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İmmün Sistem Organ ve Hücreleri 
Konakçı defansında özelleşmiş 
rolleri olan hücre ve moleküllerin 
bir organizasyonudur. 
Fonksiyonel olarak; 
  - Primer lenfoid organlar 

   -Sekonder lenfoid organlar 
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B Lenfositler 
 Olgun B hücreleri; 

 Periferik kan lenfositlerinin %10-15,  
 Dalak lenfositlerinin %50  
 Kİ lenfositlerinin yaklaşık %10’nunu oluşturur.   

 Yüzeylerinde, BHR olarak fonksiyon gören yüzey Ig taşır  
 Ana fonksiyon antikor yapmak, ayrıca ASH olarak da görev yapar  

B lenfosit  
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B-hücre reseptörü (BHR) 

• Ag-BHR etkileşimi sonrası, Ig α ve Ig β zincirleri fosforilasyona uğrar ve 
hücre içi aktivasyon sinyalleri gönderir.  

• CD45 ise B hücrelerinin aktivasyon durumunu module eder. 
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                 Stem        Pro B          Pre B     İmmatür            Aktive             Hafıza            Plazma 

 

 

 

CD10 

CD19 

CD20 

CD24 

CD38 

CD39 

Hücre yüzey  
antijenleri 

B hücre gelişimindeki evreler 
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B lenfosit gelişimi 
 B lenfositlerin gelişim evreleri 

 

 Kök hücre 
 Pro-B hücre 
 Pre-B hücre (büyük/küçük) 
 İmmatür B hücre 
 Olgun (naif) B hücre 
 Aktive B hücresi 
 B lenfoblast 
 Plazma hücresi 
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  Antijene bağımsız evre;  
 

• Primer lenfoid organlarda  
• Olgun B hücresine kadar 
olan evreyi kapsar.  

  Antijene bağımlı evre; 
  

• Sekonder lenfoid organlar 
• BHR-Ag etkileşimi ile başlar 
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• Kİ’nde, B hücre öncü hücreleri sırasıyla ağır ve hafif zincir genlerinde yeniden düzenleme yaparlar ve sonra immatür B 
hücreleri dalağa göç eder (yeni oluşmuş B hücreleri) 

• NF-B hücreleri follikül içine girer, bunlar başlangıçta ya matür folliküler B hücrelerin prekürsörleri (FII-FP) veya marginal 
zon (MZ) B hücrelerin prekürsörleri (FII-MZP) olarak bulunur.  

• MZ B hücreleri  uzun yaşam süreli B hücreleri iken, MF-B hücreleri  birkaç ay süren yaşam süresine sahiptir.  

Periferik B hücre gelişimi 
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B lenfosit tipleri 
B1 hücreleri; (% 5-30) 

 

 Gelişiminin erken evresinde 
 

 Çoğu CD5 eksprese eder. 
 

 Doğal antikorlar da denilen 
IgM Ab kaynağı 

 

 Düşük affiniteye sahip 

B2 hücreleri; (% 65-90) 
 

 Konvansiyonel B hücreleri 
 

 Çoğu CD5 negatif (% 90) 
 

 Yüzeyde IgM ve IgD’yi 
birlikte eksprese eder. 
 

 Plazma hücrelerine değişimi 
sekonder lenfoid dokularda 
olur  
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B hücre aktivasyonu  
 BHR’nün antijene çapraz bağlanmasıyla                                başlar 

ve 2 farklı şekilde olabilir;  
 T-bağımlı antijenlerle aktivasyon:  

 Protein içeren antijenlerle 
 Max Ab yanıtı için T yardımı gerekir,  
 İlk sinyal Ag-BHR bağlanmasından, 2. sinyal Th2’ den gelir.  
 Bu antijenlere yanıt olarak; IgG, IgA ve IgE izotip dönüşümü ve 

bellek hücre oluşumu görülebilir.   
 T-bağımsız antijenlerle aktivasyon:  

 Tekrarlayan karbonhidrat epitopları içeren antijenlerle 
 Aktivasyon için, hem ilk hem de 2. sinyali antijen sağlar. 
 T hücre yardımı olmadan, sadece IgM sentezini uyarır.  
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B hücre aktivasyonu 

 CD40L-CD40 bağlanması, B 

hücresine aktivasyon için ek 

uyarıcı sinyal gönderir.  

