂ›kl›k sistem bileﬂenlerinin enfeksiyon bölgesinde toplanmaZay›f ba¤l›
s›nda, komplement adl› moleküllerin sabitZay›f
de¤iﬂken
lenmesi olay›nda ve hücre öldürmede önemba¤
bölge
li etkinlikleri vard›r. Komplement sistemi etDisülfid
kinleﬂtirmek için antijene ba¤l› iki IgG moleZay›f ba¤l›
köprüleri
külü gerekirken, tek bir IgM molekülünün
sürekli
antijenle birleﬂmesi komplement sistemi akbölge
tive eder.

Güçlü ba¤

IgA Antikoru: Serumda miktar olarak en
az olan antikordur ve serumdaki immünglobulinlerin %15’ini oluﬂturur. IgA, tükrük,

Güçlü ba¤lanm›ﬂ
sürekli bölge

Bir antikor molekülünün yap›sal bölgeleri

siyonlarda ve alerjik durumlarda miktar› artar.
Molekül a¤›rl›¤› 190 kD olan, monomer yap›da
bir moleküldür. IgE’nin büyük bir bölümü, savunma hücreleri olan bazofil ve mast hücrelerinin yüzeyine ba¤l› durumdad›r. Serumda IgE miktar›n›n
artmas›, parazitlerin makrofaj ve eozinofiller taraf›ndan parçalanmas›n› kolaylaﬂt›r›r. IgE herhangi bir allerjenle (alerjiye sebep olan faktör)
etkinleﬂti¤inde, bu hücreler taraf›ndan birtak›m
arac› kimyasal maddelerin salg›lanmas› baﬂlat›larak tepki gösterilir (örne¤in, bazofil hücrelerinden histamin salg›lanmas› gibi).
IgD Antikoru
IgD, IgG s›n›f› antikorlar›n molekül yap›s›na
benzer. Normalde serumdaki oran› oldukça düﬂüktür. Is›ya ve protein parçalayan enzimlere oldukça duyarl›d›r. Molekül a¤›rl›¤› 184.000 dolay›ndad›r ve k›sa ömürlü bir immünglobulin s›n›f›d›r. Serumda az olmas›na karﬂ›n, B lenfositlerin
yüzeyinde antijen almac› olarak önemli rol oynar.
Bu nedenle antijene uygun lenfositlerin uyar›lmalar›nda ve ço¤almalar›nda etkin olduklar› san›l›yor. IgD’nin menteﬂe bölgesi uzundur ve moleküle esneklik sa¤lar. B lenfositlerinin olgunlaﬂmas› boyunca, önce IgM almaçlar›, sonra
IgD almaçlar› oluﬂur ve IgD, antijenik uyar›mdan sonra lenfosit yüzeyinden kaybolur.
Yap›lar›n› tek tek inceledi¤imiz bu ak›ll›
moleküller, savunma sistemimizin en önemli elemanlar›ndan say›labilir.

Dr.Fat›ma Yücel
TÜB‹TAK-Gen Mühendisli¤i ve
Biyoteknoloji Araﬂt›rma Enstitüsü
Gebze/Kocaeli
E-mail: fatma@rigeb.gov.tr
Kaynaklar
http://www.med.sc.edu:85/mayer/IgStruct2000.htm (This
page last changed on October 28, 2002)
http://www.path.cam.ac.uk/~mrc7/mikeimages.html (Last
updated on 19th February 2001)
Immunoglobulins (Chapter 4) in R. A. Goldsby, T. J. Kindt,
and B. A. Osborne. Kuby Immunology, 4th edition, W. H.
Freeman and Co., pp. 83-113 and 149-172, 2000.
http://www.biology.arizona.edu/immunology/tutorials/antibody/structure.html (Monday, June 12, 2000)
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‹MMÜNOLOJ‹
Son y›llarda gen teknolojisi ve biyoteknolojinin de katk›lar›yla immünolojinin geliﬂme ivmesi giderek artmakta. ‹mmün
yetmezlik ve otoimmün hastal›klar›n genetik ve moleküler
temellerinin anlaﬂ›lmas›nda insan genomu projesinin önemli
katk› sa¤lamas› bekleniyor. Bu sayede ba¤›ﬂ›kl›k moleküllerini kodlayan genlerin analizleri, düzenlenmeleri, etkileﬂimleri konusunda yeni bilgilere ulaﬂ›lacak. Otoimmün hastal›klarla enfeksiyonlar›n iliﬂkisi, ayr› bir ilgi oda¤›. Bu çal›ﬂmalarda
en önemli katk›ysa, sözkonusu genlerin aktar›lmas›yla geliﬂtirilecek transgenik hayvan (fare) modelleri olacak.
Biyoenformatik, ba¤›ﬂ›kl›k bilimiyle ilgilenenlerin de umut
kayna¤›. Geliﬂtirilmeye baﬂlanan yaz›l›mlarla, immün yan›t›n
oluﬂturulmas›nda rol alan moleküler etkileﬂimlerin incelenmesi, simülasyonu ve bu yolla ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin daha da
ayd›nlat›lmas› bekleniyor.
Yak›n gelecekte kanser tedavisinde, doku ve organ nakillerinde immünolojik yaklaﬂ›mlar›n daha da geliﬂece¤i, interferon gibi, ilaç niteli¤i olan ba¤›ﬂ›kl›k moleküllerinin, gen teknolojisiyle kolay ve ucuz üretiminin sa¤lanmas›, AIDS, HCV
(C tipi sar›l›k) gibi hastal›klara karﬂ› etkin aﬂ›lar›n geliﬂtirilmesi de beklentiler aras›nda.
Bulaﬂ›c› hastal›klara karﬂ› yeni önleyici unsurlar›n geliﬂtirilmesinin yan›s›ra, toplumlar› biyolojik ajanlar›n etkisinden
koruyacak biyoalg›lay›c›lar›n (biyosensör), aﬂ›lar›n ve tedavi
amaçl› rekombinant antikorlar›n geliﬂtirilmesi için de yo¤un
çal›ﬂmalar sürmekte.

Otoimmün Hastal›klar
Otoimmün hastal›klar (OiH), ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin, bedenin kendi dokular›na karﬂ› etkinleﬂmesi sonucunda
geliﬂen bozukluklar› tan›mlar. "Oto"
sözcü¤ü Yunanca’da "kendisi" anlam›-

na gelir. Bugün bilinen OiH say›s› ellinin üzerinde ve etkilenenlerin yaklaﬂ›k üçte ikisi de kad›n.
OiH, birbirinden farkl› ﬂekillerde
ortaya ç›kabilir. Örne¤in multipl skleroz adl› hastal›k, merkezi sinir sitemini, Crohn hastal›¤›ysa sindirim siste-

mini etkiler; dolay›s›yla belirti ve bulgular› farkl› olur. Bunlar›n d›ﬂ›nda,
örne¤in lupus eritematozus gibi çoklu sistem tutulumuyla ortaya ç›kabilen bir otoimmün hastal›k, farkl› bireylerde farkl› organlar› etkileyerek
kendini gösterebilir. Ayr›ca kökeni

Farkl› sistemleri tutan otoimmün hastal›klar›n baz›lar›:
.

Merkezi Sinir Sistemi
Multipl Skleroz
Miyastenia Gravis
Sindirim Sistemi
Crohn Hastal›¤›
Ülseratif Kolit
Cilt
Psoriyazis
Vitiligo
Kan-Kan Damarlar›
Behçet Hastal›¤›
Otoimmün hemolitik anemi
B‹L‹M ve TEKN‹K
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Endokrin Sistem
Tip I Diyabet
Grave’s Hastal›¤›
Hashimoto Tiroiditi
Kas-‹skelet Sistemi
(Ba¤ Doku Hastal›klar›)
Romatoid artrit
Lupus eritematozus
Dermatomiyozit
Ankilozan Spondilit
Skleroderma

Multiple skleroz (MS),
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin
merkezi sinir sistemine
sald›rd›¤› bir otoimmün
hastal›k. Bu beyin
kesitinde, hastal›k
sonucunda, normalde sinir
liflerini saran miyelin k›l›f›n
kayboldu¤u bölgeler yeﬂil
ok, miyelinlenmenin
yeniden baﬂlad›¤› bölgeler
k›rm›z› okla gösteriliyor.

VE GELECEK
otoimmün olmayan bir hastal›¤a da
eﬂlik edebilir.
Bu hastal›klar genelde seyrek görülüyor ve baz› tiplerine belli ›rk gruplar›nda daha s›k rastlan›yor (ör. lupus,
Afrika kökenlilerde daha s›k görülen
bir hastal›k).
OiH, enfeksiyon hastal›klar› gibi kiﬂiden kiﬂiye bulaﬂmaz. Ancak di¤er
hastal›k tipleri için oldu¤u gibi, kiﬂilerin kal›t›mla kazand›klar› genlerin,
otoimmün hastal›¤a yakalanma olas›l›¤›n› belirleyen bir altyap› sa¤lad›¤› kabul ediliyor. Tip I Diyabet, psoriyazis
(sedef hastal›¤›) gibi hastal›klara ayn›
ailenin farkl› kuﬂaklar›nda rastlanabilmekte. Ayr›ca, yatk›nl›¤› art›rd›¤› kabul edilen genleri kal›t›mla kazanan,
ayn› ailenin farkl› bireylerinde de¤iﬂik
otoimmün hastal›klara yakalanma da
söz konusu olabiliyor. Örne¤in romatoid artriti olan bir bayan›n ailesinden
bir bireyde, dermatomiyozit ya da lupus görülebilir.
Otoimmün hastal›klar›n ortaya ç›kmas›na yol açan özgül etkenler, örne¤in bir enfeksiyon hastal›¤›nda oldu¤u
gibi bilinmemesine karﬂ›n, baz› çevresel etkenlerin bu hastal›klar›n baﬂlang›c›n› tetiklemede ya da seyrini h›zland›rmada rol oynad›¤› biliniyor. Sözgelimi, güneﬂ ›ﬂ›¤›na maruz kalmak, viral
enfeksiyonlar ya da lupus eritematozusun seyrini kötüleﬂtiriyor. Otoimmün
hastal›klar›n seyri üzerindeki etkileri
daha az belirlenmiﬂ olan öteki etkenler
aras›nda yaﬂlanma, kronik stres, hormonlar ve gebelik say›labilir.
Vücudun d›ﬂar›dan gelen enfeksiyon etkenlerine karﬂ› korunmas›n›
sa¤layan ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde görevli
bir hücre tipi olan B lenfositleri, baz›
otoimmün hastal›klarda vücut dokular›na yönelik oto-antikorlar üretir.
Bunlar dokunun normal iﬂlevini engellemer ya da dokuda yap›sal hasara
neden olur. Örne¤in, merkezi sinir sitemini tutan miyastenia gravis hastalar›nda, kaslar› besleyen sinire yönelen
antikorlar,kas güçsüzlü¤üne yol açar.
Otoimmün hastal›klar›n tan›s›, hastadaki belirtiler, fizik muayene bulgu-

