
Lenfositlerin B ve T hücrelerinden ayrı 3. bir po-
pulasyonu doğal öldürücü (NK) hücreleridir (1). Ke-
mik iliğinden köken alan çoğalma ve gelişmesi için
kemik iliğinin gerekli olduğu, ancak timusun rol oy-
namadığı kan, kemik iliği ve lenfoid dokulardan,
özellikle dalakta yoğun olarak bulunan hücrelerdir.
Dalak dışındaki diğer lenfoid dokularda (timus, ton-

siller, lenf düğümleri, peyer plaklarında) az sayıda
bulunurlar (2,3).  

Bu hücreler LGL (Large granuler lymphocytes)
adı verilen sitoplazmalarında çok sayıda çeşitli büyük
granüller içeren hücrelerdir (3). 

NK hücreleri kan lenfositlerinin %4-15 kadarıdır-
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ÖZET

‹nsan do¤al öldürücü (Natural killer: NK) hücreleri periferal kan mononükleer hücrelerinin yaklafl›k %4
ile %15 kadar›d›rlar ve bu hücreler tümörlerde, viral infeksiyonlarda önemli rol oynarlar. Kemik ili¤inden kö-
ken al›rlar ama progenitörleri ve geliflim basamaklar› tam olarak ortaya ç›kar›lamam›flt›r. Bu lenfositler im-
münglobulin ve T hücre reseptörü (TCR) bulundurmazlar. ‹nsanda CD16+ ve/veya CD56+ ve CD3- hücre-
lerdir. 

Bu makalede insan NK hücreleri ile ilgili literatür bilgileri incelenmifltir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Do¤al Öldürücü Hücreler. 

SUMMARY

Naturel Killer  Cells

Human natural killer (NK) cells comprise 4% to 15% of peripheral blood mononuclear cells and have im-
portant role in immune responses against tumors and viral infections. NK cells originate in bone marrow but
their progenitors and lineage development have not been completely characterized. These lymphocytes do
not rearange immunoglobulins or T cell antigen receptors (TCR). They are CD16- and/or CD56+ and CD3-

cells in man. 

In this paper the literature about NK cells are reviewed.

KKeeyy  wwoorrddss  :: Human Natural Killer Cells. 
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lar. Hücreler T hücrelerinde bulunan T cell reseptör
(TCR) ve B hücrelerinin karakteristiklerinden olan
immünglobulin (lg) gibi yüzey antijen reseptörü içer-
meyen primitif sitotoksik T lenfositleri (CTL) olarak
tanımlanırlar (1). T ve B hücrelerinden in vitro bazı
tümör hücre dizilerini ve virüs ile infekte hücreleri
önceden duyarlanma olmadan öldürme yeteneğine
sahip olmaları ile ayrılırlar. Bu tip öldürme olayı do-
ğaldır yani spesifik antijenik determinantlara bağlı
değildir, major histocopatibility complex (MHC)’den
bağımsızdır, oluşan immünite spesifik değil, doğaldır.
NK hücreleri yanlızca virüs ile infekte hücreleri öldü-
rür, diğer normal hücreleri öldürmezler. NK hücrele-
rinin onkolitik aktivitesi özellikle hematopoietik ori-
jinli tümörlerde ön plandadır (2,4). 

NK hücre immünobiyolojisinde antitümör aktivi-
telerine ek olarak değişik biyolojik önemli fonksiyon-
ları vardır. Bunlardan en önemlileri: 

1) Bazı infeksiyon ajanlarına karşı dirençte (Ric-
kettsia rickettsii, Cryptococcus neformans, His-
toplasma capsulatum, Toxoplasma gondii, Trypa-
nosoma cruzi) (4). 

2) Hematopoietik progenitor ve lenfoid hücre
büyümesi ve fonksiyonlarında, 

3) Çeşitli sitokinlerin üretiminde, 

4) Allograft atılımının düzenlenmesinde, 

5) Akut veya kronik Graft Versus Host hastalığı
(GVHD) patogenezinde rol almalarıdır (2). 

