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ÖZET

De¤iflik infeksiyon ajanlar› farkl› özellikteki immün cevaplar› uyarabilir ve spesifik immünitenin denetimin-
den kaçmak için birbirine benzer mekanizmalar gelifltirebilir.

Hücre d›fl›ndaki bakterilere karfl› koruyucu immün cevap; fagositoz için bakterileri opsonize eden spesifik
antikorlar ve kompleman sisteminin aktivasyonunu kapsar. Baz› bakterilerin salg›lad›¤› toksinler spesifik anti-
korlar taraf›ndan nötralize elimine edilir. Baz› bakteri toksinleri sitokinlerin yap›m›na neden olur ve sito-
kinler ise mikroorganizmalar›n yayg›n infeksiyonlar›n› ortaya ç›kart›r.

Hücre içi bakteriler fagositler de dahil olmak üzere kona¤›n hücrelerinin içinde yaflayabilir ve ço¤alabilir.
Bu bakterilere karfl› immünite esas olarak hücresel arac›l› olup, CD4 + T lenfositleri, aktive olmufl makrofaj-
lar, CD8 + T lenfositlerini (sitotoksik T lenfositleri-CTL) kapsar. Hücre içi bakteri infeksiyonlar›na patolojik
cevap granülomatöz inflamasyondur. Virüsler zorunlu hücre içi mikroorganizmalard›r. Virüslere karfl› do¤al
immünite tip I interferonlar ve do¤al öldürücü hücreler (NK) ile oluflur. Spesifik antikorlar, infeksiyonun er-
ken döneminde koruyucudur. Virüs infeksiyonlar›nda spesifik CTL’ler önde gelen savunma mekanizmas›d›r.

Protozoon ve helmintler gibi parazitler kronik ve persistan infeksiyonlara neden olur. Çünkü parazitlere
karfl› do¤al immünite zay›ft›r ve parazitler de spesifik immüniteden kaçma mekanizmalar› gelifltirirler.

De¤iflik parazitler spesifik IgE yap›m›, eozinofili, granülomatöz inflamasyon, sitokin yap›m› ve spesifik
CTL’lerin ortaya ç›kmas›na neden olurlar.

Kronik parazit infeksiyonlar›, immün kompleks oluflumu ve otoimmüniteye yol açabilir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: ‹nfeksiyon, ‹mmün Sistem.

SUMMARY

Infection and Immune System

Different types of infectious agents stimulate distinct patterns of immune responses and have evolved
unique mechanisms for evading specific immunity.

The principal protective immune response against extracellular bacteria consists of specific antibodies
which opsonise the bacteria for phagocytosis and activate the complement system. Toxins produced by
such bacteria are also neutralized and eliminated by specific antibodies. Same bacterial toxins are powerful
inducers of cytokine production, an cytokine account for much of the systemic pathology associated with



Yaşadığımız çevrede, değişik hastalıklara neden
olabilen çok sayıda mikroorganizma bulunur. İm-
mün sistem, patojen mikroorganizmalara karşı sa-
vunma mekanizmaları geliştirir. Ancak infeksiyon
ajanlarına karşı immünolojik olmayan savunma me-
kanizmaları da vardır. Bu mekanizmalar, infeksiyo-
nun erken dönemlerindeki savunmada immünolojik
savunma mekanizmaları kadar önemlidir. Bu immü-
nolojik ve immünolojik olmayan savunma mekaniz-
malarının birlikte işlemeleri iç ortamımızda organiz-
maların yerleşmesini önler. Konağın mikroorganiz-
malarla devamlı temas eden yüzeylerinin distal bö-
lümleri normal koşullarda sterildir (örneğin trakea
bronş ağacında karinanın distali gibi). İnfeksiyonlara
karşı spesifik ve spesifik olmayan immün savunma
arasında işbirliği vardır. Doğal öldürücü hücreler
(NK) ve makrofajlar spesifik olmayan immünolojik
savunma mekanizmalarında görevlidirler ve bu hüc-
reler, antijen ile lenfositlerin etkilenmesi sonucunda
salgılanan lenfokinler tarafından aktive olurlar. Do-
ğal öldürücü hücreler, antikorların da varlığında an-
tikor bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC) ile spesi-
fik etkilere de yol açabilirler. Konağın savunmasın-
da etkili spesifik veya nonspesifik elemanlardan bi-
rinde yetersizlik geliştiğinde infeksiyonlara yatkınlık
artar.

İnfeksiyon Etkenlerine Karşı İmmünolojik
Olmayan Savunma Mekanizmaları

a) Konağın Vücut Yüzeylerindeki Savun-
ma Faktörleri

Patojen mikroorganizmanın konağı istila edebil-
mesi için ilk etapta, vücudun çevre ile temas eden
yüzeylerindeki engeli geçmesi gerekir. Bu engelleri

deri ve mukoza yüzeyindeki epitel tabaka oluşturur.
Bazı patojen ajanlar mukozanın epitel hücrelerini
etkileyerek infeksiyonu başlatırlar. Bütün mukozal
epitel hücrelerinin yüzeyi, mikroorganizmaların et-
kisinden korunmak için mukus tabakası ile örtülüdür
(1-3).

Mukozal epitel hücrelerinde yer alan silianın ko-
ordine hareketleri mukus tabakasında yüzen mikro-
organizmaların dışarı atılmasını sağlar. Öksürük ve
peristaltizmin de bu olaya katkısı vardır.

Barsak epitel hücreleri bir çok dezenfektan ve
antimikrobiyal maddelerle örtülüdür. Bu hücrelerin
yarılanma ömürleri 30 saattir. Bu da infeksiyonun
etkisini sınırlandırır. Bu surette mikroorganizmalar
bu deskuamasyona uğrayan epitel hücrelerini etkile-
mişlerse de infeksiyon oluşmayacaktır (1-3).

