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nfeksiyonlar, doğal seleksiyonun en başta gelen
belirleyicilerinden biridir. Bugüne kadar popülasyon genetiğini etkilediği kanıtlanan tek infeksiyon
hastalığı sıtma olmuş, özellikle Afrika kıtasında belli
gen değişimlerinin ortaya çıkmasını ve devamını sağladığı gösterilmiştir[1]. Bugün tüm dünyada 200 milyon kişinin infekte olduğu ve her yıl 1 milyondan
fazla kişinin sıtma ve sıtmaya bağlı komplikasyonlar
nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir[2].
İnfeksiyon esas olarak tropikal ve subtropikal
bölgelerde, özellikle Asya, Afrika, Orta ve Güney
Amerika’da yaygındır. Bu bölgelerden kuzeye ve güneye doğru gidildikçe azalır. Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Doğu Afrika’da bazı bölgeler, klorokine dirençli falciparum sıtmasının endemik olduğu
bölgelerdir[3].
Sıtma, etkeni olan plazmodyumların, anofel cinsi dişi sivrisineklerin ısırması, kan nakli ve plasenta
damarlarının yırtılmasıyla transplasental olarak anneden bebeğe bulaştırılması sonucu ortaya çıkar. Klinik ve laboratuvar bulguları birbirinden farklı olan 4
tip plazmodyum, insanlarda sıtmaya neden olmaktadır: Plasmodium vivax, Plasmodium malariae,
Plasmodium ovale ve Plasmodium falciparum.
Bunlar arasında P. vivax ve P. falciparum ile oluşan
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infeksiyonlar daha sıktır[3]. Klinik tablo büyük ölçüde
bulaşan plazmodyum türüne bağlıdır. Tedavi edilmediği takdirde P. falciparum malaryası, ileri derecede
beyin ve böbrek hasarı sonucu ölüme neden olabilirken, diğerleri sıklıkla kendi kendini sınırlar[3]. İnfeksiyon seyri üzerine, en az etkeni olan plazmodyum türü kadar etkili olan bir başka faktör, konağa ait genetik faktörlerdir. Bugün, sıtma bulaşı ve klinik seyri
üzerine etkili olan pekçok genetik faktör tanımlanmıştır.
SITMA BULAŞI ve KLİNİK SEYRİ
ÜZERİNE ETKİLİ OLAN GENETİK
FAKTÖRLER
1. Eritrosit Antijenleri
a. Duffy antijeni (DARC): İyi tanımlanmış bir
kan grubu sistemi olan Duffy sisteminin antijenleri
(Fya ve Fyb) kodominant alleller tarafından kontrol
edilir. Zencilerin çoğunda, Fy (a-b-) fenotipini oluşturan 3. bir allel bulunur. Bu bireylerin eritrositlerinde
Duffy antijenleri bulunmaz[4]. Duffy antijen negatifliği, Afrikalı zencilerde %100 gibi yüksek bir oranda
bulunurken, diğer toplumlarda nadirdir[5].
Duffy antijen negatifliği, bugüne kadar P. vivax
sıtmasına karşı %100 koruyucu olduğu gösterilmiş
tek genotip olup, ilk kez 1976 yılında tanımlanmıştır[6]. Duffy kan grubu sisteminin, P. vivax’ın eritrositlere girmek için kullandığı bir eritrosit kemokin reseptörü olduğu bugün bilinmektedir. Duffy negatif
olan eritrositlere parazit tutunabilmekte, ancak eritrositleri invaze edememektedir[1].
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b. MNS sistemi: MNS kan grubu sistemi, eritrositlerin yüzeyinde bulunan glikoforin A ve glikoforin B adı verilen moleküller tarafından taşınır[7]. Glikoforin A, P. falciparum’un eritrositlere girebilmek
için kullandığı reseptörlerden biridir[1]. “Dantu” eritrositleri, eritrosit membranında glikoforin A ve glikoforin B genleri arasında rekombinasyon sonucu
oluşan hibrid bir glikoforin taşırlar[7]. Mutant molekül, glikoforin A’nın ekstraselüler domeyni ile glikoforin B’nin transmembran ve sitoplazmik domeynlerini taşır. Bu molekül, parazitin bağlanmasında bir
reseptör olarak görev yapamaz. Ancak P. falciparum, P. vivax’ın aksine, eritrositleri invaze etmede
alternatif yollar geliştirdiğinden, tek bir reseptörde
ortaya çıkan bu mutasyon, tam koruyuculuk sağlamaz[1].
c. AB0 sistemi: Eritrositlerin yüzeyinde yer
alan karbonhidrat antijenleri olup, 0 grubu bireylerde A ve B antijenlerinin hiçbiri eritrositlerde eksprese olmazken, AB grubu bireylerde ikisi de bulunur[8].