lar› ve çeﬂitli laboratuvar tetkiklerinin
yard›m›yla konulur. Ancak özellikle
hastal›¤›n erken evrelerinde tan› konulmas› güç olabilir; çünkü var olan
belirtiler özgül nitelikte de¤ildir (ör.
yorgunluk).
Otoimmün hastal›klar kronik seyirlidir; ancak seyrin nas›l olaca¤›n› önceden tahmin etmek mümkün de¤ildir. Hasta hekim taraf›ndan yak›ndan
izlenmeli, hastal›¤› tetikleyecek ya da
alevlendirecek etkenler konusunda
bilgilendirilmeli ve hastal›¤›n tedavisine mümkün olan en k›sa sürede baﬂlanmal›d›r. Hastal›¤›n seyrinin ve ilaç
yan etkilerinin yak›ndan izlenmesi
önemlidir. Bu ﬂekilde izlenen ço¤u
hasta, normal bir yaﬂam sürebilir.
Tedavide amaç, enflamasyonun (ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bileﬂenlerinin hedef
dokuda toplanmas›) k›sa ve uzun
erimli sonuçlar›n› engellemektir. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini yavaﬂlatan ya da engelleyen, "ba¤›ﬂ›kl›k bask›lay›c›" olarak
nitelendirilen ilaç tedavisi, ne yaz›k ki
ba¤›ﬂ›kl›k sistemimizin vücudu tehdit
eden enfeksiyonlara karﬂ› da zay›f kal-

‹mmün Tedavi
.

‹nsan son derece geliﬂmiﬂ bir ba¤›ﬂ›kl›k sistemine sahip olmas›na karﬂ›n baz› patojenlere
ya da yabanc› unsurlara karﬂ› gerekli direnci
göstermekte yetersiz kalabiliyor.
Kanser de organizmada geliﬂen organizmaya yabanc›, bir baﬂka deyiﬂle kökenlerindeki
normal hücrelerden farkl› genetik yap›ya sahip
tümör hücreleriyle geliﬂen bir hastal›k. Baz›
kanserli bireylerin ba¤›ﬂ›kl›k sistemleri bu farkl› hücreleri saptamakta ve mücadelede yeterli
olam›yorlar.
Bu nedenle kanser antijenlerine (tümör hücrelerinin yüzeyindeki farkl› moleküllere) karﬂ›
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi ni daha etkin hale getirmek
için kanser immün tedavisi geliﬂtirilmekte.
Bu yaklaﬂ›mda hastadan al›nan tümöre ait
hücreler hastaya tekrar aﬂ› ﬂeklinde veriliyor.
Böylece ba¤›ﬂ›k sistem hücrelerinin (lenfositlerin) tümör antijenlerini çok daha iyi ﬂekilde tan›yarak uyar›lmalar› sa¤lan›yor.
Bir sonraki aﬂamada lökofarez ad› verilen
bir yöntemle hastan›n kan›ndan lenfositler ayr›larak tekrar hastaya veriliyor. Bu yaklaﬂ›ml hastan›n tümörü yenmesi kolaylaﬂt›r›lmakta.
www.karmanos.org/we/treatct/immuno

mas›na yol açar. Tedavinin etkinli¤inin art›r›lmas› ve yan etki s›kl›¤›n›n
azalt›lmas› amac›yla, ba¤›ﬂ›kl›k yan›t›n›n farkl› basamaklar›n› engellemeye
yönelik tedavi seçenekleri geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yor. Ancak t›p biliminin otoimmün hastal›klara yönelik en önemli
amac›, di¤er tüm hastal›klarda oldu¤u
gibi, hastal›klar›n oluﬂmas›n›n engellenmesi. Bu kapsamda, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin otoimmün hastal›¤›n ortaya
ç›k›ﬂ› ve geliﬂimi s›ras›ndaki etkisi, enfeksiyon etkenlerinin otoimmün hastal›klardaki yeri, hayvanlarda otoimmün hastal›klar›n modellerinin oluﬂturulmas› ve bir otoimmün hastal›¤›n tedavisinde ba¤›ﬂ›kl›k sistemine yönelik
giriﬂimlerinin sonuçlar›, baﬂl›ca araﬂt›rma alanlar› olarak belirlenmiﬂ durumda. Bunlar›n yan›nda, belli otoimmün hastal›klar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda, bu hastal›klar›n tümüne
yönelik aç›l›mlar›n kazan›lmas› beklenmekte.
Otoimmün hastal›klar›n tan› ve tedavisini ayd›nlatmaya yarayacak moleküler ve hücresel temellere iliﬂkin bilgiler, di¤er hastal›k türleriyle k›yasland›¤›nda, daha az. Ancak ilerleyen insan genom araﬂt›rmalar›n›n bu yönde
önemli katk› yapmas› bekleniyor. Asl›nda bu hastal›klar hakk›ndaki bilgi
açl›¤›ndan kaynaklanan merak›n, beklenen geliﬂme lehine önemli bir kan›t
oldu¤u söylenebilir.
Kaynaklar
http://www.aarda.org
http://www.niddh.nih.gov
http://www.niaid.nih.gov
http://www.healthfinder.gov
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Romatoid Artrit

R

omatoid Artrit (RA), kronik enflamatuar (yang›l›)
eklem hastal›klar›n›n en
yayg›n olan›. ‹ltihapl› bölgenin birden çok eklemde
ve simetrik yerleﬂimli olmas›, sabah
sertli¤inin bulunmas›, eritrosit çökme
h›z›ndaki art›ﬂ, eklem zar› ve kas kiriﬂi iltihaplar›yla birlikte serumda antiIgG globulinlerin (romatoid faktör,
RF) görülmesi, tipik özellikleri.
Görülme s›kl›¤› % 1-3 aras›nda ve
en çok 40–50 yaﬂ grubunda görülüyor. Kad›nlar erkeklere oranla 3-4
misli daha çok hastalan›yorlar. Görülme s›kl›¤› ve klinik özellikleri toplumlara göre de¤iﬂiyor. Avrupa ve Kuzey
Amerika’da ﬂehirde yaﬂayanlarda daha yayg›n ve a¤›r seyrederken, Afrika’da k›rsal kesimde daha az ortaya ç›k›yor.

k›l›flar›nda yang›l› bir tepki, 4- kanda ve
eklem içi zar›nda RF bulunmas›, 5- yang›l› olaylar›n süreklilik göstermesi, 6eklem k›k›rda¤›nda harabiyet.
Hastal›¤›n, eklem romatizmal› hastalar›n birinci derecen yak›nlar›nda, toplumun di¤er bireylerinden daha fazla
görülmesi, genetik bir yatk›nl›¤› düﬂündürmekte.
Bir bulgu da, “insan lökosit (akyuvar) antijeni” DR4’ün, bu hastalar›n %
70’inde bulundu¤u yolunda.
Hastal›kta, eklem içi zar› ve damarlarda belirgin bir ço¤alma görülür. Eklemlerde ve kas kiriﬂi k›l›flar›nda mey-

eklem içi zar›

kemik

Hastal›¤›n kesin nedeni bilinmemekle beraber geliﬂti¤i çevreler ve kaynaklar›yla ilgili tart›ﬂmalar gittikçe azalmakta ve nedenlere giderek daha fazla
yaklaﬂ›lmakta.
De¤erlendirmede önemli faktörler
ﬂunlar: 1- genetik yatk›nl›k, 2- olas›l›kla
yabanc› bir antijen içeren ve eklem içi
zar› (sinovya) dokusuna odaklanan ba¤›ﬂ›kl›k tepkisi, 3- eklemlerde ve tendon
8

eklem yast›kç›¤›

kas

Nedenler

B‹L‹M ve TEKN‹K

dana gelen bu durum (sinovit) erken tan› için önemli.
B lenfositlerinin etkinleﬂmesi, IgG’ye
karﬂ› antikorlar›n üretimine neden olur
ki, bu da kandaki “romatoid faktör”e
(RF) karﬂ›l›k gelir. RF’nin varl›¤›, kesin
tan› koymaya yarayan bir durum.
Kronik eklem zar› romatizmas›nda,
protein parçalay›c› enzimlerin, a¤r›ya
neden olan prostoglandinlerin ve interlökin-1 gibi doku faktörlerinin üretimi
de sözkonusu. Bu maddeler, eklem k›k›rda¤› ve eklem için zar›nda birikerek
yang›ya neden olur ve k›k›rdak dokusunda hasara yol açarlar. K›k›rda¤a he-
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eklem s›v›s›

eklem kapsülü
kiriﬂ
k›k›rdak
NORMAL EKLEM

ﬂiﬂmiﬂ ve yang›l›
eklem içi zar›

EKLEM
ROMAT‹ZMAS I

(Eklem Romatizmas›)
.

men yak›n bölgelerde damarlar›n ço¤almas› ve kemik y›k›m› da, k›k›rdak
harabiyeti ve eklem çevresinde kemik
dokusu hasar›na yol açar.
E¤er tan› konamaz ya da tedavi
edilemezse hastal›k üç aﬂamada seyreder. 1-S‹NOV‹T (EKLEM ZARI ‹LT‹HABI): Kanlanman›n artmas›, sinovya
hücrelerinin ço¤almas› ve sinovyan›n
alt›nda hücre birikmesi, en erken bulgulard›r. Eklem kapsülündeki kal›nlaﬂmayla birlikte eklem zar›nda da kal›nlaﬂma, eklem ya da kas kiriﬂi k›l›flar› içine, hücreden zengin s›v› birikimi
oluﬂur. ﬁiﬂlik, a¤r› ve hassasiyete karﬂ›n dokular hâlâ hasar görmemiﬂlerdir ve tedaviyle hastal›k iyileﬂebilir. 2HASAR OLUﬁUMU: Eklem zar› iltihab› devam ederse, eklemde ve kiriﬂlerde hasar meydana gelir, eklem k›k›rda¤›nda erozyonlar oluﬂur ve kiriﬂ lifleri kopabilir. 3-ﬁEK‹L BOZUKLU⁄U:
Eklemdeki hasarlar, kapsüldeki gerilmeler ve tkiriﬂlerdeki kopmalar nedeniyle, eklemde ﬂekilsel bozukluklar
oluﬂur. Eklemlerin d›ﬂ›ndaki en
önemli lezyon "romatoid yumru"lard›r. Bunlar genellikle kemiklerin ç›k›nt›l› k›s›mlar›nda hemen deri alt›nda, kiriﬂler üzerinde, gözak›nda ve iç
organlarda görülürler. Bunun yan›nda lenf bezeciklerinin büyümesi, damar duvar› iltihab›, kas zay›fl›¤› ve iç
organ hastal›klar› gibi sistemik bulgular da bulunabilir.