Vücut yüzeyleri de değişik dezenfektan ve anti-
mikrobiyal maddelerle örtülüdür. Deride, bakteri ve
mantarları inhibe eden yağ asitleri fazla miktarda
bulunmaktadır. Midede, hidroklorik asit salgılanması
ile pH 1-2 arasında tutulur ve bu ortamda bir çok
gastrointestinal patojen ölür. Antiasid ve H2 bloker-
leri gibi mide asiditesini azaltan ilaçların kullanılması
konağın enterik patojenlere yatkınlığını artırabilir.
Vücut yüzeylerinde bakterisid veya fungusid etkisi
bulunan bir çok spesifik protein bulunmaktadır. Göz
yaşı ve bazı mukozal salgılarda bulunan lizozim bazı
gram pozitif bakteriler için bakterisid özellik taşı-
maktadır. Lizozime hassas olan bir çok bakteri pa-
tojen değildir. Çünkü bakteriler sekresyonlarda fazla
miktarda bulunan lizozimden etkilenirler ve patoje-
nik etki gösteremezler (1-3).
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severe, disseminated infections with these microbes.

Intracellular bacteria are capable of surviving and replicating within host cells, including phagocytes.
Immunity againts these microbes is principally cell-mediated and consists of CD4 + cells activating
macrophages as well as CD8 + cytolytic T lymphocytes. The characteristic pathologic response to infection
by intracellular bacteria is granulamatous inflammation.

Viruses are obligatory intracellular microbes. Natural immunity againts viruses is mediated by Type I
interferons and NK cells. Specific antibodies protect against viruses early in the course of infection. The
major defence mechanisim against established infections consist of specific CTLs.

Animal parasites, such as protozoa and helmints, give rise to chronic and persistent infections, because
natural immunity against them is weak and because parasites have evolved multiple mechanisms for evading
and resisting specific IgE antibodies and eosinophilia, granulomatous inflammation, cytokine production and
specific CTLs.

The chronicity of parasitic infestations often leads to secondary immunopathologic consequences
including the formation of immune complexes and the development of autoimmunity.

KKeeyy  WWoorrddss  :: Infection, Immune System.



Mikroorganizmalara spesifik etki yapan başka
mukozal proteinler de vardır. Laktoferrin demir
bağlayan bir protein olup, serbest demir iyonu kon-
santrasyonunu bakterilerin çoğalması için gerekli
olan düzeyin altında tutar (1-3).

Bir çok hayvanın ve insanların vücut yüzeylerin-
de patojen olmayan mikroorganizmalar kolonize ol-
muştur ve bu mikroorganizmalar normal flora ola-
rak tanımlanır. Deri, ağız ve gastrointestinal sistem-
de normal flora bulunur. Anaerobik bakteriler nor-
mal floranın önemli elemanlarıdır. Normal floranın
yoğunluğu bulunduğu bölgeye bağlıdır. Örneğin mi-
de ve ince barsakların proksimali steril olduğu hal-
de, kolonun distalinde 1011 bakteri/g bulunur. Nor-
mal floranın koruyucu etkisinin olduğu kesindir. An-
timikrobik tedavi ile gastrointestinal sistemdeki nor-
mal florada bulunan anaerob mikroorganizmalar eli-
mine edildiğinde, shigella, salmonella gibi bir çok
barsak patojenlerine yatkınlık artar. Normal flora
patojen mikroorganizmaların kolonizasyonunu en-
geller. Normal floranın; patojen mikroorganizmalar-
la çapraz reaksiyon gösteren T hücrelerini ve anti-
kor sentezini uyardığı, beslenme ve epitel hücrele-
rindeki reseptörler için bu mikroorganizmalarla ya-
rıştıkları, patojen bakteriler için toksik maddeler sal-
gıladıkları gösterilmiştir. Örneğin ince barsaklarda
bulunan anaerob mikroorganizmalar bakterisid etkili
kısa zincirli yağ asitlerini salgılar (1-3).

b) İnflamasyon

İmmünglobulinler ve fagositik hücreler konağın
savunmasında önemli rol oynarlar. Profesyonel fa-
gositlerin esas görevi yabancı maddelerin fagositozu
ve mikroorganizmaların öldürülmesidir. Nötrofiller,
bazofiller, eozinofiller, kupffer hücreleri, alveoler
makrofajlar gibi doku makrofajları ve kandaki mo-
nositler bu grup hücre içinde yer alırlar. Profesyo-
nel fagositler yüzeylerinde IgG ve IgA’nın Fc parça-
sı, kompleman ve inflamasyonda yer alan çeşitli
faktörler için özel reseptörler taşırlar, granüllerinde
ökaryotik ve prokaryotik hücreleri öldürecek prote-
inler bulunur. NK hücreleri de lenfoid hücrelerdir,
yüzeylerinde Fc reseptörleri vardır fakat bunlar fa-
gositik hücre olmayıp, lizozomlar gibi mikrobisidal
sistem taşımazlar. NK’ler esas olarak virüsle infekte
olmuş hücrelerin lizisinde görev alırlar (1-3).

Yüzey savunma mekanizmalarından kurtulan bir
patojen konağı istila ettiğinde inflamatuvar cevap
oluşur. Bu cevabın elemanları fagositik hücreler,
kompleman ve araşidonik asit metabolitleri gibi so-
lubl faktörler ile doku ve organların (örneğin damar
sisteminin) bunlara cevabıdır. Viral infeksiyonlarda

NK hücreleri ve interferonlar, spesifik olmayan er-
ken savunma mekanizmalarında önem taşırlar. N-
formil peptidler gibi patojen mikroorganizmaların
salgıladıkları bazı maddeler, fagositik hücrelere ke-
motaktik etki yapar. İnfeksiyon bölgesinde ilk aşa-
mada görülen polimorf nükleuslu lökositlerin (PNL)
patojen mikroorganizmalarla etkileşmesi sonucunda
hem PNL hem de monosit-makrofajlarda kemotak-
sise neden olan maddeler salgılanır. PNL aynı za-
manda dokuda vazodilatasyona yol açan faktörler
de sentezler. Monosit-makrofajlar ve diğer hücreler
interlökin-1 (IL-1), tümör nekrozis faktör (TNF) ve
interferonlar (IFN) gibi sitokinleri salgılayarak ateşe
neden olurlar ve böylece inflamasyonun şiddeti ar-
tar (1,2).