Afrika’da yapılan çalışmalar, serebral sıtma ve
ağır sıtma anemisi gibi ağır sıtma formlarının gelişiminin temelinde parazitle infekte olan eritrositlerin,
infekte olmayan eritrositlere bağlanarak rozet oluşturmasının da yattığını göstermiştir[9]. Eritrositler,
mikrobiyal tutunma proçeslerinde aktif rol alan çok
sayıda yüzey molekülü taşır. P. falciparum, rozet
oluşturmak için, infekte olmamış eritrositlerin üzerinde bulunan bu molekülleri kullanır. P. falciparum
tarafından kodlanan P. falciparum eritrosit membran protein 1 (PfEMP1), rozet oluşumunda bir ligand
görevi görür ve eritrositlerin yüzeyinde yer alan AB0
kan grubu antijenlerini, CD36, CR-1 (CD35), heparan sülfat ve heparan sülfat benzeri molekülleri reseptör olarak kullanır. 0 grubu kanlarda rozet oluşumu gözlenmezken, A ve B grubu kanlarda (A’da daha fazla olmak üzere) rozet oluşumunun fazla olduğu
gözlenmiş, A kan grubu taşıyan kişilerin, ağır malarya açısından daha fazla risk altında olduğu, 0 kan
grubu taşıyanların ise korunduğu bildirilmiştir[10-12].
d. Kompleman reseptör-1 (CR-1): CR-1
(= CD35), insan eritrositleri, monositler, polimorfonükleer lökositler, B-hücreleri, T-hücre alt grubu,
mast hücreleri ve glomerüler podositler üzerinde bulunan bir membran glikoproteinidir. Eritrositlerde
CR-1, immünkomplekslerin C3b veya C4b komponentlerini bağlayarak, C3b/C4b içeren komplekslerin makrofaj ve nötrofillere tutunmasını ve fagositozunu arttırır[13]. CR-1, aynı zamanda, P. falciparum’un rozet oluşturmak için kullandığı eritrosit reseptörlerinden biridir[9]. Bu nedenle daha az rozet
oluşturan nötral eritrositler, sıtma mortalitesini azalt22
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mak için seçilmiştir. Afrika’da %30 gibi oldukça yüksek sıklıkta görülen bir CR-1 gen değişimi olan SI
(à), normal eritrositlere bağlanan PfEMP1 domeynine azalmış adezyon gösterir. Bu nedenle, beyaz ırkta oldukça nadir olan bu gen değişiminin, ağır sıtmaya karşı koruyucu olduğu ileri sürülmektedir[9].
2. Eritrosit Membran Defektleri
Eritrosit membranı, bugüne kadar üzerinde en
çok çalışılmış biyolojik membrandır. Eritrositin total
hacminin sadece %1’ini oluşturmakla beraber, eritrosit bütünlüğünün korunmasında anahtar rolü üstlenir. Hücreye elastikiyet ve dayanıklılık sağlar, ayrıca
önemli metabolik ve fonksiyonel görevleri vardır[8].
Eritrosit membranını oluşturan yapılarda (spektrin, ankyrin, band 3, protein 4.2 gibi proteinler ve
membran lipidleri) ortaya çıkan defektler sonucunda
eritrosit membranının elastikiyeti, dayanıklılığı, hatta
fonksiyonu bozulur. Eritrositlerin şekli değişir (sferositoz, eliptositoz, ovalositoz, stomatositoz, kserositoz), direnç ve yaşam süreleri kısalır. Defektif eritrositler dalak tarafından tutularak dolaşımdan uzaklaştırılır[8].