Klinik Özellikler:
Hastal›k yayg›n olarak sabah tutuklu¤uyla beraber el ve ayaklarda simetrik belirtilerle baﬂlar. Eklem zar› iltihab› aﬂamas›nda parmaklar›n kök eklemlerinde, bileklerde ve kiriﬂ k›l›flar›nda
ﬂiﬂme ve hassasiyet görülür. Daha sonra hastal›k dirsek, omuz, diz ve ayak eklemlerine yay›l›r. Hastal›k daha seyrek
olarak bir büyük eklemden baﬂlayabilir.
Eklemlerde hasarlar meydana gelince hareketler s›n›rlan›r ve kiriﬂlerde kopmalar oluﬂur. Olekranon (dirsek eklemi arkas›ndaki kemik ç›k›nt›s›d›r) üzerinde romatoid yumrular görülebilir, ki
bu tipik bir bulgudur.
Hastal›k ilerledikçe el parmaklar›,
kök eklemlerinden itibaren serçe parma¤› taraf›na bükülmeye baﬂlar, dirsek
eklemi tam aç›lamaz, omuzda yana do¤ru aç›l›m azal›r, diz eklemleri tam aç›lamaz hale gelir ve yana do¤ru bükülürler, ayak parmaklar›nda pençeleﬂmeler
ve buna ba¤l› olarak da uç k›s›mlar›nda
nas›rlaﬂmalar oluﬂur. Hastalar›n 1/3
kadar›nda boyun omurlar›nda da a¤r›
ve sertleﬂme görülür.
Hastal›¤›n uzun sürmesi sonunda
damar duvar› iltihab› ve sinirlerde iﬂlev
bozukluklar› da ortaya ç›kabilir. ‹ç organ tutulumlar› çok enderdir.
Radyolojik tetkiklerde baﬂlang›ç aﬂamas›nda yaln›zca yumuﬂak doku gölgelerinde bir art›ﬂ görülürken, daha sonra-

lar› eklem aral›klar›nda daralmalar ve
kemik dokusunda erozyonlar dikkati çeker. Daha sonraysa, eklemlerdeki hasar
ve ﬂekil bozukluklar› belirgin hale gelir.

Tan›:
El ve ayakta, üst k›s›m eklemlerinde
iki tarafl› simetrik eklem ilitihaplar›n›n
görülmesi ve bunlar›n en az alt› hafta
devam etmesi, tipik özelliklerdir. Bunlara ek olarak deri alt› yumrular› da varsa tan› kesinleﬂmiﬂ say›l›r.

Tedavi:
Tedavi, eklem zar› iltihab›n›n durdurulmas›, ﬂekil bozukluklar›n›n önlenmesi, onar›m ve rehabilitasyon aﬂamalar›ndan ibarettir. Bu dönemlerde fizik tedavi uzman›, ortopedik cerrah, fizyoterapist, psikoterapist gibi uzmanlar›n bulundu¤u bir ekip çal›ﬂmas› gereklidir.
‹ltihap aﬂamas›nda, a¤r›y› azaltmak ve
gerginli¤i önleyip iﬂlevleri rahatlatmak
için steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar kullan›l›r. Temelde tedaviye yönelik
olanlar› alt›n preparatlar›, penisilamin ve
ba¤›ﬂ›kl›k bask›lay›c› ilaçlard›r. Yan etkileri nedeniyle dikkatli kullan›m gerektirirler. Kortikosteroid ilaçlar da tedavide
kullan›lan önemli bir ilaç grubudur. Bunlar›n da sindirim sistemi ve metabolizmaya, böbrek üstü bezi fiﬂlevlerine, kemik
metabolizmas›na olan yan etkileri dikkate al›nmal›d›r. Hastalarda eklemlerin atellerle dinlenmeye al›nmas› ve içlerine steroid ilaçlar›n uygulanmas› da yayg›n tedavi yöntemlerindendir. E¤er bütün tedbirler yetersiz kal›rsa sinovyan›n cerrahi
olarak ç›kar›lmas› gerekir. ﬁekil bozukluklar›n›n önlenmesi için fizyoterapi yan›nda atel uygulamalar› ve küçük cerrahi giriﬂimler gerekebilir. ‹leri derecede
hasar oluﬂan eklemlerde ileri cerrahi giriﬂimler uygulanarak artrodez (eklemlerin
sabit hale getirilmesi), kemik düzeltme
ameliyatlar› ve protezler uygulan›r. Rehabilitasyon, tedavinin hemen her döneminde uygulanan temel tedavi ilkelerinden biridir. ‹yi motive edilebilen hastalarda tedavi sonuçlar› daima daha iyi olur.
Prof.Dr.Metin Türkmen
Maltepe Üniversitesi, T›p Fakültesi
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ba¤›ﬂ›kl›k S‹STEM

Ba¤›ﬂ›kl›k, say›s›z görünmez düﬂmanla ayn› dünyay› paylaﬂmak durumunda olan bireyin evrimsel varoluﬂunu, genetik yap›s›nda varolan kay›tl›
bilgileri ve yaﬂam sürecinde ö¤rendi¤i
yeni davran›ﬂ biçimlerini uygun bir düzen içinde, gerekti¤inde gerekti¤i kadar›yla kullanarak sa¤layan bir sistem
davran›ﬂ›. Sistemin birimlerini, mikroorganizma ya da tümorleri savaﬂta yoketme e¤itimi alm›ﬂ ve özelleﬂmiﬂ, ya
da yard›mc› iﬂlevlere sahip özelleﬂmemiﬂ birçok hücre ve ayr›ca hormonlar,
sitokinler, kemokinler, kompleman, immünglobulinler gibi çok say›da s›v›sal
bileﬂen oluﬂturur.
‹nsan ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin hücreleri, kan ve lenfte dolaﬂan hücreler olarak bulunmalar›n›n yan›s›ra, topluluklar halinde lenfoid organlarda ve da¤›n›k olarak merkezi sinir sistemi d›ﬂ›nda
tüm organlarda bulunur.
Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin, savaﬂtan sorumlu hücrelerinin tümü (Beyaz Kan
hücreleri) kemik ili¤inde ‘Hematopoetik Kök Hücre’ olarak adland›r›lan bir
hücreden oluﬂur. Hematopoetik kök
hücre, ilk ad›mda miyeloid ya da lenfoid hücrelerin kaynaklar›n› oluﬂturan
‘miyeloid’ ya da ‘lenfoid öncül hücrelere’ baﬂkalaﬂ›r. Bu öncüllerin baﬂkalaﬂ›mlar›n›n devam etmesiyle, miyeloid
B‹L‹M ve TEKN‹K 10 Mart 2003

seriden monosit, çok çekirdekli lökositler ve p›ht› keseciklerini (trombositleri)
oluﬂturan megakaryositler ve k›rm›z›
kan hücreleri, eritrositler, lenfoid seridense T, B lenfositleri ve do¤al öldürücü (NK) hücreler oluﬂur (ﬁekil 1).
Mikroorganizmalara karﬂ› koyman›n en temel yolu, ajan›n vücut içine
girmesine engel olmak. Engelleme, deri ve mukozalar gibi fiziksel engellerle
ve ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin s›v›sal bileﬂen-

Fagosit
hücreler

Yang›
(enflamasyon)
hücreleri
Eosinofil
Bazofil

leriyle sa¤lan›r. Bu engellere karﬂ›n, bir
enfeksiyon ajan› vücut içine girebilir.
Burada, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin monosit
ve %98-99’unu nötrofillerin oluﬂturdu¤u çok çekirdekli lökositler, hücresel
savunman›n öncü hücreleri olarak enfeksiyon ajan›n› yoketmeye çal›ﬂ›r. Monosit ve nötrofiller enfeksiyon ajanlar›n› yutma (fagositoz) ve sindirme yetene¤inde olan hücrelerdir. Monosit ve
nötrofillerce yutulan enfeksiyon ajanlar› bu hücrelerin taﬂ›d›klar› katyonik
proteinler, lizozim, laktoferrin ve çok
say›da enzimle ya da serbest oksijen radikallerinin ortaya ç›kmas›yla sonuçlanan ‘oksidatif patlama’yla öldürülür
(ﬁekil 2).
Eozinofil, bazofil ve nötrofil gibi üç
farkl› hücre tipi olan çok çekirdekli lökositler, hücre içinde çok say›da granül
(tanecik) taﬂ›d›klar› için granülositler
olarak da adland›r›l›r. Granülositlerin
%98-99’u nötrofillerdir. Granüllerinin
içinde taﬂ›d›klar› öldürücü enzimleriyle, hücre içine ald›klar› mikroorganizmalar› çok k›sa süre içinde öldürürler.
Ancak mikroorganizmalar› öldüren
granül içerikleri kendileri için de öldürücü oldu¤undan yaﬂam süreleri çok
k›sad›r. Eozinofiller, parazitlerle savaﬂta görev yapan granülositlerdir. Bazofiller ve bazofillerin doku biçimleri olan
mast hücreleri, granüllerinde allerjik

Makrofajlar

Lökositler

Do¤al
öldürücüler

Hedefsiz,
kendili¤inden
tepkiler

Kemik ‹li¤i
Timus
Ag

T-hücreleri

Antijen

Antijen
sunumu

Makrofajlar

sunumu

B-hücreleri

Edinilmiﬂ,
hedefli
tepkiler

Ba¤›ﬂ›kl›k ordusu: Ba¤›ﬂ›kl›k sistemindeki özelleﬂmiﬂ hücreler, hastal›k yap›c› ajanlarla savaﬂ›yor.