İmmünolojik Savunma Mekanizmaları

İmmünolojik savunma cevapları, patojen mikro-
organizma için spesifik olup, bu ajanla daha sonraki
karşılamalarda daha da şiddetlenir. Bu patojene ko-
nağın immünolojik cevabı immünglobulinler ve T
lenfositler aracılığı ile oluşur. Ancak bu cevabın
oluşmasında kompleman ve fagositik hücreler gibi
spesifik olmayan elemanların da katkısına ihtiyaç
vardır (1-3).

Antikora Bağımlı Cevap

Antikorların konağın savunmasında hem tek ba-
şına hem de spesifik olmayan cevapların ortaya çık-
masında önemleri vardır. Antikorlar, difteri ve teta-
noz toksoidi gibi bakteri toksinlerini nötralize eder-
ler, influenza virüsünün nöraminidaz enzimi gibi bir
çok mikrobiyal enzimleri de inhibe ederler. Mikro-
organizmaların mukoza yüzeyine yapışmalarını blo-
ke ederler ve mikoplazma gibi bazı prokaryotik pa-
tojenlerin büyümesini engellerler. Virüsler antikor-
larla nötralize olabilirler fakat bazı virüsler komple-
manla daha etkili nötralize edilirler. Spesifik antikor
ve komplemanla, virüsle infekte olmuş hücrelerin in
vitro koşullarda lizise uğradıkları gösterilmişse de bu
etkinin konak savunmasındaki önemi çok açık de-
ğildir. Mikroorganizmanın sadece antikorla veya an-
tikorun komplemanla birlikte sarılması sonucunda,
bu antijenin fagositik hücre içine alınması daha ko-
lay olur. Gram negatif bakterinin IgM antikoru ile
öldürülmesi için komplemana ihtiyaç vardır (1-3,7).

T Lenfositlerinin Oluşturduğu Cevap

T lenfositleri, intrasellüler patojen mikroorganiz-
malara karşı immün cevabın oluşmasında merkezi
rol oynar. T lenfosit cevabı, bilhassa virüsle infekte
hücreler için önemlidir. Virüsle infekte hücrelere
karşı spesifik T hücre cevabı CD8 + T lenfositler
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(sitotoksik T lenfositler-CTL) aracılığı ile ortaya çı-
kar. Herpes simpleks virüsü gibi bazı virüslerin ne-
den olduğu infeksiyonlarda ise NK hücreleri ve
makrofajlar daha önemli rol alırlar. Lenfositlerin ga-
ma interferon gibi bazı lenfokinleri salgılamaları NK
ve CTL’lerin aktivitelerini artırır. Lenfokinler (bilhas-
sa gama interferon) bakteri, mantar ve parazit in-
feksiyonlarında konağın savunmasında görevi olan
makrofajları aktive eder. Fibroblastlardan salınan al-
fa interferon, direkt antiviral etkiye sahip olduğu gi-
bi NK ve makrofajların fonksiyonunu da güçlendirir
(1-3).

İn vitro çalışmalar T lenfositlerinin bir çok meka-
nizmalarla prokaryotik ve ökaryotik patojenleri etki-
lediğini göstermektedir. Hassaslaşmış T lenfositleri
çeşitli bakteri, mantar ve parazitleri hem kendisi
hem de ortamda antikor bulunduğunda antikora ba-
ğımlı hücresel sitotoksisite ile lizise uğratabilir. Bazı
hücre içi patojen mikroorganizmalar ile infekte ol-
muş makrofajlar hem CD4 + hem de CD8 + T
hücre klonları tarafından tanınıp lizise uğratılabilir-
ler. T hücrelerinin bakterisidal proteinler veya lenfo-
kinleri yeterli salgılayamadığı durumlarda bazı bak-
teriyel infeksiyonlar gelişebilir (1-3).

Kompleman

Kompleman mikroorganizmaları inaktive edebi-
lir ve fagositozu kolaylaştırabilir (opsonizasyon). Her
iki durumda da antikor komplemana yardım eder.
C3a, C5a gibi komplemanın parçalanma ürünlerin-
den bazıları vazodilatasyona yol açar ve PNL’nin ke-
motaksisine neden olur. Kompleman sisteminin al-
ternatif yoldan aktivasyonu ile gram negatif bakteri-
ler öldürülebilir ve antikor olmasa bile bazı virüsler
inaktive edilir. Spesifik antikorlar ile klasik yoldan
kompleman yolunun aktivasyonu bakteri ve diğer
infeksiyonlara karşı konağın savunmasında önemli
rol oynar. İnfeksiyonların erken döneminde spesifik
antikorların sentezlenmesinden önce, kompleman
sisteminin alternatif yoldan aktivasyonu ile spesifik
olmayan opsonizasyon sonucunda bir çok bakteri
öldürülebilir ve infeksiyonun oluşması engellenir (1-
3,8).