Eritrosit band 3’te ortaya çıkan 27 baz çiftlik (9
aminoasit) bir delesyon, melanezya ovalositozu olarak adlandırılan bir eritrosit membran defektine neden olmaktadır. Bu mutasyon için homozigot olanlar
daha fötal gelişim aşamasında kaybedilir. Ancak bu
geni heterozigot olarak taşıyanların eritrositlerinin
sıtma parazitlerince invazyona kısmen de olsa dirençli olduğu tespit edilmiştir[1].
3. Hemoglobinopatiler
Hemoglobin, 64.000 dalton molekül ağırlığında
bir tetramer olup, 2 çift ayrı globin polipeptid zincirinden oluşmuştur. Gelişmekte olan insan eritroblastlarında 8 gen tarafından, α, β, γ, δ, ε ve ζ olarak
belirtilen 6 farklı globin polipeptid zinciri kodlanır.
İnsanlarda α geni çifttir ve 16. kromozomda yer alır.
Diğer globin genleri 11. kromozom üzerinde yer almaktadır. Her hemoglobin molekülü 2α globin zinciri ile 2α dışı globin zincirinden oluşur.
Altı aylıktan büyük çocuklarla erişkinlerin hemoglobinlerinin > %90’ını HbA (α2β2), %2.5’ini
HbA2 (α2δ2) oluşturmaktadır. Fötal hemoglobin
olan HbF (α2γ2), %1’den az olmak kaydıyla erişkinlerde bulunabilir[8].
Globin sentezini kontrol eden DNA dizilerindeki
mutasyonlar sonucunda ya yapısal olarak anormal
hemoglobinler (orak hücre anemisi) ortaya çıkar ya
da hemoglobin sentezi miktar olarak azalır (talasemiler)[2].
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a. Orak hücre anemisi: ß-globin zincirinin 6.
pozisyonunda glutamik asit yerine valin gelmesi ile
karakterizedir. Alfa zinciri normaldir. Ortaya çıkan
orak hücre hemoglobini (HbS), düşük oksijen gerilimi olan ortamlarda eriyebilirliğini kaybederek eritrosit içinde polimerize olur. Böylece hücre zarının yapısı bozulur, elastikiyetini kaybeder, dehidratasyon
gelişir ve hücre şekli bozulur. Oraklaşan eritrositler
mikrovasküler sistemde tıkanmalara yol açarak tutulan organa ait klinik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olurlar[8].
Pekçok epidemiyolojik çalışma HbS’nin, Afrika’da falciparum sıtması insidansının yüksek olduğu
yerlerde daha sık olduğunu ortaya koymuş, 1954 yılında Allison, HbSA heterozigot olanların, HbAA
olanlara oranla, P. falciparum’un endemik olduğu
bölgelerde sağkalım açısından avantajlı olduğunu bildirmiştir[1,14].
P. falciparum ile infekte eritrositler, parazitlerin
hücre içi gelişimi esnasında hücre duvarlarında oluşturduğu tokmaklar aracılığıyla kan damarlarının duvarlarına tutunur. Periferal mikrosirkülasyonda ortaya çıkan bu tutunma, parazitle yüklü eritrositlerin,
düşük oksijen gerilimi olan bu bölgelerde sekestre olmasına yol açar. Bu durum, oraklaşmayı hızlandırır,
hücrede potasyum kaybı olur ve parazitler ölür[14].
Plazmodyumlar, sadece insanlarda ve eritrosit K+
konsantrasyonu yüksek olan hayvanlarda infeksiyon
yaparlar. Bu nedenle parazitin yaşamını sürdürememesi, oraklaşmanın mekanik etkisinden çok hücrenin potasyum içeriğinin azalmasına bağlanmaktadır[1].
b. Talasemi: Globin zincirlerinden birinin üretiminin azalması veya hiç olmaması ile karakterizedir.
Erişkin hemoglobinini oluşturan α veya β-globin zincirlerinde mutasyon sonucu, mutasyonun olduğu
globin zincirinin sentezinde azalma ile karakterize
olan α veya ß-talasemi ortaya çıkar. Diğer zincir sentezi normal olduğundan karşılık bulamayan globin
zinciri hücre içinde birikir ve çöker. Hemoglobin
miktarı azalır, ancak sentezlenen hemoglobin yapısal
olarak normaldir[15].