M‹Nin HÜCRELER‹
Ba¤›ﬂ›kl›k Sisteminin Hücreleri
Kök hücre

Lenfoid öncül

Miyeloid öncül

Lenfositler

Granülositler

T-hücresi
öncülü
Do¤al
öldürücü
hücre

B-hücresi
öncülü

Nötrofil

Eozinofil
Bazofil
Mast hücresi

Monosit

Ts hücresi
Ty hücresi

Plazma
hücresi

Dendritik hücre

Bellek
hücresi

Makrofaj

ﬁekil 1. ‹mmün sistemin hücreleri ortak bir kök hücrenin baﬂkalaﬂmas›yla kemik ili¤inde üretilir. Kök hücrenin ilk de¤iﬂimi Miyeloid ve Lenfoid Öncüller oluﬂturur.
Lenfoid öncüllerden geliﬂen T lenfositleri, bir di¤er baﬂkalaﬂ›m aﬂamas›ndan sonra Yard›mc› (Ty) ve sitotoksik/süpresör (Ts) hücrelerine dönüﬂür. Lenfoid öncülden
geliﬂen B lenfositleri uyar›lar›n ard›ndan antikor salg›lama yetene¤indeki plazma hücrelerine (P) dönüﬂürler. Lenfoid öncülden geliﬂen bir di¤er hücre Do¤al öldürücü
(NK) hücresidir. Miyeloid öncül hücre dokularda Makrofajlara (MF) dönüﬂen Monositlerleri, trombositleri oluﬂturan Megakaryositleri ve mikroorganizmalarla savaﬂta
ön safhalarda görev yapan Eozinofil, Bazofil ve Nötrofil gibi ‘Çok çekirdekli Lökositler’ (PNL)’i oluﬂturur.

hastal›klarda görev yapt›¤› bilinen kimyasal maddeleri taﬂ›r ve granül içeriklerini boﬂaltt›klar›nda aﬂ›r› duyarl›l›k reaksiyonlar›na yol açarlar.
Monositler ve monositlerin dokulara yerleﬂmiﬂ biçimleri olan makrofajlar,
12-20 mikron çap›nda fasulye biçiminde çekirdekleri olan hücrelerdir. Makrofajlar, tüm organlarda ve destek dokularda bulunur ve bulunduklar› yere
göre farkl› isimler al›rlar. Örne¤in, merkezi sinir sisteminde bulunan makrofajlar, mikroglia diye adland›r›l›rken,
karaci¤erde bulunan makrofajlar Kupfer hücresi olarak adland›r›l›r. ‹simleri
farkl› farkl› da olsa, monositler ve monosit kökenli tüm bu hücreler fagositozla enfeksiyon ajan› öldürülme yetene¤ine sahip olmalar›n›n yan›s›ra, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin di¤er hücrelerini aktif-

leyen sitokinler ve ayr›ca doku hasar›n›
iyileﬂtiren büyüme faktörleri gibi s›v›sal
faktörler salg›lama özelli¤ine sahiptirler. Monosit ve makrofajlar›n bir di¤er
Bakteri

I-Tan›ma

IV-Füzyon

Bakteri

II-Yap›ﬂma

V-Öldürme

Bakteri

III-Fagasitoz

VI-Sal›m

ﬁekil 2. Mikroorganizmalar›n fagositik özellikli
Monosit ve Nötrofil granülositlerle öldürülmesi.
Hücre membran›na yap›ﬂan bakteri bir kese içinde
fagosite edilir ve bu kese hücre içinde öldürücü
enzimler taﬂ›yan granüllerle birleﬂtirilir. Bakterinin
parçalanmas›n›n ard›ndan parçalanm›ﬂ ürünler
ortama sal›n›r.

özelli¤i, enfeksiyon ajanlar› ya da tümörleri, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin özelleﬂmiﬂ hücreleri olan T lenfositlerinin tan›yabilece¤i biçimde iﬂleyip sunmalar›d›r. Tümör ya da enfeksiyon ajanlar›n›n
parçalanm›ﬂ T lenfositlerine sunulan
küçük protein dizileri, antijen olarak
adland›r›l›r. Bu nedenle monosit ve
makrofajlar, antijen haz›rlayan ve sunan hücreler olarak da isimlendirilir.
Lenfositler, 8-10 mikron (mikron:
metrenin onda biri) çap›nda, büyük çekirdekli hücreler. T lenfositleri, yabanc›
ajanlar› ancak bireyin tamamen kendisine özgü olan bir molekülünün (doku
uyum kompleksinin) cebinde küçük
parçalara ayr›lm›ﬂ olarak sunuldu¤u
zaman tan›yabilir (ﬁekil 3).
T lenfositlerinin bir grubu (Ts, sitotoksik T lenfositi), antijenlerin bir k›sMart 2003 11 B‹L‹M ve TEKN‹K

Lenfosit ve
makrofajlar

Edinilmiﬂ direnç
(ba¤›ﬂ›kl›k belle¤i)

Do¤al direnç
(kendili¤inden)

Makrofaj
etkinleﬂtirme
faktörü

T-hücresi

Do¤al
öldürücü

Makrofajlar

Makrofajlar

Antikor
almac›

Makrofajlar
Sitotoksik (hücre
öldürücü)
T-hücresi

Antikora ba¤l›
hücre öldürme
yetene¤i

Tümör ya da
viral antijen

Tümör ya da virüs bulaﬂm›ﬂ hedef hücre
Antikor

Savaﬂ planlar›: Ba¤›ﬂ›kl›k hücreleri çeﬂitli mekanizmalarla hedef hücrelere karﬂ› sald›r› baﬂlat›yorlar.

m›n› doku uyum kompleksi ailesinin
özel bir s›n›f›nda taﬂ›nd›¤› zaman tan›yabilir ve tan›d›¤› zaman hücre içinde
saklad›¤› granüllerini boﬂaltarak bu
hücreyi öldürür. T lenfositlerinin di¤er
grubu (Ty, Yard›mc› T lenfositi), antijenleri bu kez ikinci bir doku uyum
kompleksi molekülüne ba¤l›yken tan›Öldürücü hücre

yabilir. Bu tan›man›n ard›ndan yard›mc› T lenfositi, bir yandan kendi kendisini ço¤alt›rken, di¤er yandan sitokin ad›
verilen s›v›sal faktörler salg›layarak
tüm ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hücrelerini yabanc› istilas›na karﬂ› uyar›p onlar›n da
aktiflenmelerini ve kendi yöntemleriyle
savaﬂa kat›lmalar›n› sa¤lar.

Patojen

Perforin

B lenfositleri, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin
antikor denen özel proteinlerini salg›lama yetene¤indeki yegane hücrelerdir.
Antikorlar, mikrorganizmalar› ya da tümör hücrelerinin protein yap›lar›n› kapatarak onlar› etkisizleﬂtirir ya da ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin di¤er hücreleriyle öldürülmesini kolaylaﬂt›r›rlar. Yabanc›
ajanlar›n küçük protein yap›lar›n›n (antijenik determinant) B lenfositlerince
tan›nmas›, B lenfositlerin kendi kendilerini ço¤altmas› ve antikor salg›lama
yetene¤inde olan Plazma hücrelerine
dönüﬂmesiyle sonuçlan›r. Artan antikorlar, enfeksiyon ajan›na ya da ürünlerine ba¤lan›rlar. Böylece kompleman
sistemini, mononükleer fagositik hücre
ve NK hücre aktivasyonlar›n› art›rarak
enfeksiyon ajan›n› yoketmeye çal›ﬂan
sistemi güçlendirirler (ﬁekil 4). Aktif B
hücreleri, antikor üretmenin yan›s›ra,
mononükleer fagositik hücreler gibi
enfeksiyon ajan›n›n çeﬂitli antijenik yap›lar›n› hücre içinde iﬂleyip doku uyum
kompleksleri arac›l›¤›yla hücre yüzeyinde taﬂ›rlar ve T lenfositlerin aktivasyonuna yard›mc› olurlar.
Do¤al öldürücü (NK) hücreler, büyük ve granüllü hücrelerdir. Granül
içeriklerini Tümör hücreleri ve virüslerce istila edilmiﬂ hücreler üzerine boﬂaltarak ölmelerini sa¤larlar.
Dendritik hücreler, köken olarak
hematopoetik kök hücre kaynakl›d›rlar
ve ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin en güçlü antijen haz›rlayan ve sunan hücreleri olarak T lenfosit etkinleﬂmesinde ve ba¤›ﬂ›kl›k belle¤inde görev yaparlar.
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, yabanc› ajanlara
karﬂ› savaﬂ›n ilk anlar›nda istilac›lar›,

virüs

bakteri
mantar

T-hücresi

Kesecik

T-hücresi
parazit
Antijen
Sunucu
Hücre

ASH

Hücre zar›
hücre

T-hücresi

Hedef hücre

T-hücresi

Çekirdek
Do¤al öldürücü hücreler, virüslerce istila edilmiﬂ hücrelere
sald›r›p, hücre zar›n› delerler, böylece suyun içeri hücum edip
hücreyi patlatmas›n› sa¤larlar. Do¤al öldürücü hücreler ayr›ca
kanser hücrelerine de sald›r›p yok edebilirler.
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Vücut
protein

Farkl› antijenlere karﬂ› dendritik hücre yan›tlar›: Hücreler
patojenleri ve onlara özgü parçalar› tan›yarak ba¤›ﬂ›kl›k
tepkisini yönlendiren özel genleri harekete geçirebiliyorlar.