Fagositik Hücreler

Fagositik hücreler, konağın savunmasında
önemlidir. Fagositoz, enzimler ve monokinlerin sa-
lınması antijene spesifik olmayan bir cevaptır fakat
bu fonksiyonlar, spesifik immün cevap sonucunda
salınan lenfokinlerle şiddetlenir. Pnömokokların po-
lisakkarid kapsülü gibi bazı hücre dışı ürünleri fago-
sitozu inhibe eder. Fagosite edilen mikroorganizma-
lara çeşitli mikrobisidal sistemler etki eder. Fagosit-

lerde çeşitli mikrobisidal proteinlerin bulunduğu gös-
terilmiştir. Profesyonel fagositlerin içinde yaşayan
ve çoğalabilen mikroorganizmalara fakültatif hücre
içi patojenler denir. Fc reseptörü taşıyan fagositler
ve NK hücreler antikora bağımlı hücresel sitotoksisi-
te ile spesifik immün cevaba katkıda bulunabilirler.
IgG ile kaplanmış virüsle infekte hücreler, mantar
ve diğer ökaryatik patojenler NK ve makrofajlar
hatta bazen PNL tarafından öldürülebilir. Bu olayda
immünolojik spesifiklik antikorlarla ilgilidir (1-3).

Bakteriyel Hastalıklar

Bakteriyel infeksiyonlara karşı immün cevap
hücresel ve hümoral mekanizmaları kapsar. Bakte-
riler hem taşıdıkları yüzey antijenleri hem de salgıla-
dıkları toksinleri ile immün cevabı başlatırlar.

Hümoral immünite, ekstrasellüler bakterilere
karşı koruyucu spesifik immün cevaptır. Bu bakteri-
lerin hücre duvarı ve kapsüllerindeki immünojenik
yapılar, timusa bağımlı olmayan antijenler olarak bi-
linen polisakkaridlerdir. Bu antijenler B lenfositlerini
doğrudan uyararak güçlü bir spesifik IgM cevabına
yol açarlar. Diğer immünglobulin izotipleri de sito-
kinlerin sentez ve salgılanması sonucunda ağır zincir
izotip “switching”i ile sentezlenir (1-3).

Ekstrasellüler bakterilere karşı hücresel immün
cevap; protein yapısındaki antijenleri HLA klas II
molekülü ile birlikte tanıyan CD4 + T hücrelerin
yardımı ile ortaya çıkar. Ekstrasellüler bakteriler ve
solubl antijenler, antijen sunan hücreler (APC) tara-
fından fagosite edilirler ve bu antijenlere hücre için-
de bir işlem (processing) uygulandıktan sonra bu
APC’lerin yüzeyinde antijen, HLA klas II molekülü
ile birlikte belirginleşir. CD4 + T hücreleri yardımcı
T lenfositleri olup, B lenfositlerini antikor sentezle-
mek için uyarırlar, makrofajların da fagositoz ve
mikrobisidal aktivitelerini artırırlar. Bazı bakteriyel
toksinlerin çok sayıda CD4 + T lenfositleri uyardık-
ları bilinmektedir. Bu toksinlerin bazıları, bütün T
hücrelerinde V beta T hücre reseptör genlerinden
özel bir grubun ortaya çıkışına neden olabilirler. Bu
toksinler süper-antijenler olarak bilinir. Bu antijenle-
rin önemi, T hücrelerinin aktive olması ile fazla
miktarda sitokin yapılmasına ve endotoksik şoka
benzeyen klinik tablolara yol açabilmeleridir (1,2).

Bakterilerin yüzey antijenleri ve toksinlerine kar-
şı sentezlenen immünglobulinlerin etkileri şöyle
özetlenebilir.

1. IgG antikorları bakterileri opsonize eder.
Bakteri-antikor kompleksi monosit, makrofaj ve
nötrofillerdeki Fc gama reseptörlerine bağlanarak
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fagositozu artırır. Hem IgG hem de IgM antikorlar
komplemanı aktive ederek ayrıca spesifik tip I ve
tip III kompleman reseptörlerine bağlanan C3b ve
C3bi’nin artışına neden olarak fagositozu uyarırlar.
C3 eksikliği bulunanlarda piyojen infeksiyonlara yat-
kınlık vardır (2).

2. IgG ve IgM antikorlar bakteri toksinlerini nöt-
ralize ederler. Bu suretle toksinlerin hedef hücrelere
bağlanmasına engel olurlar ve toksinlerin fagositoz-
la klirensi artar. Ayrıca IgA antikorları gastrointesti-
nal sistem ve solunum sistemi gibi bir çok sistemin
salgılarında bulunur. Bu organlardaki bakterilerin
toksinlerini nötralize eder ve bu bakterilerin lümen
dışındaki dokularda kolonize olmalarını engeller (2).

3. IgG ve IgA antikorlar kompleman sistemini
aktive ederler. Mikrobisid etkili membran atak
kompleks (MAC) sentezine ve akut inflamasyonda
görev alan mediatörlerin ortaya çıkmasına yol açar-
lar. MAC’ın hedef hücrede lizis yapıcı görevi yalnız-
ca bazı bakterilerin eliminasyonunda önemlidir. C5-
C9 arasındaki kompleman fragmanlarının eksikli-
ğinde Neisseria infeksiyonlarına yatkınlık vardır (2).

Bakteriler özelliklerine göre immün sistemde de-
ğişik reaksiyonlara yol açarlar.

1. Toksijenik bakteriyel infeksiyonlar: Spesifik
hastalıkların patogenezinde bakterilerin ekzotoksin
ve endotoksinleri önemlidir. Ekzotoksinler, çeşitli
toksijenik bakteriyel infeksiyonlarda virulans faktö-
rüdür ve bu toksinlere karşı gelişen immünite hasta-
lığın gelişmesini tamamen engelleyebilir.