ß-talasemi heterozigositesi ve α-talasemi genotiplerinin sıtmaya karşı koruyucu olduğuna dair veriler olmasına rağmen, bu korumanın mekanizması
tam olarak açıklanamamıştır[16]. İn vitro deneylerde,
normal ve talasemik eritrositlerin merozoit invazyonuna duyarlılıkları arasında herhangi bir fark tespit
edilmemiş, ancak takip eden gelişim aşamalarında
talasemik eritrositlerde parazit gelişiminin yavaşladığı gösterilmiştir[17]. Ayrıca, parazitlerin HbF’yi HbA
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kadar iyi sindirememesi nedeniyle, HbF içeren eritrositlerde parazit gelişmesi yavaşlamaktadır. ß-talasemik eritrositlerde HbF miktarının yüksek oluşu, bu
kişilerin ağır P. falciparum sıtmasından korunmalarını sağlamaktadır[18].
İlginç olarak bir araştırmada, α-talasemili çocuklarda P. vivax ve hafif P. falciparum sıtmalarının
normal çocuklara oranla daha sık olduğu bulunmuştur. α-talasemili çocuklarda inefektif eritropoez ve
eritrosit ömrünün kısalığı nedeniyle genç eritrosit
popülasyonunun fazla olması ve P. vivax’ın retikülositleri, P. falciparum’un ise genç ve metabolik olarak aktif eritrositleri severek tutması, bu insidans artışını açıklamaktadır. Hayatlarının erken döneminde
infekte olanlarda, anneye ait antikorların varlığı ve
HbF konsantrasyonunun yüksek oluşu nedeniyle infeksiyon daha hafif seyreder. Ayrıca, α-talasemik
eritrositlerde yüzey antijen ekspresyonunun normal
eritrositlere oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir.
Bu sayede, antijenler immün sisteme daha iyi sunulmakta ve daha kuvvetli bir bağışıklık bırakmaktadır. Hafif seyreden ve kuvvetli bağışık yanıt oluşturan P. vivax infeksiyonu, hayatın sonraki dönemlerinde geçirilen P. falciparum infeksiyonunda ciddi
formların ortaya çıkmasını engelliyor olabilir. Bu nedenle α-talasemi, bir infeksiyon hastalığına yatkınlığı
arttırdığı halde evrim tarafından korunmuş tek gen
olabilir[19].
4. Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD)
Eksikliği
Özellikle Afrika kıtasında ve zencilerde sık olan
G6PD eksikliği, bütün dünyada en sık görülen eritrosit enzim defektidir. X’e bağlı resesif geçiş gösterir.
Eritrositlere alınan glikozun %10’luk kısmı, hekzoz monofosfat yolu (HMY) ile metabolize edilerek
NADPH üretilir. NADPH, glutatyonun indirgenmesinde kullanılır. İndirgenmiş glutatyon, hemoglobinin
bozulmasını önler, hücre zarı sülfidril gruplarının bütünlüğünü sağlar, hidrojen peroksit ve oksijen radikallerinin temizlenmesinde görev alır. G6PD,
HMY’de görev alan ilk enzimdir. Bu enzimin eksikliğinde veya fonksiyonel bozukluklarında eritrositler,
özellikle oksidatif streslere maruz kaldıklarında yeterli NADPH üretemez ve parçalanırlar. Ağır infeksiyonlar, üremi, bakla yenmesi, primakin gibi antimalaryan ilaçların kullanılması oksidatif strese yol açarak ağır hemolize neden olur[15].
Afrika ve Güneydoğu Asya’da yapılan olgu-kontrol çalışmalarında, G6PD eksikliğinin P. falciparum
sıtmasına karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir. Normal ve G6PD eksikliği olan eritrositlerde parazit tutunması ve gelişiminde herhangi bir fark bulunma-
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makla beraber, ring evresi parazitlerle yüklü G6PD
eksikliği olan eritrositlerin yüzeylerinde otolog immünglobulin-G (IgG) ve kompleman3 (C3) fragmanları gibi fagositik temizleme belirteçlerinin, ring evresi parazitle yüklü normal eritrositlere göre daha yüksek yoğunlukta bulunduğu gösterilmiştir. Bu durum,
ring evresi parazitle yüklü G6PD eksikliği olan eritrositlerin, normal eritrositlere kıyasla daha efektif
olarak fagosite edildiğini göstermektedir[20].