 Sitokinler (özellikle IL-4, IL-5 ve 

IL-6), B hücresini antikor yapan 

plazma hücresine dönüşü ve 

izotip değişimini için uyarır.  
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Th hücrelerden salgılanan sitokinlerin etkisi ile izotip değişimi  
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Antikor Çeşitliliğinin Sağlanması 

 κ hafif zinciri için yaklaşık >300 V, 5 J ve bir C bölgesi geni vardır  ve bu genlerin 
birleşmesi >1500 farklı hafif zincir olasılığına yol açar. 

 Ağır zincir (AZ) yeniden düzenlenmesinde, yüzlerce farklı V geni, 6 J geni, 10-20 
diversity (D) geni ve 9 C geni rol oynar.  

 AZ genlerinin birleşmesi >18.000 olasılığı ortaya koyar.  
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Antikor Çeşitliliğinin Sağlanması2 

 >18.000 AZ olasılığı ile birlikte >1500 HZ olasılığının 

kombinasyonu;   

 Farklı antijen bağlama bölgeleri olan 27 milyondan 

fazla farklı antikor tipini oluşturur.  

 Ayrıca, afinite olgunlaşması esnasında görülen somatik 

hipermutasyon da olasılıkları artırır.  

 Sonuçta, bir kişide spesifik antikorların potansiyel 

sayısı sınırsızdır.  
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Kazanılmış immünitenin humoral mediatörleri: 
 

Antikorlar (İmmünglobulinler) 

 Kan proteinlerinin gama globulin kısmını oluşturur, 

 Antijene yanıt olarak aktif B ve plazma hücreleri 

tarafından sekrete edilen solubl proteinler,  

 İmmün yanıtın humoral koluna aracılık ederler. 
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İmmünglobulinlerin 2 formu  

Membrana bağlı reseptör    Solubl antikor 
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Temel Antikor Yapısı 

 Disülfid bağları ile bağlı 2 
ağır ve 2 hafif zincir   

 Proteolitik parçalanma ile 2 
Fab ve bir Fc parçasına 
ayrılır, 

 Fc      biyolojik fonks.lar  

 Fab      Ag bağlayıcı bölge  

 VL ve VH bölgeleri içinde, 
aşırı değişken bölgeler 
vardır.  
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Antikor Sınıfları 
 Ağır zincirlerin sabit bölgesinin a.a. dizilimine göre Ig’ler 5 sınıfa 

ayrılır. 

 Mevcut ağır zincir tipi (γ, α, µ, δ, ε) Ig izotipini belirler:  

 IgG, IgA, IgM IgD, IgE 

 IgG 4 alt gruba 

 IgG1, G2, G3, G4  

 IgA 2 alt gruba 

 IgA1 

 IgA2    
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İmmünglobulin G (IgG) 
 Yapısı 

 Monomer yapıda,  

 Serumdaki major Ig   
(%75-85) 

 Damar içi dağılımı %45 

 Ekstravasküler alandaki 
major Ig 

 4 subgrubu vardır; 
Serumdaki miktarlarına 
göre (G1 G4).  
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Yarı ömrü 21-23 gün.  
 (IgG3 7-8 gün) 
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IgG alt grupları 
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IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 

Totalin %’si 70 20 6 4 

Yarı ömrü (gün) 20 20 8 20 

Plasental geçiş +++ + +++ +++ 

Kompleman fiksasyonu + + +++ - 

Fc res.ne bağlanma +++ + +++ - 
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IgG- Özellikleri 
 Sekonder immün yanıtda en fazla yapılan antikor  

 Komplemanı aktive eder (IgG4 hariç)  

 Plasentadan geçen tek Ig sınıfı (IgG2 hariç) 

 Geçişe, plasental hücrelerdeki Fc reseptörleri aracılık eder  ve pasif 

immünite sağlar,  

 ADCC’de önemli rol oynar; 

 Fagositler IgG’ye Fc res. ile bağlanarak antijeni daha iyi internalize 

eder 
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İmmünglobulin A (IgA) 
 Yapısı 

 2 ayrı formda bulunur; 

 IgA1; Primer olarak serumda 

(%7-15), monomer yapıda 

 IgA2 (sIgA); Vücut sıvılarında 

(%95), dimer yapıda. 