görece basit ve o ajana özgü olmayan
hücresel ve hümoral faktörlerin karﬂ›l›kl› etkileﬂimleriyle yoketmeye çal›ﬂ›r.
Daha sonra, giderek daha çok say›da
farkl› hücrenin ve faktörün karﬂ›l›kl›
pozitif ve negatif etkileﬂimlerinin devreye girmesiyle, bu kez özgün olarak
yokeder. Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin basitten
karmaﬂ›¤a ve özgün olmayandan özgün olana do¤ru ilerleyen bu savunma
stratejisi, çizgisel bir özellik de¤il. Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin davran›ﬂ›, sistemin
tüm bileﬂenlerinin herzaman az ya da
çok olarak savunmaya kat›ld›¤› bir iliﬂkiler a¤›. Örne¤in, insan için zararl›
olan bir bakterinin çok düﬂük bir miktar›yla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda, bu bakterinin
s›v›sal ba¤›ﬂ›kl›k sistemi ve fagositik
hücrelerce kolayca yokedilip T ve B
hücrelerinin rahats›z edilmemesi söz
konusu olmaz. T ve B hücreleri de bakterinin varl›¤›ndan haberdar edilir. ‹lk
karﬂ›laﬂmada T ve B hücrelerinin, savunmaya çok aktif olarak kat›lmalar›
gerekmese de, olas› bir baﬂka karﬂ›laﬂmada etkin ve özgün savunman›n zaman kaybetmeden gerçekleﬂtirilebilmesi için gereken davran›ﬂ biçimi ö¤renilir ve bellekte tutulur. ‹kincil bir karﬂ›laﬂmada en etkin, en k›sa süreli savunma, bellekte tutulan hücresel bilgilerin
kullan›lmas›yla mümkün olur. Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin görevi her ne kadar bireyi yabanc›lara karﬂ› korumaksa da, bu
görevini savaﬂarak yapar. Savaﬂma sü-

ﬁekil 4. B hücrelerinden baﬂkalaﬂan plazma
hücreleri (P) salg›lad›klar› antikorlarla
mikroorganizmalar› kaplayarak, monosit ve
makrofajlar (M) taraf›ndan fagosite edilmelerini
kolaylaﬂt›r›r.

ﬁekil 3. Mikroorganizmalar T lenfositleri (T)
taraf›ndan direkt olarak tan›namaz (a). Ancak
monosit ve makrofajlar (M) mikroorganizmalar›
fagosite edip parçalara ay›rd›ktan sonra bu
parçalar, Doku Uyum Kompleksi (MHC)’ne
iliﬂtirilmiﬂ olarak monosit ya da makrofaj
yüzeyinde taﬂ›nd›¤› zaman yard›mc› T hücreleri
mikroorganizmalar› tan›y›p ço¤almaya baﬂlar (b).

Makrofaj Etkinleﬂmesi
Kandaki monosit
Yang› bölgesine
göç/ba¤›ﬂ›kl›k tepkisi
Makrofaj, antijeni sar›yor ama
tümüyle hazmedemiyor, antijen
T-hücrelerine peptid sunumu için
uygun de¤il.

Fagosite edilme (antijenin hapsedilmesi)
Antijenin incelenmesi

Makrofajlar›n sitokin
üretmesi. (Örnek: TNFa, IL-1, IL-6)

Makrofajca antijen sunumu.
‹nterlökin salg›lanmas›

Yüzey alan›n› geniﬂleterek lizozomal ürünler, sitokinler
vb. y›k›c› maddelerin salg›lanmas›n› kolaylaﬂt›rmak için
saçaklanm›ﬂ plazma zar›.

T-hücresinden yard›m
makrofaj etkinleﬂmesine yol
aç›yor.

Fagosite etme (yutma) süreci h›zlan›yor.
(Enzimler serbest radikaller gibi y›k›c›
lizozom ajanlar› salg›lama yoluyla). E¤er
antijenin fazla büyük olmas› nedeniyle
yutma gerçekleﬂemezse lizozomal
(öldürücü) maddeler düﬂman›n üzerine
püskütrülüyor.

T-lenfosit

Yüzeyde artan I. ve II. s›n›f MHC
ifadesi, antijen sunumunu da
art›r›yor.
Etkinleﬂtirilmiﬂ makrofaj

Sitokin üretimi art›yor.

Artan oksidatif etkinlik, daha
fazla serbest radikal üretimi
sa¤l›yor.
Y›k›c› enzim üretimi art›yor.

Fibrojenik büyüme faktörleri
(FGF, TGF-β) üretimi art›yor.

Sitokin
almaçlar›
oluﬂumu
art›yor.

Mikrobik
karbokidratlar
için almaçlar
ço¤al›yor.

Hasarl›
proteinleri vb.
için artan
say›da çöpçü
almaç üretiliyor.

Epiteloid makrofaj

Granülama oluﬂumu

Makrofajlar kemik ili¤ince üretilip kan yoluyla yang› ya da ba¤›ﬂ›kl›k tepki bölgelerine ulaﬂt›r›l›yor. Bunlar,
son derece etkili fagositler. Önemli bir özellikleri do¤al ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bir parças› olmalar›na karﬂ›n,
T-lenfositlerine antijen sunabilmeleri ve T-hücrelerinden destek alabilmeleri. T-hücrelerinin bu deste¤i yüksek
düzeyde makrofaj etkinleﬂmesine yol aç›yor. Bu etkinleﬂme yutma ve antijen sunumu süreçlerini
h›zland›r›yor. Bu sayede, yutulamayacak kadar büyük yabanc› maddeler üzerlerine salg›lanan lizozom ve
sitokinlerle etkisizleﬂtiriliyor.

resinin uzamas› bireyin kendisinin de
zarar görmesine neden olur.
Ba¤›ﬂ›kl›k yan›t›nda, yabanc›n›n bir
bakteri, bir virüs, bir parazit, bir mantar ya da tümör hücresi olmas›, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin genel davran›ﬂ biçimini
de¤iﬂtirmese de, belli baz› yan›t a¤lar›n›n di¤erlerine göre daha belirgin olarak uyar›lmas›yla sonuçlan›r. Örne¤in,
bir bakteri antijen sunan hücrelerin
arac›l›¤›yla yard›mc› T hücrelerini uyard›¤›nda, bu hücrelerden daha çok interlökin-2 (IL-2) ve interferon -g (IFN-g)
sal›nmas›na ve bunlar da B hücrelerinde IgG2a ve IgM tipi antikorlar›n sentezinin uyar›lmas›na yol açarlar. Baﬂka
bir bakterinin benzer yolla yard›mc› T
hücrelerini uyarmas›, interlökin-4 (IL4) ve interlökin-5 (IL-5) salg›lanmas›na
ve IL-4 ile IL-5 in B hücrelerine IgE ve
IgG1 tipi antikorlar sentezlettirmesine
neden olabilir. Hücreiçi bir parazit, bir

virüs ya da tümör hücreleri NK hücrelerinin ve sitotoksik T lenfositlerinin
daha aktif olarak görev yapt›¤› bir a¤›
uyar›rken, hücre d›ﬂ› bir parazit, eozinofillerin daha aktif rol oynad›¤› bir savunma a¤›yla yokedilmeye çal›ﬂ›l›r.
Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin evrimsel varoluﬂ sürecinde "uyum sa¤lamak" için gerek genetik kodunda varolan, gerek yaﬂam süresince kazan›p birarada kulland›¤› "bilgi"lerin herhangi birinin niteli¤inin ya da niceli¤inin de¤iﬂmesi, bilgi
kullan›m düzenlerinin (sistemlerin) de¤iﬂmesine ve dolay›s›yla ba¤›ﬂ›kl›k yetmezli¤i, allerji, malignite (kötü huylu
kanserleﬂme) ya da ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin, bireyin kendi hücre ve dokular›na
sald›rmas› (otoimmünite) gibi farkl›
hastal›klara yol açabilir.
Emel Demiralp
(Doç. Dr. - Temel ‹mmünoloji) Marmara Üniv.,
Hematoloji-‹mmünoloji Bölümü
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HASTALIKLARLA SAVAﬁ

ANT‹K
Monoklonal
antikorlar bir
kanser
hücresine
yaklaﬂ›yorlar.

Viral (virüslerin yol açt›¤›) ve bakteriyel enfeksiyonlar, romatizmal hastal›klar gibi ba¤›ﬂ›kl›k sistem bileyenlerini hedef dokudan toplayan (enflamatuar) durumlar ve kanseri de içeren
birçok hastal›kta antikorlara (immunoglobulinler) dayal› tedaviler, sony›llarda hastal›klarla savaﬂta ilk müdahale "first-line" tedaviler halini alm›ﬂ bulunuyor.
Hastal›klar›n tedavisinde bu tür
yaklaﬂ›mlar›n ilk örnekleri, serumla tedavi uygulamalar›. Hericourt ve Richet
isimli araﬂt›rmac›lar, kanser hücreleriyle ba¤›ﬂ›kl›k kazand›rd›klar› hayvanlar›n serumlar›n› hastalara vererek
yapt›klar› tedavide, hastal›k geçmese
de belirtilerinde kayda de¤er azalman›n oldu¤unu 1895 y›l›nda gösterdiler.
1920’li y›llar›n sonlar›ndan 1930 y›llar›n›n baﬂlar›na kadar geçen dönem,
pnomoni (zatürre), menenjit, difteri ve
k›zam›k gibi çeﬂitli hastal›klar›n etkenlerine karﬂ› serumla yap›lan tedavinin
en parlak dönemi oldu. Gerçi, serumla
yap›lan tedaviler klinik aç›dan etkili oldu. Ama, serumun hedef yap› d›ﬂ›nda
farkl› birçok yap›ya karﬂ› geliﬂmiﬂ olan
antikorlar, viral partiküller gibi bulaﬂ›c› ajanlar ve serum proteinleri içerebil-