C. tetani, C. botulinum, B. anthracic, B. cere-
us, C. diphteriae ekzotoksini bulunan bakteriler-
dendir. Ekzotoksinler bazı bakterilerin salgıladıkları
zararlı proteinlerdir. Bu toksinler ısı labil oldukların-
dan ısı ile inaktive edilerek aşı hazırlanabilir. Bazı
bakteriler aşılamada kullanılabilen bir çok ekzotoksi-
ni sentezleyebilirler. Endotoksinler ise somatik lipo-
polisakkarid-protein kompleksleridir. Bu kompleks
antijenler bütün gram negatif bakterilerin dış
membranında yer alır. Serolojik determinantı poli-
sakkarit olan endotoksinin toksik aktivitesi lipid A
yapısı ile ilişkilidir. Spesifik polisakkaride karşı ha-
zırlanan antikor, hem fagositozu artırır hem de
kompleman bağlayarak bakterinin lizisine neden
olur. Değişik bakteri suşlarının endotoksinleri, poli-
sakkarid yapılarındaki fark nedeni ile değişik antije-
nik özellik gösterirler. Lipopolisakkaridin lipid A ya-
pısına karşı sentezlenen IgG ve IgM antikorlarının
gram negatif bakterileri nötralize etme kapasiteleri
farklıdır. IgM antikorları, IgG’den daha güçlü nötrali-
zasyon sağlar. Gram negatif bakterilerin kor poli-

sakkaridi ve lipid-A yapısına karşı sentezlenen anti-
korlar çapraz reaksiyon gösterirler. Endotoksinin
kor yapılarına karşı sentezlenen IgM antikorları
gram negatif sepsisin tedavisinde uygulanmaktadır.
Ancak bu yaklaşım çok etkili görülmemektedir (1-
3).

2. Kapsüllü bakteriler: Kapsüllü polisakkarid ta-
şıyan bakteriler immün sistem için çok büyük bir
problem teşkil ederler. S. pneumoniae, S. agalac-
tiae, H. influenzae, K. pneumoniae böyle bakteri-
lerdir. Kapsül polisakkaridi hem makrofajların hem
de PNL’in fagositozunu inhibe eder. Etkili fagositoz
yapılabilmesi için immünglobulinlerin Fc parçası ve
C3b ve C3bi için reseptörleri bulunan lökositlerin
varlığına ihtiyaç vardır. Kapsüllü bakterilerin fagosi-
tozu için bakterinin antikor ve komplemanla opso-
nizasyonu gereklidir. Opsonize edilmemiş kapsüllü
bakteri elektrik yükü ve hidrofilik yapısı ile lökositle-
ri etkileyip fagositozu inhibe eder. Hümoral immü-
nitenin olgunlaşmadığı erken yaşlarda ve hümoral
immünitenin zayıfladığı ileri yaşlarda kapsülsüz bak-
terilerle infeksiyonlar sık gelişir. Polisakkaridler zayıf
immünojen olduklarından protein-polisakkarid
kompleksleri ile daha etkili aşılar elde edilir. Bu bak-
terilerin kapsül antijenlerinden hazırlanan aşılar,
hastalıktan korumada etkilidir (1-3,5).

3. Hücre içi bakteriler: Bu bakteriler bilhassa fa-
gositler gibi hücrelerin içinde saklandıklarından ko-
nağın immün cevabı ile karşılaşmazlar. Bazı bakteri-
ler hücreler içine girerek serumdaki antikor ve
komplemandan saklanır ve granülositler tarafından
tanınamazlar. Bu bakteriler mantar, parazit ve vi-
rüsler gibi T hücre aracılı immüniteyi uyarırlar. Sal-
monella, Legionella, Listeria, Brucella ve miko-
bakteriler böyle mikroorganizmalardır. Serumda bu-
lunan antikorlar ve kompleman bu bakterilere di-
renç oluşturmaz. Hassaslaşmış T lenfositleri ve akti-
ve olmuş makrofajlar bu bakterilere karşı immünite-
nin anahtarını oluşturur. Makrofajın içine girdikten
sonra makrofajların yüzeylerinde bu bakterilerin an-
tijenleri ve HLA antijenleri beraberce belirginleşir-
ler. Bu makrofajların T lenfositleri ile etkileşimi so-
nucunda gama interferon gibi makrofaj aktive eden
faktörler salgılanır. Hücre içi patojenlere etkili im-
münitenin oluşması için bu kompleks olayların mey-
dana gelmesi gerekmektedir (1-3,6).

Viral İnfeksiyonlar

Virüsler konakta çoğalan kompleks immünojen-
lerdir. Bunlar hem hücresel hem hümoral immün
cevabı ortaya çıkarırlar. Virüsler infekte ettikleri
hücrelerin yapı ve fonksiyonlarını değiştirme yete-
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neğinde olan patojenlerdir ve zorunlu hücre içi pa-
razitlerdir. İnfekte ettikleri hücrelerde bizzat patojen
etki gösterebilirler. Buna viropatik etki denir. Bazı
viral infeksiyonlarda ise viral antijenlere karşı kona-
ğın immün cevabı ile doku hasarı oluşur. Bu olaya
ise immünopatik etki denir ve viropatik etkiden
farklıdır. Virüs infeksiyonları çok değişik seyir göste-
rebilir (1-4,6,8).

a) Virüs konaktan tamamen elimine edilebilir.
İnfluenza ve polio virüs infeksiyonları böyledir (2).

b) Virüs konağa girdikten sonra devamlı olarak
konakta kalabilir. Bu durumda üç olasılık vardır; la-
tent olarak konakta bulunabilir, aralıklı olarak çoğa-
labilir veya kronik infeksiyonlar gelişebilir (2).

Virüslere karşı koruyucu immünite iki basamak-
ta değerlendirilir. İnfeksiyonun başlangıcında, virüs
henüz konağın hücresinin içine girmeden önce ve
hücre içine girdikten sonraki dönemde farklı immün
mekanizmalar çalışır. Virüslere karşı doğal immüni-
tenin iki esası vardır.

1. Virüs infeksiyonu infekte olmuş hücrede tip I
IFN yapımını uyarır. Tip I IFN virüslerin çoğalması-
nı inhibe eder.

2. NK hücreleri virüsle infekte hücrelerin lizisine
neden olurlar. NK etkisinin virüs infeksiyonunun er-
ken döneminde, spesifik immün cevap gelişmeden
önce etkili tek mekanizma olduğu düşünülmektedir.
Tip I IFN, NK’lerin hedef hücrelerini lizise uğratıcı
etkisini artırabilir. Kompleman aktivasyonu ve fago-
sitoz, virüslerin hücre dışında bulunduğu dönemde
dolaşımdan uzaklaştırılmasında etkili olur (2-4,6,8).