 Sekretuar IgA;  

 Sekretuar protein, J zinciri ve 

iki IgA monomerinden oluşur 
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• Damar içinde % 42 oranında  
• Yarı ömrü 6 gündür. 
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IgA-Özellikleri 
 Mukozal immünitede önemli 

 Sekresyonlardaki major Ig (Ter, tükrük, gözyaşı, GİS sıvısı, burun 

sekresyonu ve kolostrum vb)  

 Sekretuar IgA;  

 Epitel hücre yüzeyine patojen yapışmasını önler,  

 Virüslerin solunum ve GİS epitel hücrelere bağlanmasını 

önleyerek güçlü antiviral aktivite gösterir. 

 Komplemanı alternatif yoldan aktive eder.   
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İmmünglobulin M (IgM) 

 2 formda bulunur;  

1. Serumda pentamer yapıda;  

 J zinciri ile bağlı, 5 adet bivalan 

monomerin birleşmesiyle 

oluşur, 

2. Hücre yüzeyinde monomer 
yapıda;  

 Olgun B hücre yüzeyinde   

antijen reseptörü görevi yapar. 
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IgM-Özellikleri 

 Serum Ig’lerinin %10’nu (en çok 3. Ig),  

 Yarı ömrü 5 gün  

 Büyük kısmı damar içinde (%80) bulunur. 

 İmmün yanıtta ortaya çıkan ilk antikordur.  

 Plasentadan geçmez, fetus tarafından yapılan ilk Ig. 

 Komplemanı iyi fikse eder, m.o. lizisinde çok etkilidir.  

 Otoimmün hast.da gözlenen İK’lerin önemli bir kompenenti  
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İmmünglobulin D (IgD) 
   Yapısı;  

 Sadece monomer olarak    
bulunur. 

  Özellikleri; 

 Serumda çok düşük (<%1),  

 Serumdaki rolü kesin    
bilinmiyor, 

 B hücre yüzeyinde IgM ile  
birlikte BHR olarak görev 
yapar, 

 Komplemanı bağlamaz.  
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Yarılanma ömrü 2-8 gün 
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İmmünglobulin E (IgE) 
Yapısı; 

 Monomer yapıda 
 Fc kısmında ekstra bir domaine  

sahip  
 

Özellikleri; 
 

 Serumda çok düşük seviyede,   

 Allerjik reak.da rol oynar,  

 Mast h. ve bazofil üzerinde IgE ile 
allerjenin bağlanması,  mediatör 
salınımına yol açar, 

 Parazitik hast.larda da rol oynar.  

29.09.2019 

• Komplemanı fikse etmez.  

• Yarı ömrü iki gündür.  
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İmmunglobulin Varyantları 
İZOTİPLER: 
 Ig ağır zinciri sabit bölgesi aa dizilimindeki değişimler 

 Ig sınıflarını belirler 

 Ig molekülünün türe özgü yapısını belirler (örn; sığır ve 
tavşan Ig molekülünün farklı yapısı) 
 

ALLOTİPLER 
 Ağır ve hafif zincir sabit bölge aa diziliminde değişimler 

 Bir türün bireyleri arasındaki küçük değişimler 
 
İDİOTİPLER 
 Ig ağır ve hafif zinciri değişken bölgesindeki aa 

dizilimindeki değişimler 

 Antijenik spesifiteyi belirler 
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Antikor Hedefleri 
 Antikorlar antijeni yok etmez, onları inaktive eder  ve yok 

edilmesi için etiketler. 
 Antikorlar tarafından kullanılan defans mekanizmaları;  

 Nötralizasyon; 
 Virüs veya bakteri ekzotoksinlerine bağlanarak bloke eder, ve 

doku üzerindeki res.ne bağlanmasını önler. 
 Aglütinasyon;  