mesi nedeniyle tedavi s›ras›nda anafilaktik ﬂok (aﬂ›r› duyarl›l›k tepkisi) gibi
toksik (zehirlenmeyle ilgili) olaylar›n
geliﬂebilmesi, serumla tedavinin istenmeyen yan etkilerini oluﬂturuyordu.
1940-1980 y›llar› aras›nda antikor
üretim ve saflaﬂt›rmas›na yönelik
önemli geliﬂmeler kaydedildi. 1940’l›
y›llarda Cohn’nun geliﬂtirdi¤i so¤uk
etanol saflaﬂt›rma metoduyla, immünoglobulinler di¤er serum proteinlerinden ayr›labildi. Ancak, yine de bu
yolla elde edilen antikor çökeltisi içeren preparatlar, damar içi tedavi uygulamalar›nda anafilaksi (duyarl›l›k tepkisi) benzeri reaksiyonlara neden olabilmiﬂtir.Bu nedenle daha sonraki y›llarda, damar içi uygulamalarda kullan›lacak olan antikorlar için, yeni saflaﬂt›rma yöntemleri geliﬂtirilmiﬂtir.
1975 y›l›nda Köhler ve Milstein’›n
geliﬂtirdi¤i hibridoma yöntemiyle, hedef yap›da yer alan bir antijenik bölgeye karﬂ› (epitop) limitsiz miktarda monoklonal antikor (mAb) üretmek
mümkün oldu. Bu yöntem nedeniyle
araﬂt›rmac›lar, 1984 y›l›nda t›p dal›nda Nobel ödülünü kazand›lar.
Hibridoma yönteminde, ba¤›ﬂ›klanm›ﬂ fare B lenfositleriyle, fare miyelo-

ma (kemik ili¤i kanseri) hücrelerinin
füzyonu sonucu oluﬂan antikor üretme
yetene¤ine sahip ölümsüz hibrid hücrelerin elde edilebiliyorlar. Bu yöntemle, günümüze kadar çeﬂitli hedef yap›lara karﬂ› monoklonal antikor üretilmesi mümkün oldu. Hibridoma yöntemiyle üretilen fare kökenli monoklonal antikorlar, klinik laboratuvar tan›da geniﬂ
uygulama olana¤›na sahip olsa da, insanlarda tedavi amaçl› uygulamalar›nda s›n›rl› baﬂar›ya sahip. Bunun birinci
nedeni, fare antikorlar›yla tedavi edilen
hastalar›n yaklaﬂ›k %80’inde, tekrarlanan dozlar sonras›nda fare antikorlar›na karﬂ› geliﬂen ba¤›ﬂ›kl›k tepkisinin
oluﬂmas›. Ayr›ca, fare antikorlar›na ait
Fc k›sm›n›n insan savunma sisteminde
daha az efektör rol oynamas› ve tedavi
amaçl› uygulamalarda insan kökenli
antikorlara göre, fare kökenli antikorlar›n daha k›sa yar› ömre sahip olmas›
fare antikorlar›n›n tedavi amaçl› uygulamalar›n› k›s›tlamakta. Bu genel olumsuzluklar›n d›ﬂ›nda, fare antikorlar›yla
elde edilen baﬂar›l› sonuçlar da al›n›yor. Organ reddini önlemek üzere T
hücre yüzey antijenine karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ olan ortoclone, 1986 y›l›nda FDA
(ABD G›da ve ‹laç Dairesi) taraf›ndan
onaylanm›ﬂ ilk fare kökenli antikor olma özelli¤ini taﬂ›yor.
Hibridoma teknolojisinin geliﬂmesine paralel olarak, rekombinant DNA
teknolojisinde de büyük geliﬂmeler

Günümüzde oluﬂturulabilen antikor tipleri
Fareden Gelen
Antijen Ba¤lay›c› Bölgeler

Fareden Gelen,
Özgül Antijen Ba¤lama Bölgeleri

Antijen Ba¤lay›c›
Bölge (FAb)

Almaç
bölgesi
(Fc)
Fare Antikoru
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Kimerik Antikor
(% 66’s› insan kökenli)

‹nsans› Antikor
(% 90’› insan kökenli)

Bütünüyle ‹nsans› Antikor

TA GÜDÜMLÜ MERM‹:

KORLAR
Antijen

1
kaydedildi. Bu geliﬂmelerin ›ﬂ›¤› alt›nda, immünoglobulin genlerinin yap›lanmas›, ifadesi ve iﬂlevsel gen oluﬂturmak üzere immunoglobulin genlerinin mutasyonu, yeniden yap›lmas›
gibi çeﬂitli konularda daha fazla bilgiye sahip olundu. Dolay›s›yla, fare antikorlar›n›n insanlarda tedavi amaçl› uygulamalar›nda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›
çözmeye yönelik monoklonal antikor
üretim teknikleriyle rekombinant
DNA teknolojisinin birleﬂmesi kaç›n›lmaz hale geldi. Bunun sonucu olarak
antikor mühendisli¤i alan› geliﬂti ve
bugün biyoteknoloji endüstrisince klinik uygulamalara yönelik birçok rekombinant antikor ve türevinin üretimi mümkün oldu.
Fare kökenli antikorlar›n insanlaﬂt›r›lmas›na yönelik olarak ilk aﬂamada
kimerik (melez) antikorlar gündeme
geldi. Bu yaklaﬂ›m›n temeli, fare antikorlar›na insan ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde
immünojen özelli¤i ve daha az efektör
özellik göstermesinde önemli etkenlerden biri olan fare antikor sabit k›s›mlar›n›n , insan kökenli sabit k›s›mlarla de¤iﬂtirilmesine dayan›yor. Kimerik antikor yap›lar›n›n, sonuçta yaklaﬂ›k %75’i insan dizileri içermesine karﬂ›n insanlarda anti-kimerik antikor cevab›na neden olabiliyorlar. Son y›llarda geliﬂen Primatized teknolojisi kullan›larak siyonomolgus (cynomolgus)
maymununa yap›lan ba¤›ﬂ›klaﬂt›rmayla, araﬂt›r›mac›lar›n insan ya da insan
kaynakl› olmayan antijenlere karﬂ›,
yüksek uyumlu antikorlar elde edilmesi mümkün olmuﬂtur. Maymunda geliﬂtirilmiﬂ olan antikorun de¤iﬂken
bölgesinin insan de¤iﬂken bölgesinden ay›rt edilememesi, araﬂt›r›mac›lara kimerik antikor yap›m›nda bir avantaj sa¤lad›. Sedef hastal›¤›, sistemik lupus eritamatosis ve alerjik ast›m gibi
çeﬂitli olgulara karﬂ› Primat katk›l› antikorlar klinik deneme aﬂamas›ndalar.
Kimerik antikorlar kullan›m›nda fare kökenli de¤iﬂken bölgelerin neden

Fareye antijen verilerek,
bu antijene karﬂ› antikorlar›n
yap›m› sa¤lan›yor.

2a

2b

Fare B lenfositleri
(antikor oluﬂturan hücreler)
dalaktan izole ediliyor.

Sonsuz üreme
yetene¤ine sahip
insan B lenfositleri,
kanserli kemik
ili¤inden elde ediliyor.