NK hücrelerinin normal immünitedeki rolü tam
olarak bilinmemektedir. Bu hücreler virüslerle infek-
te hücreleri öldürürler bu nedenle NK hücrelerinin;
pre-sitotoksik T hücrelerden antijen spesifik sitotok-
sik T hücreleri differansiye olana kadar, infekte hüc-
releri lize ettikleri düşünülmektedir (3).

NK hücrelerinin bazı tümör hücrelerini öldürebil-
me yeteneklerinden dolayı malign tümör hücrelerine
de etkili olabilecekleri düşünülmektedir. Ama ne vi-
ral infeksiyon ne de tümör ilişkili inflamatuar infilt-
ratlar önemli sayıda artmış NK hücresi göstermezler.
Fazla miktarda NK hücresinin görüldüğü, predomi-
nant olduğu histopatolojik olay, kemik iliği transp-
lantasyonunda görülen GVHD’dir. Burada NK hüc-
releri epitel dokunun içerisine girer ve nekrotik epi-
tel hücrelerine yakın bulunur. GVHD’de normal epi-
tel hücrelerinin hangi mekanizma ile öldürüldüğü bi-
linmemektedir. Bunu açıklamaya çalışan bir hipotez
şöyledir: NK hücreleri yeterli konsantrasyonda inter-
lökin (IL2) ile stimüle edilirse (p70 reseptör aracılığı
ile) LAK hücrelere (Lenfokin activated killer) dönü-
şürler (3). 

NK Hücrelerinin Morfolojisi ve Fenotipi 

Yüzey molekülleri:

Yüzey fenotipi açısından NK hücreleri T ve B
hücrelerine benzemezler. Timik matürasyonları yok-
tur, timusu çıkartılmış hayvanlarda da NK hücreleri-
nin varlığı gösterilmiştir. Bu hücreler Ig ve TCR içer-
mezler ve CD3 molekülleri de bulunmaz. Buna kar-
şılık, CD2 molekülü ve Ig G’nin Fc parçasına düşük
affinite gösteren FcRIII reseptörü içerirler ki bu
(CD16)’dır, bu reseptöre karşı kullanılan monoklonal
antikorlar NK hücrelerinin identifikasyonu için
önemlidir. CD16 aynı zamanda nötrofiller, bazı mak-
rofajlar ve muhtemelen T hücrelerinde de bulunur.
Granülositlerde CD16 molekülü membran yüzeyine
fosfotidil inozitol glikan bağı ile bağlanır, NK hücre-
lerinde ise transmembranöz formdadır (1). NK hüc-
relerinin diğer önemli bir markerı CD56 molekülü-
dür. CD56 ve/veya CD16’nın varlığı ve CD3 mole-
külünün olmaması insandaki NK hücrelerinin varlığı-
nı göstermede kullanılabilir. NK hücrelerinde CD3
olmadığı halde CD3’ün zeta zinciri bulunmaktadır,
bu zincir CD16 ile ilişkilidir ve Ig G’nin CD16 ile
bağlanması sonucu ortaya çıkan sinyal iletiminden
sorumludur. 

İstirahat halindeki NK hücreleri IL-2’nin alfa zin-
ciri için reseptör bulundururlar, bu 70 kDa’luk orta
derecede affinite gösteren bir reseptördür, NK hüc-
releri IL-2’nin P55 alt birimi için reseptör içermez-
ler. Bu reseptör T hücrelerinde LGL morfolojisi gös-
teren TCR-1+ hücrelerde ve TCR-2+ hücrelerde de
gösterilmiştir. IL-2’nin yüksek konsantrasyonlarda
uygulanması sonucu IL-2’ye, non spesifik sitotoksik
fonksiyonların artması yolu ile cevap verirler (1). 

NK hücreleri sitotoksik T lenfositlerinin diğer yü-
zey işaretlerini de içerirler. Örneğin farede hem sito-
toksik T lenfositlerinde hem de NK hücrelerinde asi-
dio GM-1 denilen bir yüzey gangliozidi vardır. Bunun
insanda karşılığı HNK-1 (Human natural killer-1) re-
septörüdür (3). 