 Birden fazla Ag.nin benzer determinantlarına bağlanarak, 
onların aglütinasyonuna neden olabilir 

 Presipitasyon;  
 Büyük çözünmeyen komplekslere çapraz bağlanarak solubl 

moleküllere neden olur 
 Kompleman fiksasyonu 
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Mikrop ve 
toksinlerin 

nötralizasyonu  

Mikropların 
opsonizasyon ve 

fagositozu 

Antikora bağımlı 
hücresel sitotoksisite 

(ADCC) 

Mikropların lizisi 

Kompleman fragmanları 
ile opsonize mikropların 

fagositozu 

İnflamasyon 

Kompleman 
aktivasyonu     

Antikor Etki Mekanizmaları 
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Nötralizasyon 

Bakteriyel toksinler 
Konak hücre 

Toksin reseptörleri 

Ab tarafından nötralizasyon 

Makrofajlar tarafından 
Ab-Ag kompleksinin 

fagositozu 

Fc reseptör Fagozom oluşumu 
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Opsonizasyon 

Makrofaj 

Ekstrasellüler 
bakteri Opsonizasyon 

Makrofajlar tarafından injesyon 

Lizozomlarda dijesyon 
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Antikora Bağımlı Hücresel Sitotoksisite 
Antibody-Dependent Cell-Mediated Cytotoxicity, 

(ADCC) 

Ab hedef hücre yüzeyindeki 
antijene bağlanır  

NK hücre üzerindeki Fc 
res.leri bağlı antikoru tanır  

Fc res.nin çapraz 
bağlanması NK hc.lerine 
hedef hc.yi öldürmek için 
sinyal gönderir  

Apoptozis ile hedef hücre 
öldürülür  
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Kompleman Fiksasyonu ve Aktivasyonu 

 Hücresel antijenlere bağlanan antikorlar, şekil değişikliğine 

uğrarlar ve kompleman bağlama bölgeleri açığa çıkar, 

 Bu olay kompleman aktivasyonuna yol açar;  

 Hücre lizisi 

 İnflamatuar yanıtları artırır, 

 Fagositozu uyarır, 

 Diğer savunma elemanlarının toplanmasını artırır. 
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Kompleman fiksasyonu ve aktivasyonu 

C2 
C4 

C1 

Lizozomda dijesyon 

Plazmadaki bakteriler 

C1 C4 C2 

Kompleman 
aktivasyonu 

Lizis ve  
injesyon 
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Antikorların Etki Mekanizmaları 
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Antijen-antikor 
kompleksi 

Nötralizasyon 
(Bakteriyel ekzotoksin ve 
virüslerin tehlikeli 
kısımlarını maskeler) 

Aglütinasyon 
(hücreye bağlı  
antijenler) 
 

Presipitasyon 
(solubl antijenler) 

 

 

   Kompleman 
 

 

Fagositoz                      İnflamasyon Hücre lizisi 
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İmmün Yanıtlar 
Primer Sekonder 

 Antijenle ilk temastan 5-7 
gün sonra 

 IgM ağırlıklı 
 IgG daha az miktarda 
 Hafıza hücreleri oluşur 

 

 Aynı antijenle 2. karşılaşma 
 IgG ağırlıklı  
 IgM primere benzer miktarda 
 Hızlı ve yüksek miktarda 

antikor yapımı 
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Teşekkürler…….. 

27-29 Eylül 2019 
5. Aydın Romatoloji Günleri 



Antikor Çeşitliliğinin Sağlanması3 

 Somatik hipermutasyon;  

 Antijene bağlı aktivasyon esnasında, yeniden düzenlenen 
H- ve L- genlerinde nokta mutasyonları görülür. 

 Ortaya çıkan mutant sIg molekülleri, bazen antijene 
orjinal sIg moleküllerinden daha iyi bağlanır. 

 Bu olaya somatik hipermutasyon denir  

 En iyi antikorların oluşmasını sağlayan tüm bu işleme 
antikorun afinite olgunlaşması adı verilir. 
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