Dalak

3
Hücreler birleﬂtirilerek
hibridomalar
oluﬂturuluyor.

4
Farkl› kültür ortamlar›na al›nan
hibridomalar›n bölünerek
ço¤almalar› sa¤lan›yor.

5
Orijinal antijene ba¤lanabilen antikoru
üreten hibridoma kültürü seçiliyor.

6
Laboratuvar ortam› ya da fare vücudunda
bu hibridomalar ço¤alt›l›yor.

7
Antikorlar saflaﬂt›r›l›yor.

Monoklonallerin oluﬂturulmas›nda, hibridoma denilen kaynaﬂt›r›lm›ﬂ hücrelerin
kullan›m›n› içeren geleneksel yöntem.
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oldu¤u anti-kimerik antikor yan›t›mas›n› sa¤lamak, bunlara ba¤laAntikorlar, bir B-hücresi, antijeniyle karﬂ›laﬂt›¤›nda
tetikleniyorlar.
n›n engellenmesine yönelik olarak
nan komplement adl› moleküllerin
baﬂka bir yaklaﬂ›m da, insans› antisabitlenmesi ve antikora ba¤l› hückorlar geliﬂtirilmesi. ‹nsans› antikorre öldürme yetene¤i gibi çeﬂitli
B-hücresi, antijeni sar›p hazmeder.
larda hedef, de¤iﬂken bölgenin inyöntemlerle hücre ölümlerine nesans› hale getirilmesi. Antikorun deden olabiliyorlar. Bunun yan›s›ra,
Sonra, kendi iﬂaretçi moleküllerine ba¤lad›¤›
¤iﬂken bölgesinde yer alan antijen
kalsiyum kanallar›n›n ve büyüme
antijen parçalar›n› teﬂhir eder.
ba¤lamas›ndan sorumlu olan fare
faktör almaçlar›n›n bloklanmas›
Antijen parças›yla iﬂaretçi molekülün
kökenli komplement adl› molekülleyoluyla da hücre ölümü gerçekleﬂbileﬂimi, bu bileﬂimi tan›yan bir eriﬂkin
T-hücresinin yard›ma koﬂmas›n› sa¤lar.
ri sabitleyen bölgeler (CDR) d›ﬂ›ndamesine neden olabilirler. Araﬂt›ki, çat› bölgeleri (framework) dahil
rmac›lar, toksin, sitotoksik hücre
tüm antikor bölgeleri insan antikor
öldürücü ilaçlar ve radyoaktif maddizilerinden oluﬂmakta. 1990’l› y›ldeler gibi “savaﬂ baﬂl›klar›n›” antiT-hücresince salg›lanan lenfokinler,
lardan itibaren kimerik ve insans›
korlara ba¤l›yarak, antikorlar› daB-hücresinin ço¤alarak antikor üreten plazma
antikorlar tedavi amac›yla insanlarha etkili hale getirmeye yönelik çahücreleri halinde olgunlaﬂmas›n› sa¤lar.
da kullan›lmak üzere eczane raflal›ﬂmalar gerçekleﬂtirdiler. RadyoKana sal›nan antikorlar karﬂ›t antijenlerine
r›nda yer almaya baﬂlad›lar. Lenfoaktif iﬂaretli monoklonal bir antiba¤lan›rlar. Bu antijen-antikor yap›lar› ya
komplement moleküllerinin sald›r›s›yla, ya da
ma’da Rituxan, çocuklarda viral akkorun, prostat kanserinde tedavi
karaci¤er ve dalak taraf›ndan k›sa sürede yok
edilirler.
ci¤er hastal›¤›nda Synagis ; organ
amaçl› uygulamas›na yönelik yap›naklinde Zenepax ve Simulect,
lan klinik çal›ﬂmalar bu uygulamaCrohn hastal›¤› ve romatizmal bir hasavantaj›, hedef antijenle kullan›larak
lara örnek teﬂkil ediyor.
tal›k olan romatoid artritte Remicade,
yap›lan ba¤›ﬂ›klaman›n tekrarlanabilAntikor tasar›m›ndaki yeni yaklameme kanserinde Herceptin ve kronik
mesi ve bu yolla antijene özgü yüksek
ﬂ›mlardan biri de iki farkl› antijen yap›lenfositik lösemide (KLL) kullan›lan
uygunlukta antikorlar elde etmenin
s›n› tan›ma yetene¤ine sahip bispesifik
Campath, bu tip antikorlarla üretilen
mümkün olabilmesi.
antikor yap›lar›n›n geliﬂtirilmesidir.
ilaçlara örnek olarak verilebilir.
Monoklonal antikorlar, hücre antiCD3 ve tümör hücresine özgü antijenTedavi amaçl› uygulamalarda, tajenlerine özgü yönlendirmede kullan›lere karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ antikorlar›n birmamen insan nükleotit dizilerinden
labiliyorlar. Tümör hücrelerine özgü
leﬂtirilmesiyle oluﬂturan bispesifik (çift
oluﬂan monoklonal antikorlar›n kullaantijenik yap›lar›n tan›mlanmas›, antihedefli) antikorlar hücre öldürücü T
n›m› en iyi çözüm oldu¤undan, bu
korlar›n güdümlü mermiler olarak
lenfositleri kanser hücrelerine yönlenamaç do¤rultusunda yeni yaklaﬂ›mlar
kullan›lmas›n› da gündeme getirdi.
dirmesine yönelik in vitro deneyler degündeme geldi. Tamamen insan antiMonoklonal antikorlar, yap›ﬂt›¤› hücvam ediyor. Prostat kanser hücrelerinkorlar›n›n elde edilmesine ve seçimine
reyi çekici k›larak makrofajlarca yutulde kodlanan HER-2/neu’ya karﬂ› geliﬂyönelik olarak rekombinant intirilmiﬂ bispesifik antikorun faz I
san antikor kütüphaneleri geliﬂpilot çal›ﬂmalar›nda olumlu soT-hücreleri
tirilmiﬂ bulunuyor. Bu metodla,
nuçlar al›nm›ﬂ bulunuyor.
bir antijen yutup hazmetmiﬂ ve
bir insan vericiden al›nan milAntikorlar›n sa¤alt›m çal›ﬂyonlarca farkl› de¤iﬂken bölge
malar›nda önemli avantajlara sakombinasyonunu içeren büyük
hip olmas›n›n yan›s›ra, yaln›zca
iﬂaretçi moleküllerine ba¤l› antijen parçalar›
antikor kütüphaneleri oluﬂturul2001 y›l›nda monoklonal antigösteren makrofaj ya da B-hücresi gibi hücrelerle
karﬂ›laﬂt›klar›nda seferber olurlar.
du. Bu mini antikor yap›lar›, tek
korlara dayal› ürünlerin sat›ﬂ›nzincir de¤iﬂken parça olarak
dan 3 milyar dolar elde edilmeLenfokinler T-hücrelerinin
isimlendirilirler. Do¤al antikor
si, biyoteknoloji sektörünün de
olgunlaﬂmas›na yard›mc› olurlar.
yap›lar›na benzer ﬂekilde, hedef
bu alana olan ilgisini artt›rd›.
yap›y› tan›mas›n› sa¤lamak amaBu nedenle, gelecek zaman içec›yla antikor a¤›r ve hafif zincir
risinde sa¤alt›m çal›ﬂmalar›nda
Uyar›lm›ﬂ ve etkinleﬂmiﬂ
de¤iﬂken bölge genlerinin bir
kullan›lmak üzere, yeni özellikT-hücresi, lenfokinler salg›lar.
köprü dizi taraf›ndan ba¤lanmalere sahip monoklonal antikorLenfokinlerin bir
s›, oluﬂturulan scFv yap›lar›n›n
lar›n geliﬂtirilmesi kaç›n›lmaz.
bölümü daha fazla
bakteriyofajlar yüzeyinde sunulT-hücresi
Dr. Berrin Erda¤
geliﬂmesini
mas›yla, hedef yap›lara karﬂ› özVirüs bulaﬂm›ﬂ
tetikler.
TÜB‹TAK, Gen Mühendisli¤i ve
hücreler
gün, yüksek uygunlukta rekomBiyoteknoloji Araﬂt›rma Enstitüsü
binant antikor yap›s›n›n seçimi
Kaynaklar
Baz› lenfokinler de
mümkün olabiliyor. Bunun yan›Dijk M.A.,Winkel JGJ (2001)Human Antibodies as next
ba¤›ﬂ›kl›k hücrelerini (yeni
generation therapetics Curr.Opin Chem Biotech 5:368s›ra, tümüyle insan antikoru üremakrofajlar granülositler
374
ve baﬂka lenfositler)
Baz› T-hücreleri öldürücü
Adler S and Turka L.(2002) ‹mmunotherapy as a means
timinde fare immunglobulin
enfeksiyon bölgesine
hücrelere dönüﬂüp virüs
to induce trans plantation tolerance Curr.Opin
çekerler. Daha da baﬂka
genleri yerine insan IgG genleribulaﬂm›ﬂ vücut hücrelerinin
Immunology 14:660-665
lenfokinler olay yerine
peﬂine düﬂer.
Havranek E.G., Whelan M.A, Greehalgh R., Dalgleish,
ne sahip transgenik farelerden
gelen savunma güçlerini
Pandha H.(2002) Advances in prostate cancer
yönlendirirler.
immunotherapy Surgical Oncology 11:35-45
de yararlan›l›yor. Bu yöntemin
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BA⁄IﬁIKLIK S‹STEM‹N‹N HATASI

ALERJ‹
Sinir sistemiyle birlikte en karmaﬂ›k
ve geliﬂkin sistem olan ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, bazen gerekenden daha fazla duyarl› hale gelebilir. Bu hatan›n sonucuysa alerji olarak ortaya ç›kar.
Alerjik bireylerin ba¤›ﬂ›kl›k sistemleri, bir molekülü zararl› olarak alg›layarak gerekenden çok daha ﬂiddetli bir
tepki geliﬂtirir. Bu tepki, bazen bir iki
hapﬂ›r›k ﬂeklinde ortaya ç›karken, bazen öldürücü dahi olabilir.
Alerjik reaksiyonlardan sorumlu
moleküller, ‹mmünoglobülin E (IgE)
lerdir.
Normal bireylerde lenfositler tehlikeli ve tehlikesiz proteinleri ay›rdedecek gerekli bilgiyi taﬂ›rlar. Alerjik bireylerdeyse lenfositler bu ayr›m› yapamaz
ve zarars›z maddeleri bile tehlikeli olarak alg›larlar.
Bu bireylerin B hücreleri genetik
düzeyde yanl›ﬂ bilgilendirilmiﬂlerdir.
Bu nedenle de gereksiz ﬂekilde çok fazla IgE üretirler. IgE molekülleri de bütün vücuttaki mast hücreleri ve bazofillere ba¤larak bunlar› aﬂ›r› duyarl› hale
getirirler.
Bu hücreler, vücudu enfeksiyonlara
karﬂ› koruyan histamin içerirler. Ancak, bol miktarda ya da gereksiz yere
salg›lanan histamin, tahrip edici etkiye

sahiptir.
Mast hücrelerinin ve bazofillerin ilk
uyar›lmalar› 7–10 günlük bir sürede
gerçekleﬂir. Bundan sonra ilk allerjen(allerji yapan madde) ile karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda h›zl› ve y›k›c› bir mekanizma tetiklenir.
Örne¤in, bir polen solunum yoluyla
organizmaya girdi¤inde, mast hücreleri
ve bazofillerin yüzeyine ba¤l› IgE molekülleri poleni tan›yarak ba¤lan›rlar. Bu
ba¤lanma, kanda bulunan kompleman
proteinlerini uyar›r. 20 kadar farkl›
proteinden oluﬂan bu grup IgE ve polenin ba¤l› oldu¤u mast hücreleri ve
bazofillerin zarlar›n› tahrip ederek bu
hücrelerin içerdi¤i histaminin ve di¤er
moleküllerin kana ve çevredeki dokulara yay›lmalar›na neden olurlar. Bu da
kan damarlar›n›n geniﬂlemesi, tansiyonun düﬂmesi, ve çevredeki hücrelerin
s›v›yla dolmas› gibi olgular› getirir. Alerji kaﬂ›nt›, ﬂiﬂme, hapﬂ›rma, h›r›lt›l› solunum, nezle, ishal ve kusma ﬂeklindeki tepkilere neden olur.
Kuvvetli allerjik tepkilerde yukar›daki belirtilerin bir k›sm› solunum güçlü¤üne, beynin kans›z kalmas›na ve
hatta ölüme yol açabilir.
www.howstuffwork.com/allergy.htm

Polen Bizi Nas›l Aks›rt›p T›ks›rt›r?
1) Polen gözlere, buruna, ci¤erlere girerek
ba¤›ﬂ›kl›k sistemini uyar›r.

2) Polene özel antikorlar üretilmeye baﬂlar.

3) Antikorlar, dokularda bulunan
mast hücrelerine yap›ﬂ›r.

5) Ortaya ç›kan allerjik tepki, gözlerin
sulanmas›na, burunun akmas›na, bo¤az
ve burunun kaﬂ›nmas›na, aks›rmaya,
burun ve sinuslar›n t›kanmas›na ve
ast›ma yol açar.