Viral infeksiyonlardaki immünitede hümoral ve
hücresel immün mekanizmalar birlikte çalışır. Spesi-
fik antikorlar virüs infeksiyonunun erken dönemin-
de önemlidir. Nötralize edici antikorlar virüsün kap-
sid proteinlerine bağlanıp virüsün hücre içine gir-
mesine engel olurlar. Opsonize edici antikorlar ise
viral partikülün fagositozla klirensini arttırırlar. Sal-
gısal IgA’nın virüsleri nötralize etmesi ile virüslerin
konağın solunum sistemi ve barsaklardan daha de-
rin dokulara geçmesi engellenir. Salgısal immünite-
nin uyarılması, poliomiyelitte ağız yolu ile aşılama-
nın esasını oluşturur. Kompleman sisteminin akti-
vasyonu ile virüslere karşı antikorun aracılık ettiği
immünitede fagositoz uyarılır ve lipidle sarılı virüsle-
rin doğrudan lizisi gerçekleşir. Attanue veya öldürül-
müş virüslerle hazırlanan koruyucu aşılar, spesifik
antikor cevabını uyarırlar. Viral infeksiyonlarda hü-
moral immünitenin özelliği, infeksiyon veya aşılama

ile oluşan direncin, virüsün serolojik tipine spesifik
olmasıdır, bu da antikorun virüsün serolojik tipine
spesifik olmasına bağlıdır (2,4).

Viral enfeksiyonlarda spesifik immünitenin esas
prensibini CTL’ler oluşturur. En iyi tanımlanmış
olan virüs için spesifik CTL’ler CD8 + hücrelerdir.
Bu hücreler, endojen olarak sentezlenen virüse ait
antijenleri, hedef hücrelerin yüzeyinde klas I HLA
antijenleri ile beraber tanıyabilir. Bu durumda CD4
+ CTL’leri sadece klas II HLA moleküllerini taşıyan
virüsle infekte hücrelere etkili olabilir. CD8 + CTL
ler ise daha yaygın olarak virüsle infekte hücreye et-
ki edebilir. Çünkü konakta çekirdekli tüm hücreler
klas I HLA antijenleri taşır. CD8 + CTL’lerinin fark-
lılaşması için, endojen olarak sentezlenen viral anti-
jenleri klas II HLA antijenlerinin yardımı ile tanıya-
bilen CD4 + yardımcı T lenfositlerinin sentezlediği
sitokinlere ihtiyaç vardır. CTL’lerinin antiviral etkile-
ri infekte hücreleri lizise uğratmalarına, virüse ait
genomları parçalayan hücre içi enzimlerin uyarılma-
sına ve interferon aktivitesi ile sitokinlerin salgılan-
masına bağlıdır. Bazı sitopatik olmayan virüs infek-
siyonlarında CTL’leri doku hasarına neden olabilir.
İnsanlarda HBV infeksiyonunda spesifik CTL’lerin
gelişmesi ile infekte olmuş hepatositler hasara uğra-
tılır ve hepatit tablosu gelişir (2,3,6).

Virüs infeksiyonlarında immün cevap iki yoldan
hastalığa neden olabilir. Viral antijenik uyarının de-
vamı ile dolaşan immün kompleksler oluşur ve bu
kompleksler damar duvarında oturarak vaskülite yol
açar. Bazı virüs antijenlerinin belli aminoasit diziliş-
leri self antijenlere benzeyebilir. Bu durumda antije-
nik taklid nedeni ile self tolerans bozularak otoim-
münite ortaya çıkar.

Virüsler, konağın immün mekanizmalarından
kaçabilmek için savunma mekanizmaları geliştirebi-
lirler.

1. Bazı virüsler antijenik yapılarında değişiklik
yapabilirler. Bu virüslerin çok sayıda serolojik olarak
farklı suşlarının bulunduğu gösterilmiştir. Bu durum-
da koruyucu aşılamalar, virüsün değişmeyen prote-
inine karşı hazırlanmalıdır.

2. Virüsler bir çok yoldan immün cevabı baskıla-
yabilirler. Bazı virüsler immün sistemde görevli olan
hücreleri infekte ederek onların fonksiyonlarını boz-
duğundan spesifik immüniteyi baskılayabilir. Bunun
en iyi örneği HIV-1 ile ortaya çıkan AIDS’dir. Ret-
rovirüsler, EBV, bir çok diğer virüsler tam anlaşıla-
mayan mekanizmalarla immün supresyona yol aça-
bilirler.
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Parazitlere Karşı İmmünite

Parazit infeksiyonları dendiğinde protozoa, hel-
mint ve ektoparazitler gibi hayvansal parazitlerle in-
sanların infekte olmaları anlaşılır. Paraziter infeksi-
yonlar gelişmekte olan ülkelerde büyük oranda
mortalite ve morbidite gösterirler. Bu büyük sağlık
problemi nedeni ile immünolojinin immünoparazi-
toloji dalı gelişmiştir. Parazitlere karşı doğal immü-
nite zayıftır. Parazitler, spesifik immün cevapla ko-
naktan elimine edilmeye direnç gösterirler. Ayrıca
bir çok antiparaziter ilaçlar toksiktir ya da etkileri
zayıftır. Bu nedenlerle paraziter infeksiyonların ço-
ğu kronik seyirlidir. İnsanlarda parazitin uzun süreli
bulunuşu immünolojik reaksiyonlara yol açarak do-
kularda hasara neden olabilir (1-3,5,9).