NK hücreleri B ve T hücrelerinde ve diğer löko-
sitlerde ortak olan bazı önemli yüzey molekülleri de
içerirler. Bu moleküllerden bir tanesi LFA-1 (Le-
ucocyte function antigen-1)’dir ki bu, hücre adez-
yon ve hücreler arası iletimden sorumludur. 

NK hücrelerinin sitotoksik T lenfositler gibi, sito-
litik etki ortaya çıkarmak için hedef antijen ile önce-
den temasa geçmesi gerekmez. NK hücreleri bazı tü-
mör hücrelerini öldürme yeteneğinin yanısıra virüs
infekte hücrelere ve IgG antikoru kaplı hedef hücre-
lere de sitotoksiktirler. İkinci olay antikor bağımlı
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hücresel sitotoksisitedir ve IgG reseptörü olan Fcga-
ma RIII ile yönlendirilir (3). 

NK hücreleri aynı zamanda hematopoez regülas-
yonunda ve immün cevaplarda rol oynayan sitokin-
leri (IL-1) ve Granülosit Makrofaj Koloni Stimüle Edi-
ci Faktör-GMCSF) ve interferon-gama (IFN-λ) salgı-
layabilirler (1). 

NK Hücre Sitoplazmik Granülleri: 

NK hücrelerinin sitoplazmik granüllerinin ince-
lenmesi ile bu granüllerin değişik yapıda birçok ele-
ment içerdikleri ortaya konulmuştur. Üzerinde en
fazla çalışılan madde kompleman sisteminin C9 par-
çası ile yapı ve fonksiyon bakımından benzer olan si-
tolizin-perforin veya C9 ilgili protein adı da verilen
moleküldür. Sitolizin/perforin hedef hücrelerin lipid
katmanına girer ve transmembranöz porların oluş-
masını sağlar. Bu olay hedef hücrenin integrasyo-
nunda bozukluğa yol açar ve hücre ölümü; hücre içe-
riğinin dışarı sızması sonucu olur. Şimdiye kadar bu-
lunan granül komponentlerinden litik etkiye sahip
olduğu ortaya çıkarılan sadece bu moleküldür (5,6). 

Diğer bir molekül kondroitin sülfat A’dır. Bu pro-
teoglikanın granül paketleme ve taşıyıcılık görevleri
vardır. 

Diğer komponentler granzim adı verilen enzim-
lerdir. En az 7 enzim  vardır (a-g). Bunlar nötral serin
esterazlarla homoloji taşırlar. Fakat bu maddelerin
fizyolojik substratları veya fonksiyonları tam olarak
açıklanamamıştır. 

Son zamanlarda aril sülfataz olduğu tahmin edi-
len, litik granüllerde sülfataz aktivitesi gösteren bir
enzimde bulunmuştur (5). Sitotoksik lenfositlerden
salınan perforin gibi por oluşuturan proteinler, TNF
benzeri maddeler ve sitoplazmik granüller çeşitli me-
kanizmalarla hedef hücre ölümüne neden olurlar.
Hücre ölümünde tek başına bu sorumlu değildir, ay-
nı zamanda hedef hücrenin programlı hücre ölümü
veya apoptozisi de sitotoksik olaylarda rol oynar.
Buna en iyi örnek ATP’nin hedef hücrelere etkisidir.
Yapılan son çalışmalarda ekstrasellüler ATP’nin plas-
ma membran depolarizasyonunu bozduğu, hücre içi-
ne Ca++ girmesini kolaylaştırdığı ve hücre ölümüne
sebep olduğu da gösterilmiştir. Bu fenomen birçok
hücre için ölümcüldür, ama bazı sitotoksik T hücre
serileri ATP’nin bu etkisine dirençlidirler (7). 

NK hücre aracılı sitotoksik aktivitelerde granül
ekzositozu ile ilgili bir çok çalışma yapılmaktadır. Ke-
sin olan ise sitotoksisite ile ilgili fenomende tek bir
elementin rolü olmadığı, birçok faktörün birlikte ça-
lışarak sinerjistik etki meydana getirdikleridir. 