5. Endotel Adezyon Molekülleri
P. falciparum’un patojenitesinde, hızla çoğalarak ağır bir parazit yükü oluşturmasının yanısıra, kapiller ve postkapiller venüler endotele tutunarak (sitoaderens) sekestre olması da rol oynamaktadır. Sitoaderens sonucunda kan akımı ve metabolik fonksiyonlar bozulur ve ağır falciparum sıtmasının klinik
tablosu ortaya çıkar. Sitoaderens, parazite en azından 2 avantaj sağlar: Mikroaerofilik venöz çevre, parazitin gelişimi için uygun bir ortam yaratır, ayrıca
dalak tarafından tanınarak temizlenme riskinden korunmuş olur. Parazit, endotel hücrelerine tutunabilmek için infekte ettiği eritrosit içerisinde, o eritrositin yüzeyinde tokmakların (knob) oluşumunu sağlayacak proteinleri [(Knob Associated Histidine-Rich
Protein KAHRP= PfHRP1, PfEMP1 ve PfEMP2)]
kodlar (Şekil 1). Bu tokmakları oluşturan eritrositler,
başlıca PfEMP1 aracılığıyla, damar endotelindeki
belli adezyon moleküllerine tutunurlar: Bunlar trombospondin (TSP), interselüler adezyon molekülü-1
(ICAM-1), CD36 (= platelet glycoprotein IV), vasküler adezyon molekülü-1 (VCAM-1), E-selektin ve
kondroitin-4-sülfat (CSA)’dır. ICAM-1, özellikle serebral sirkülasyonda parazitin tutunduğu primer moleküldür. Periferdeki infekte eritrositlerin sadece

%10’luk kısmı bu moleküle tutunur. CD36, periferal
dolaşımdaki infekte eritrositlerin %90 oranında tutundukları primer moleküldür. CSA, özellikle insan
plasentasında sinsityotrofoblastlar üzerinde eksprese
olur ve insan plasentasına parazitin tutunmasından
esas sorumlu olan moleküldür[21].
a. ICAM-1: ICAM-1, 90 kDa molekül ağırlığında bir hücre membran glikoproteini olup, dendritik
hücreler ve endotel hücreleri başta olmak üzere pekçok hücre tipinde bulunmaktadır. Lenfosit fonksiyonu ile ilişkili antijen-1 [Lymphocyte Function Associated Antigen-1 (LFA-1)]’in ligantıdır. Sitotoksik Tlenfositleri üzerinde bulunan LFA-1, hedef hücrelerin üzerinde bulunan ICAM-1 ile ilişkiye girer. IFN-γ,
tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) ve IL-1, ICAM-1
ekspresyonunu arttırır[13].
ICAM-1’in N-terminal immünglobulin benzeri
domeyninde 179. pozisyonda A→T değişimi sonucunda kodlama sekansında 29. pozisyonda lizin→metionin değişikliğine neden olan bir nokta
mutasyon tespit edilmiştir. Kenya’da yapılan bir olgu-kontrol çalışmasında, ICAM-1Kilifi olarak isimlendirilen bu varyantın serebral malarya olgularında,
kontrol olgularına kıyasla daha sık olduğu ortaya
konmuştur[22].
b. CD36: CD36, yaklaşık 25 yıl önce trombositlerde tanımlanmış bir integral membran glikoproteinidir. Bugün, CD36’nın TSP-1’in reseptörü olduğu ortaya konmuş ve pekçok biyolojik olayda görev
alan bir multiligand çöpçü reseptör olduğu belirlenmiştir. CD36’nın ligandları arasında TSP-1 dışında,
uzun zincirli yağ asitleri, modifiye LDL, retinol fotoreseptör dış segmentleri, P. falciparum ile yüklü

PfHRP2
PfEMP1

RESA

Eritrosit membranı
PfEMP2

PfHRP1 EDM
Sitoskeleton

Şekil 1. Plasmodium falciparum ile infekte eritrosit membranında tokmak oluşumu. PfHRP: P. falciparum “histidinerich” protein, PfEMP: P. falciparum eritrosit membran protein, RESA: “Ring”le infekte eritrosit yüzey antijeni,
EDM: Elektron-yoğun materyal.