4) Polen tekrar vücuda girer, antikorlara
yap›ﬂarak mast hücrelerince histamin ve
öteki kimyasallar›n sal›nmas›na yol açar.
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Bulaﬂ›c› hastal›klara karﬂ› toplum
sa¤l›¤›n›n korunmas›nda en etkin yöntem, aﬂ›lama. Aﬂ›laman›n baﬂl›ca amac›, aﬂ›n›n içerdi¤i antijenlere karﬂ› gerek antikor yap›m›n› gerekse hücresel
yan›t› sa¤layarak ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
uyarmak.
Aﬂ›lama, temel olarak pasif ve aktif
ba¤›ﬂ›klama ﬂeklinde uygulan›r. Pasif
ba¤›ﬂ›klamada hastal›k yap›c› etmene
karﬂ›, bir baﬂka canl›da haz›rlanm›ﬂ
gamaglobulinler (antikorlar) kullan›l›r. Örne¤in kuduz, insanlarda rastlan›lan bir hastal›k de¤il, ve bu nedenle
normal aﬂ› programlar›nda kuduz aﬂ›s› yer almaz. Ancak, kuduz bir hayvan
taraf›ndan ›s›r›lan bireylerde kuduz
hastal›¤› görülür ve hastal›k öldürücü
boyutta geliﬂti¤inden dolay›, acil koruyucu bir tedbir olarak ›s›r›lan kiﬂiye
hem antikorlar hem de kuduz aﬂ›s› ayn› anda uygulan›r. Pasif ba¤›ﬂ›klamaya do¤al bir örnekse, bebe¤in enfeksiyonlara karﬂ› korunmas›n› sa¤lamak
üzere annenin IgG antikorlar›n›n, anneden bebe¤e geçmesi.
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemine sahip yüksek
organizmalarda, hastal›k etmeni mikroplar (virüs, bakteri, vb) ile organizma aras›nda bir savaﬂ vard›r ve bu savaﬂta görece daha basit bir yap›ya saB‹L‹M ve TEKN‹K 18 Mart 2003

hip olmalar› nedeniyle –özellikle ço¤alma aç›s›ndan- mikroplar daha avantajl› olurlar. Bu nedenle, hastal›k yap›c› bir mikrop organizmaya ilk kez girdi¤inde, organizman›n bu mikroba
karﬂ› antikor yan›t› ve hücresel yan›t
oluﬂturarak savaﬂmas› için belli bir zamana gereksinimi vard›r. Ba¤›ﬂ›kl›k
sistemimizde görev yapan hücrelerimize göre çok daha h›zl› bölünme yetene¤ine sahip mikroplar›n varl›¤›nda,
bu süre organizman›n aleyhine iﬂler
ve bu durum bazen organizman›n ölümüyle sonuçlanacak kadar olumsuz
olabilir. ‹ﬂte, aktif aﬂ›laman›n temel
amac› da, hastal›k yap›c› mikroplar›
önceden organizmaya tan›tmak ve ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin hücrelerini e¤itmek. Bu tan›t›m öncesi mikroplar, organizmada ço¤almalar›n› önlemek
amac›yla fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle hareketsizleﬂtirilir ya da za-

y›flat›l›rlar. Bu ﬂekilde, zay›flat›lm›ﬂ hastal›k etmeni organizmada ço¤alamadan belli bir süre kalacak ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemimizi oluﬂturan hücrelerse bu süreçte mikroba
karﬂ› yüksek özgünlükte antikor yan›t› ve hücresel yan›t oluﬂturabilecektir.
Aktif aﬂ›laman›n organizmaya sa¤lad›¤› en büyük yararsa B lenfositleri
ve T lenfositlerinde "ba¤›ﬂ›kl›k belle¤i" oluﬂmas›. Bunu, bilgisayarda yazd›¤›m›z yaz›lara bir dosya ad› vererek
kaydetmeye benzetebiliriz. Nas›l ki bir
baﬂka zamanda ayn› bilgiye ihtiyaç
duydu¤umuzda dosya ad›n› seçerek
eski kay›tl› bilgilerin tümüne birkaç
saniye içinde ulaﬂabiliyorsak, benzer
ﬂekilde de kendisine karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k
belle¤i geliﬂtirilmiﬂ mikroplar da ayn›
organizmaya tekrar girdi¤inde, daha
önce kendisine karﬂ› oluﬂmuﬂ B ve T
lenfositleri sayesinde çok h›zl› bir ba¤›ﬂ›k yan›t geliﬂiyor ve organizmay›
tekrar hasta olmaktan koruyor.
Aﬂ›lar, çeﬂitli fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle öldürülmüﬂ mikroplardan haz›rlanabilir (ölü aﬂ›lar). Örne¤in, bo¤maca, tifo, kolera ve veba gibi
bakteri aﬂ›lar›; poliovirüs (Salk), kuduz, grip gibi virüs aﬂ›lar›. Bir baﬂka
aﬂ› haz›rlama yöntemiyse, canl› bakteri ve virüslerin bir tak›m yöntemlerle
hastal›k yap›c› etkilerinin zay›flat›larak organizmaya verilmesi (attenue–zay›flat›lm›ﬂ aﬂ›lar). Tuberküloz
(PPD) ve tifo, zay›flat›lm›ﬂ bakteri aﬂ›lar›na; k›zam›k, k›zam›kç›k, kabakulak, sar› humma, çiçek ve polio (Sabin) ise zay›flat›lm›ﬂ virüs aﬂ›lar›na örnek verilebilir. Aﬂ›lar, bazen de yaln›zca mikroorganizmalar›n salg›lad›¤›
toksinlerden oluﬂurlar. Örne¤in: Difteri ve tetanoz aﬂ›lar› toksoid aﬂ›lar. Yine moleküler biyoloji alan›ndaki geliﬂmeler sayesinde günümüzde baz› aﬂ›lar rekombinant DNA yöntemleriyle
üretiliyorlar (HBV aﬂ›s›).
Aﬂ›lar›n, içerdikleri antijen kadar
önemli bir di¤er bileﬂeni, zay›flat›lm›ﬂ
ya da inaktive edilmiﬂ mikrobun orga-
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nizmada uzun süre kalmas›n›
sa¤layacak taﬂ›y›c› yap›lar
(adjuvan). Günümüzde insan aﬂ›lar›nda taﬂ›y›c› olarak yaln›zca alüminyum
bileﬂiklerine izin veriliyor.
Bunun yan› s›ra, mineral
ya¤, lipozomlar, ISCOM (immunestimulating complex) ve
çeﬂitli polimer türevleri de üzerinde en çok çal›ﬂma yap›lan adjuvan
maddeler.
Aﬂ›lama yöntemiyle toplum sa¤l›¤›n›n korunmas›nda en etkili yöntemi
11. ve 15. yüzy›llar aras›nda Hindistan, Çin ve baz› Ortado¤u ülkelerinde,
çiçekli hastalardan al›nan püstül s›v›lar›n sa¤lam kiﬂilere aﬂ›lanmas›yla (variolasyon) çiçe¤e karﬂ› korunma sa¤lanmas› olarak görmekteyiz. Aﬂ›n›n
(ve immunolojinin) yaz›l› tarihçesiyse,
1798 y›l›nda Edward Jenner’in dana
çiçe¤iyle sa¤l›kl› insanlar› enfekte ederek çiçe¤e karﬂ› ba¤›ﬂ›klamay› sa¤lamas›yla baﬂlad›. Bu nedenle, yöntem,
latince inek anlam›na gelen "vacca"
kelimesinden türetilen bir sözcükle
"vaksinasyon" olarak adland›r›ld›.

Çiçek aﬂ›s›n›n bulunmas›ndan yaklaﬂ›k yüz y›l sonra aﬂ› alan›ndaki
en önemli geliﬂmeler, 1880’li
y›llarda Pastör’ün
Çiçek virüsü
çal›ﬂmalar›yla elde
edildi. Pastör, tavuk
koleras›, ﬂarbon ve kuduza karﬂ› aﬂ› geliﬂtirdi ve ayn› zamanda
belli bir enfeksiyona karﬂ› ba¤›ﬂ›klanm›ﬂ hayvan serumlar›n›n koruyucu etki yapt›¤›n› (profilaksi- pasif ba¤›ﬂ›klama) gösterdi.
20. yüzy›lda ba¤›ﬂ›kl›k bilimindeki
geliﬂmeler sonucu insanlarda öldürücü etkiye sahip çok say›da hastal›¤a
karﬂ› aﬂ›lar haz›rlanm›ﬂ ve hemen tüm
dünya ülkelerinde zorunlu aﬂ› programlar› ve uygulamalar›yla enfeksiyon
hastal›klar›ndan korunmada çok büyük baﬂar›lar sa¤lanm›ﬂ bulunuyor.
Aﬂ› konusundaki en baﬂar›l› sonucu
çiçek hastal›¤›nda görülüyor. Tarih
boyunca çiçek hastal›¤›ndan ölenlerin
say›s›n›n yaklaﬂ›k 300 milyon oldu¤u
tahmin ediliyor. 1798’de ilk çiçek aﬂ›-
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‹mmünojen tasar›m› ve denenmesi

Çeﬂitli immünojenlerin
bileﬂimi=aﬂ›

Ters Aﬂ› Teknolojisi: Zay›flat›lm›ﬂ ya da öldürülmüﬂ virüs preparatlar› ya da bunlar›n parças› olan proteinler
gibi klasik aﬂ› antijenleri, kayda de¤er koruyuculukta antikor yan›tlar› sa¤layamayabilir. Ama, do¤al
enfeksiyon vakalar›nda, koruma (ya da örne¤in insan antikorlar› kodlayan transgenik farelerde oldu¤u gibi
ba¤›ﬂ›kl›k) sa¤lad›¤› görülen monoklonal antikorlar yal›t›labilirse, bu antikorlar, aﬂ› gibi vücuda verildi¤inde
birbiriyle uyumlu koruyucu antikorlar sa¤layan immünojenlerin üretimine olanak verir.

Enjektörlü aﬂ›lara alternatif olarak deriye bir gen
tabancas›yla antijen kapl› küreciklerin, ya da
çözünür antijen verilerek yard›mc› T-hücrelerinin
etkinleﬂtirilmesi.

s›n›n uygulamas›ndan 180 y›l sonra,
1977’de Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan çiçek hastal›¤›n›n yeryüzünden
kalkt›¤› bildirildi.
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