Yapılan birçok çalışmaya rağmen, NK reseptörü
olarak kabul edilebilecek spesifik tek bir NK reseptö-
rü bulunamamıştır.effektör hücre-hedef hücre kom-
binasyonunda lizis için gerekli birçok yüzey antijeni
saptanmıştır. Effektör hücrelerin tanıma ve aktivas-
yonunda rol oynayan bu moleküllerin bazıları: lami-
nin, CD2, CD16, CD45 ve CRP’dir. Bir yüzey gli-
koproteini olan laminin sadece fonksiyonel olarak
aktif LGL’ler üzerinde bulunur (8). NK hücre aracılı
liziste, adezyon molekülleri özellikle ilk bağlanma
olayında önemlidir. Ayrıca bunlar hedef hücrenin ta-
nınmasından sonraki bağlanmanın kuvvetlendirilme-
sinde de önemli rol oynarlar. Hedef hücre üzerinde-
ki "Intercelluler adhesion molecule" (ICAM-I)’e bağ-
lanan LFA-1 ve hedef hücre üzerindeki LFA-3’e
bağlanan CD2 antijeni, bu adezyon molekülleri ve
reseptörlerinin bazı kombinasyonlarıdır. Bunlara ek
olarak NK hücre yüzeyinde bulunan adezyon mole-
külleri şunlardır: LFA-2, “neural cell adhesion mole-
cule” (NCAM), L selektin, fibronektin, CD23 (8). 

Sitotoksik T lenfositler (CTL), MHC bağımlıdır
ve iyi bir spesifite gösterirler, T hücre reseptörler ile
MHC sınıf 1 molekülleriyle birlikte sunulan antijeni
tanır ve ona bağlanır. Tanıma ve bağlanmada rol oy-
nayan adezyon molekülleri, antijen spesifik tanıma-
dan sonra CTL ve hedef hücre arasındaki bağların
kuvvetlendirilmesinde de etkilidirler. 

Sitotoksisite ve Lizis

NK hücrelerinin hedef hücreleri öldürmesi sito-
toksik T lenfositlerinin öldürme olayı ile benzerlik
gösterir, olay granül ekzositozu ve hücresel toksinle-
rin salınmasıdır. NK hücreleri pore-forming protein,
sitotoksinler, serin esterazlar ve proteoglikanlar içe-
rirler. Bu hücrelerden salınan toksinin, sitotoksik T
hücrelerinden salınan toksinlerle benzerlik gösterip
göstermediği bilinmiyor. NK hücreleri TNF sentez
edebilirler ama T lenfositlerinden salınan "Lympho-
toxin" (LT) sentez edemezler. Bazı durumlarda NK
hücreleri IFN-gama salgılayabilirler (3). Farelerde ya-
pılan deneysel bir çalışmada; T hücrelerini ortadan
kaldırılması, ile NK hücre kaynaklı IFN-gama’nın
makrofaları L. monocytognees gibi bazı mikroroga-
nizmaları öldürmek için aktive edebildikleri gösteril-
miştir. 

NK hücreleri hedef hücreleri çeşitli fazlardan
oluşmuş bir litik olaylar dizisi ile öldürür. İlk olarak
NK hücreleri hedef hücreye bağlanırlar; konjuge
olurlar, bu bağlanma olayı magnezyum bağımlı, ısı
bağımsızdır. Litik prosesin ikinci fazı Ca++ bağımlı
aktivasyon veya NK hücrelerinin  ateşlenmesidir.
Olay; Golgi aparatı, mikrotüp ve sitoplazmik ganül-
ler gibi intrasellüler granüllerin orientasyonunu tetik-
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ler. Hücreler hedef hücreye granüler içeriklerin ek-
zositozu ile ölümcül darbeyi gerçekleştirirler. Son faz
ise sadece NK hücreleri için spesifik olmayan tüm si-
totoksik hücreeri de kapsayan "killer cell" bağımsız
fazdır (2). 