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eritrositler, orak eritrositler, anyonik fosfolipidler,
apoptotik hücreler, tip I ve IV kollajenler bulunmaktadır[23].
Periferde, P. falciparum ile infekte eritrositlerin
CD36’ya tutunması, infekte eritrositlerin periferal
dolaşımda sekestrasyonuna ve parazite karşı bağışık
yanıtın inhibisyonuna neden olur. Özellikle, Afrika
popülasyonlarında CD36 mutasyonları sıktır. Bu
mutasyonlar, karboksi terminal transmembran domeyni taşımayan kısa proteinlerin oluşumuna yol
açar. Gambia ve Kenya popülasyonlarında bu mutasyonların sıklığı ağır sıtmalı olgularda kontrollerden daha yüksek bulunmuştur. Bu mutasyonu taşıyanlarda, muhtemelen beyin dışı organlarda parazit
sekestrasyonunun azalması nedeniyle serebral sıtma
gibi ağır formlara daha sık rastlanmaktadır[24].
CD36, monositlerde de eksprese olmaktadır. İnfekte eritrositlerin monositlerdeki reseptöre tutunması, monositte respiratuar patlamaya neden olur
ve ortaya çıkan oksidatif metabolitlerle parazit öldürülür[21]. CD36 mutasyonu olan hastalarda makrofajlarda CD36 ekspresyonunun olmaması nedeniyle
parazitin temizlenmesinin bozulması sonucunda, klinik daha ağır seyretmektedir[23].
6. İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz
(iNOS)
L-argininin terminal guanidino nitrojen atomunun katalitik oksidasyonundan sorumlu olan 3 farklı
izoenzimden 1’i olan iNOS, bu reaksiyon sonucunda sitrülin ve kısa ömürlü serbest nitrik oksit (NO) radikalinin oluşumuna neden olur. iNOS’un enzimatik
etkisi sonucunda monosit/makrofajlardan üretilen
NO, konak savunma reaksiyonları esnasında sitotoksisiteyi yönlendirmektedir.
İlk kez 1989’da NO’nun şistosomisidal aktivitesinin olduğunun gösterilmesinden sonra, pekçok mikrobiyal hastalıktaki rolü araştırılmaya başlanmıştır.
Devamlı NO üretiminin, plazmodyumların ölümüne
neden olarak konağı koruduğu ileri sürülmekle beraber, sıtma seyri üzerine iNOS polimorfizmlerinin etkisine dair araştırmalar birbirleri ile çelişkili sonuçlar
ortaya koymuştur[25].
7. Haptoglobin Fenotipleri
Karaciğer, adipoz doku ve akciğerlerde sentezlenen bir akut faz proteini olan haptoglobinin en
önemli görevi, serbest hemoglobini bağlayarak demir kaybı ve böbrek hasarını önlemektir[26,27]. Aynı
zamanda bir antioksidandır, antibakteriyel aktivitesi
vardır ve akut faz cevabının pekçok basamağını
kontrol eder[26]. İmmün sistemin reseptör-ligand ak-
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tivasyonu için doğal bir antagonist olarak davranır
ve konağın infeksiyon ve inflamasyona yanıtını belirler. İnflamatuvar, infeksiyöz olaylar ve malignitelerde
haptoglobinin serum konsantrasyonları artarken,
hemolitik bozukluklarda azalmaktadır[27].
Haptoglobinin üç majör fenotipi vardır: Hp1-1,
Hp2-1 ve Hp2-2. Sıtma geçirenlerde ve ciddi komplikasyon gelişenlerde Hp1-1, kontrollerden daha sık
dışa vurulmaktadır. Bu nedenle Hp1-1 fenotipinin,
plazmodyum infeksiyonlarına duyarlılığı arttırdığı ve
bu hastalarda ağır seyre neden olduğu ileri sürülmektedir[28].