Protozoon ve helmintler kan akımı veya dokula-
ra girerek, konağın doğal savunma mekanizmaları-
na uyum sağlayıp çoğalmaya devam edebilirler. Ba-
zı parazitlerin omurgasız hayvanlardaki evreleri
komplemanı alternatif yoldan aktive edebilir ve bun-
lar MAC tarafından lizise uğratılabilirler. İnsanlarda
bulundukları dönemde ise parazitler genellikle
komplemanla lizise uğratılmaya dirençlidirler. Bu-
nun nedeni, parazitin yüzeyinde komplemanın bağ-
lanacağı molekülün kaybolması veya konakta DAF
(decay accelerating factor) gibi bir düzenleyici prote-
inin ortaya çıkmasıdır. Makrofajlar protozoonları fa-
gosite edebilirler, fakat bazı organizmalar fagosit
içinde öldürülmeye dirençlidir ve hücre içinde de
çoğalır. Helmintler nötrofil ve makrofajların sitosi-
dal etkilerine dirençlidir (5,9).

Parazitlere karşı spesifik immün cevap bakteri
ve virüslere karşı oluşan cevaptan farklıdır. Parazit-
ler arasında da ortaya çıkan immün cevap farklılık-
ları vardır.

1. Helmint infeksiyonlarında spesifik IgE yapımı
ve eozinofili sıklıkla görülür. Nippostrongylus, Fla-
ria ve Schistosomlar diğer parazitlere göre daha
fazla IgE sentezine neden olurlar. Bu helmintler, IL-
4 ve IL-5 salgılayan CD4 + yardımcı T lenfositleri-
nin Th2 klonunu uyarırlar. Parazitlerin neden olduğu
kronik antijenik uyarım Th2 hücrelerinin farklılaş-
masında etkili olur. IL-4 IgE sentezini artırır ve IL-
5 eozinofiliye neden olur. İn vitro gözlemler, eozino-
fillerin IgE aracılı sitotoksisite ile helmint infeksiyon-
larında etkili olduğunu göstermektedir. Eozinofillerin
granüllerindeki MBP’nin (major basic protein), hel-
mintler için nötrofil ve makrofajlardan salınan pro-
teolitik enzimler ve reaktif oksidanlardan daha tok-
sik olduğu bilinmektedir. IgE helmintlere bağlanır,
eozinofiller opsonize olmuş bu parazitleri IgE’nin Fc

parçasına spesifik reseptörleri ile tanırlar, aktive
olurlar, granüllerinde bulunan MBP’yi salgılayıp pa-
raziti lizise uğratırlar (9,10).

Aktive olmuş makrofajlar, nitrojen oksit ve
TNF’nin etkisi ile Schistosom larvalarını doğrudan
öldürürler. Kemiricilerde schistosomiasise karşı im-
münite infekte hayvandan sağlıklı hayvana spesifik
IgG2 antikorları ile pasif olarak nakledilebilir. Bu an-
tikorlar kompleman sistemini aktive edebilir, parazi-
ti opsonize ederek, aktive olmuş makrofajlar ve nöt-
rofillerin paraziti fagosite etmesi ve öldürmesini sağ-
layabilir (5).

2. Bazı parazitler ve ürünleri fibrozisle beraber
granülomatöz reaksiyona neden olur. Karaciğerde
yerleşen S. mansoni yumurtaları, geç tip aşırı du-
yarlılık reaksiyonundaki (DTH) makrofajları aktive
eden CD4 + T hücrelerini uyarır. Bunun sonucunda
yumurtanın etrafında granüloma oluşur. Hücresel
immün cevapla da karaciğerde fibrozis gelişir
(9,10).

3. CD4 + yardımcı T lenfositleri ve sitokinler
bazı paraziter infeksiyonların rezolüsyonu ve alev-
lenmesinde etkili olabilir. Kobaylarda Leishmania
major infeksiyonuna karşı direncin CD4 + T lenfo-
sitlerinin IFN-γ ve TNF yapımı ile ilişkili olduğu gö-
rülüyor. Lezyonların alevlenmesi durumunda IL-4
düzeyi yüksek bulunur. Fatal Leishmania infeksiyo-
nu gelişen kobaylara göre infeksiyona dirençli ko-
baylarda, IFN-γ ve TNF daha yüksek düzeydedir.
IFN-γ ve TNF makrofajları aktive eder ve Leishma-
nia’ların hücre içinde öldürülmesini artırır (9).

IL-4 düzeyinin artışı TNF ve IFN-γ ile baskılanır.
Makrofajlarda TNF gibi sitokinlerin yapımı bloke
edilebilir. TNF’nin parazitlerin oluşturduğu patoloji
ve klinik bulgulara katkısı vardır. Kobaylardaki se-
rebral malaryanın fatal seyri anti -TNF antikorları ile
engellenir. Değişik parazitler benzer CTL ve sitokin
yapımına neden olur (10).

4. Hücre içinde çoğalan protozoonlar spesifik
CTL’leri uyarabilir. Hücre içi protozoon olan malar-
yaya karşı en önemli savunma faktörü CTL’lerdir.

Kronik parazit infestasyonları, parazit antijenleri
ve spesifik antikorların oluşturduğu immün komp-
lekslere neden olur. Kompleksler, damarlarda, glo-
merüllerde yerleştiğinde vaskülit ve glomerulonefrit
gelişir. Schistomiasis ve malaryasisde immün komp-
leks hastalığı görülebilir. Afrika trypanosomiasisinde
otoantikorlar sentezlenebilir. Otoantikorların yapı-
mı, parazitlerin lenfositlerde poliklonal uyarım yap-
masına bağlıdır. Bazı malarya ve Afrika trypanaso-
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miasis vakalarında immün sistem baskılanabilir, bu-
nun nedeni aktive olmuş makrofajların ve T lenfo-
sitlerinin immün baskılayıcı sitokinler salgılamasıdır.