8. HLA Sistemi
Altıncı kromozomun kısa kolunda yerleşmiş bir
lokus olan majör histokompatibilite kompleksi
(MHC) genleri, immün sistem hücreleri arasındaki
ilişkide önemli rol oynayan ve hücre yüzeyi glikoproteinleri olan doku uygunluk antijenlerini (HLA) kodlar. İnsanlarda HLA sistemi, MHC Class I (A, B, C
lokusları) ve Class II (DP, DQ, DR lokusları) moleküllerinden oluşan bir komplekstir. Class I molekülleri
vücutta tüm çekirdekli hücrelerde bulunurken, Class
II molekülleri B-lenfositler ve makrofajlar başta olmak üzere sadece birkaç tip hücrede bulunur. Class
I moleküller, hücre içine alınan endojen antijenleri
CD8+ T-lenfositlere sunarken, Class II moleküller
ekzojen antijenleri, interlökin-1 (IL-1) varlığında
CD4+ T-lenfositlere sunarlar[13].
Büyük olgu-kontrol çalışmaları, Afrika’da sıtma
duyarlılığı ve hastalık ciddiyeti üzerine hem HLA
Class I hem de HLA Class II allellerinin etkili olduğunu ortaya koymuştur. Gambia’da yapılan en geniş
çalışmada, HLA Class I alleli olan HLA-Bw53, hem
serebral sıtma hem de ağır sıtma anemisine karşı koruyucu bulunurken; Class II haplotipi olan HLADRB1*1302-DQB1*0501’in ağır sıtma anemisine
karşı direnç sağladığı tespit edilmiştir[2]. Kenya’da
yapılan bir başka çalışmada, HLA-DRB1*0101 sıtma riskini azaltıcı bulunurken, HLA-DRB1*1302 ve
HLA-B*5301 ilişkili bulunmamıştır[5].
HLA Class I moleküllerinin T-hücrelere antijen
sunumu, sporozoid infeksiyonu ile indüklenir. Eritrositlerde HLA Class I molekülleri bulunmaz. Bu moleküller muhtemelen plazmodyumların karaciğer evresine karşı etkin bağışıklık sağlar[2]. Yapılan moleküler analizler, HLA-B53 taşıyan sitotoksik T-lenfositlerin, karaciğer evresine spesifik antijen-1 (LSA-1)
adı verilen bir plazmodyum proteinini tanıdığını ortaya koymuştur. HLA-B53 antijeni, sporozoidle infekte hepatositlerin sitotoksik T-hücre aracılı öldürülmesini hızlandırmaktadır[29]. HLA Class II haplotipine sahip olan bireylerin, kan evresindeki parazit an-
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tijenlerinin belli bir epitopunu T-helper hücrelere
sunma yeteneğine sahip oldukları ve bu nedenle paraziti daha hızlı temizledikleri düşünülmektedir[2].
9. Tümör Nekroz Faktörü-α (TNF-α)
TNF-α, birçok inflamatuvar ve immün sistem
aracılı cevapta önemli rol oynayan bir sitokindir.
Esas olarak, monosit, makrofaj, T ve B-lenfositler,
doğal öldürücü hücreler ve endotoksin veya mikrobiyal ürünlerle uyarılan diğer hücrelerden salınır. Bağışık cevabı oluşturacak sitokin kaskadının indüksiyonu için gereklidir[5]. Ancak, yüksek TNF-α konsantrasyonları birçok hastalığın patofizyolojisinden sorumlu tutulmaktadır[30].
TNF-α geni, 3.6 kBp uzunluğunda olup, insanda
6. kromozomda, MHC lokusunda yerleşmiştir[31].
TNF-α geninde tanımlanan çok sayıdaki gen değişiminden biri olan 308 G→A değişimi, bazal ve uyarılmış olarak artmış TNF-α konsantrasyonlarına neden olmaktadır[32].
Sıtma hastalarında TNF-α serum konsantrasyonlarının yükseldiği 1986 yılında bildirilmiş, serebral
sıtma tanısı almış 65 Malawialı çocukta yapılan bir
çalışmada, bu çocukların serum ve beyin omurilik sıvısı (BOS) TNF-α düzeyleri, hafif olgulara kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Bu verilere dayanarak yüksek TNF-α düzeylerinin, özellikle serebral komplikasyonların gelişimi açısından risk oluşturduğu ileri
sürülmüştür[33].