Parazitler de antijenik yapılarını değiştirip, anti-
jenik güçlerini azaltarak veya konağın immün ce-
vabını baskılayarak konağın immün denetim meka-
nizmalarından kaçabilirler.

İnfeksiyonun İmmünopatolojisi

Patojen mikroorganizma, direkt olarak doku ha-
sarı oluşturarak hastalığa neden olabilir. C. tetani
tetanoz toksini salgılayarak konakta paralizi ve ölü-
me yol açar. Bazen patojen mikrorganizmaya kona-
ğın cevabı da hastalığa neden olur. Bazı vakalarda
ise konağın immün cevabı hastalığın ortaya çıkma-
sını kolaylaştırabilir veya hastalığın şiddetini artırabi-
lir. Virüs gibi bazı patojenler de konakta geçici veya
uzun süreli immün yetmezlik yapabilir. Bu durumun
en önemli örneğini HIV infeksiyonu oluşturur (1-3).

Konağa girmiş bulunan patojenlere spesifik ol-
mayan immün cevaplar doku hasarı ile sonuçlanabi-
lir. İnflamatuvar mediatörler ağrı ve dokuda şişlik,
PNL ve makrofajlardan salgılanan bazı enzimlerse
doku hasarına yol açarlar (1-3).

Gram negatif bakterilerin endotoksinleri doku-
larda hasar oluşturarak sepsis sendromu veya septik
şokun gelişmesine sebep olurlar. Bu durumda, en-
dotoksinlerin direkt olarak dokuda yaptıkları hasara
konağın immün cevabının katkısı da vardır. Endo-
toksinlere konağın verdiği en önemli cevap, endo-
toksinin makrofajların yüzeyindeki spesifik reseptör-
lere bağlanması ile makrofajlarda IL-1 ve TNF sen-
tezinin uyarılmasıdır. Endotoksik şok geliştirilen de-
ney hayvanlarına TNF’ye karşı elde edilmiş monok-
lonal antikorlar verilmesi ile mortalitenin azaldığının
saptanması, ölümle sonuçlanan endotoksik şokta
TNF’nin esas mediatör olduğunu düşündürmektedir.
TNF, araşidonik asit metabolitleri ve kininler gibi
inflamasyonun bazı ürünleri aracılığı ile de indirekt
etkiler oluşturur. Bazen patojene karşı gelişen hü-
moral immün cevaba bağlı olarak da doku hasarı
ortaya çıkabilir. Poststreptokokal glomerulonefrit,
streptokok ve IgG’nin oluşturduğu immün komp-
lekslerin böbrekte birikmesi, kompleman sistemi ve
inflamasyonda görevli hücrelerin bu immün komp-
leksler tarafından aktive edilmeleri ile gelişir. Hepa-
tit B virüs infeksiyonuna bağlı kronik antijen-antikor
kompleksleri poliarteritis nodoza gibi vaskülitik
sendromların ortaya çıkmasına yol açabilir (1-3,7).

Hücresel immün cevaba bağlı olarak da doku
hasarı görülebilir. Örneğin M. tuberculosis’in pro-

teinine karşı ortaya çıkan gecikmiş tipte aşırı duyar-
lılığının, tüberkülozun klinik bulgularının meydana
gelmesinde katkısı bulunmaktadır. Benzer şekilde
HBV’nin neden olduğu karaciğer hücre hasarında
CTL’lerin viral antijenlere cevabı önem taşımakta-
dır.

Tüm bu olayların yanısıra infeksiyon ajanları çe-
şitli mekanizmalar ile self toleransın bozulmasına ve
sonuçta otoimmünitenin ve otoimmün hastalıkların
ortaya çıkmasına da neden olabilirler (1-3).

KAYNAKLAR
1. Mills J, Drutz DJ. Mechanisms of Immunity to Infection.

In: Stiter DP, Terr AI, Parslaw TG (eds). Basic and Clini-
cal Immunology. 8 th edition, Beirut, Lebanon:
Appleton-Lange, 1994:622-6.

2. Abul K. Abbas. Immunity to Microbes. In: Lichtman AH
Pober JS, Abul K. Abbas (eds). Cellular and Molecular
Immunology. First edition, Philadelphia: WB Saunders,
1991:301-17.

3. Ryan JL. Bacterial Disease. In: Stiter DP, Terr AI,
Parslaw TG (eds). Basic and Clinical Immunology 8. th
edition, Beirut, Lebanon: Appleton-Lange, 1994:627-
36.

4. Mills J. Viral Infections. In: Stiter DP, Terr AI, Parslaw
TG (eds). Basic and Clinical Immunology 8. th edition,
Beirut, Lebanon: Appleton-Lange, 1994:637-48.

5. Joiner KA. Complement evasion by bacteria and parasi-
tes. Ann Rev Microbiol 1988;42:201-30.

6. Kaufman SHE. CD8 + T lymphocytes in intracellular
microbial infections. Immunol Today 1988;9:168-73.

7. Galanos C, Freudenberg MA. Mechanisms of endotoxic
shock and endotoxin hypersensitivity. Immunobiology
1993;18:46.

8. Young RA. Stress proteins and immunology. Ann Rev
Immunol 1990;8:401-20.

9. Mahmoud AAF. Parasitic protozoa and helminths: bi-
ological and immunological challengers. Science
1989;246:1015-22.

10. Scott P, Pearce E, Cheever AW, Coffman RL, Scher A.
Role of cytokines and CD4 + T-cell subsets in the regu-
lation of parasite immunity and disease. Immunological
Rev 1989;112:161-82.

YAZIŞMA ADRESİ:

Uz. Dr. Sami KINIKLI

Ankara Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları

ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Dörtyol - Cebeci, ANKARA

Makalenin geliş tarihi: 14.03.1996, kabul tarihi: 04.05.1996

Flora 1996;2:115-122122

Kınıklı S, Kınıklı G,
Keskin G, Turgay M. İnfeksiyon ve İmmün Sistem