TNF-α-308A ve TNF-α-376A gen değişimlerinin homozigositesi, hem Gambia hem de Kenya popülasyonlarında serebral sıtma duyarlılığında artış ile
ilişkili bulunmuştur. TNF-α genotipik varyantlarının,
sıtma ciddiyeti ve mortalitesini etkileme mekanizması tam olarak açıklanamamakla beraber, TNF-α’nın
damar duvarı endotel hücrelerinde P. falciparum’un
adezyon molekülü olan ICAM-1’in upregülasyonuna
neden olarak beynin mikrovasküler endotelyal hücrelerinde parazit akümülasyonunu arttırdığı ileri sürülmektedir[5].
10. Mannoz Bağlayan Lektin (MBL)
MBL, karaciğerde sentezlenen 96 kDa’lık bir
akut faz proteinidir. Geni, 10. kromozomun uzun
kolunda lokalize olmuştur ve 4 ekzon içerir[17].
MBL, pekçok şekere etkin bir şekilde bağlanabilen
ve oldukça iyi korunmuş bir antikor olarak görev yapan bir opsonin olmasının yanısıra, C1q’dan bağımsız olarak klasik yoldan kompleman aktivasyonunu
sağlamaktadır[34].
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ğumdan hemen sonra fizyolojik düzeylerde dolaşımda bulunması gerekir[34]. Dünyadaki en yaygın immünyetmezlik olan MBL eksikliği, çocukluk döneminde tekrarlayan çocukluk çağı infeksiyonlarına neden olmaktadır[5]. MBL eksikliğine neden olan 3 yapısal mutasyon tespit edilmiştir: Kodon 52, 54 ve
57’deki mutasyonlar için hem homozigot hem de
heterozigot olanlarda infeksiyonlara yatkınlığın arttığı gösterilmiştir[34].
Luty ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada,
MBL geni kodon 54 ve 57 mutasyonlarının, ağır sıtmalı olgularda hafif olgulara kıyasla daha sık olduğu,
bu nedenle düşük MBL düzeyleri gibi immünyanıttaki defektlerin ağır sıtma formlarının gelişimi açısından bir risk faktörü olabileceği ileri sürülmüştür[35].
Ancak, Afrika’lılarda yapılan başka çalışmalarda
böyle bir ilişki tespit edilememiştir[36,37].
SONUÇ
Özellikle son 10 yıl içerisinde, konağa ait genetik faktörlerin, bazı infeksiyon hastalıklarının bulaşı
ve seyri üzerine etkisini araştıran çalışmalar hızlanmıştır. Bunlar arasında, en sık görülen paraziter infeksiyon olan sıtma, endemik olduğu bölgelerde,
özellikle kadın ve çocuklar açısından önemli bir sağlık problemidir. Konağın genetik faktörlerinin hastalık bulaşı ve seyri üzerine etkisinin belirlenmesi, hastalığın patofizyolojisini aydınlatmış, özellikle koruyucu aşıların ve yeni tedavi ajanlarının geliştirilmesini
sağlayarak, bu önemli problemin çözümüne büyük
katkı sağlamıştır.
Hala etkili bir koruyucu aşısı olmayan sıtmanın
ağır formlarına karşı özellikle, HLA-B53 allelinin koruyuculuğunun ve bu koruyuculuğun mekanizmasının ortaya konması bu antijene karşı spesifik CD8+
T-hücre yanıtını uyaran aşıların geliştirilmesini sağlamıştır[16]. Bu aşıların çoğu erken klinik deneme evresine ulaşmıştır[5].
Sıtma aynı zamanda, antimikrobiyal ilaç seçiminde konağın gen değişimlerinin önemli olduğu nadir
hastalıklardan biridir. G6PD eksikliği olanlarda klorokin veya primakin gibi bazı antimalaryal ilaçlara
maruziyet sonrasında ağır hemolitik anemi gelişmektedir. Bu nedenle özellikle, erkek hastalara antimalaryal tedavi başlamadan önce G6PD eksikliği açısından araştırılmaları önerilmektedir. Yine, kullanılan
ajanlara karşı giderek artan direnç problemi nedeniyle, konağın immünyanıtını arttırmayı hedef alan
yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesinde, farmakogenetik yaklaşımlar etkili olacaktır[5].

Doğuştan immün sistemin önemli bir elemanı
olan MBL’nin etkin fonksiyon görebilmesi için do-
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