İn vitro ve in vivo çalışmalar göstermektedir ki
NK-hücre aracılığı ve CTL-aracılığı ile işleyen sito-
toksik sistemler birbirlerinin fonksiyonlarını karşılıklı
olarak reguüle ederler. Bu regülasyon NK hücreleri-
nin CD8+ CTL’lerin farklılaşmasındaki zorunlu rolü
ve CD8+ CTL’lerin NK-aktivitesinin down regülas-
yonu rolü şeklinde olmaktadır. NK ve CTL’ler ara-
sındaki karşılıklı ilişkilerin varlığı doğal (innate) ve ka-
zanılmış (adaptive) immün yanıtlar arasındaki yeni
bir köprüyü oluşturur (9). 

NK Hücre Aktivasyonunun Regülasyonu 

1) NK hücre aktivasyonuna aracılık eden
reseptörler

İnsanlarda, NK hücre aktivasyonunu indükleyen
birçok molekül gösterilmişitr. Ig G’nin Fc parçasına
düşük affinite ile bağlanan CD16; immün kompleks-
lerin üzerine bağlanması ile NK hücre tetiklemesine
aracılık edebilir. Diğer bir yüzey molekülü olan CD2
molekülü istirahatteki veya aktive NK hücreleri üze-
rinde eksprese olur ve hücre tetiklenmesi ile hedef
hücre lizisine aracılık edebilir (10).

Aktive NK hücreleri (LAK) hücreleri istirahatte-
ki NK hücrelerinden daha fazla antitümör sitolitik
aktivite gösterirler, aktive NK hücrelerinde olan fa-
kat istirahatteki NK hücrelerinde eksprese olmayan
tetikleyici bir molekül CD29 molekülüdür. 

P58 molekülü NK hücrelerinin yüzey molekülü-
dürler ve Sınıf I MHC molekülleri için spesifik NK
hücre reseptörleri olarak fonksiyon görürler. Bu re-
septörlerin yokluğunda, NK hücreleri; korunacak ve
lize edilecek hedef hücreleri arasında ayırım yapa-
mazlar. 

Organizmadaki normal hücrelerin birçoğu NK
hücre lizisinden korunur çünkü bunlar Sınıf I MHC
molekülü eksprese ederler. Düşük seviyeli MHC sınıf
I molekülü bulunduran bazı hücre serileri daha yüksek
oranda bulunduranlardan daha fazla NK hücre ara-
cılı sitoksisiteye duyarlıdır. NK hücrelerinin hatırlama
olayında MHC sınıf I antijenleri önemlidir. MHC sı-
nıf I içeren tümörler bazı NK hücrelerinin aktivitele-
rine karış rezistans gösterirler. MHC sınıf I antijeni-
nin varlığı veya yokluğu bazı normal lenfoblastlar ve
tümör hücrelerinin NK aracılı sitoksisitesi ile direkt il-
gilidir. MHC sınıf I antijeninin varlığı dinlenen NK
hücrelerinin aktivitesini azaltırken, IL-2 ile aktive ol-

muş NK hücrelerinin hem MHC (-), hem de MHC
(+) tümör hücrelerini öldürme kapasiteleri vardır
(11).

MHC sınıf I (-) olan genç hücre dizileri NK hücre
aracılı sitolize ana hücrelerden daha duyarlıdırlar.
MHC (+) olanların lizisten kurtulması, iki mekanizma
ile  olabilir: 

1) MHC antijeni hedef hücrenin NK hücrelerini
ateşleyen atijenini maskeler. 

2) MHC antijeni bir effektör hücre molekülü ta-
rafından tanımlanır ve negatif bir sinyal başlar (10). 

2) Lenfokinlerin rolü 

İnferferon

Tüm inferferon tipleri NK hücre aktivitesini arttı-
rırlar ama IFN alfa ve gamanın bu etkisi daha fazla-
dır. IFN ile aktive edilmiş effektör hücreler hedef
hücrelere daha kuvvetli bağlanırlar ve bağlanmayı ta-
kiben lizis olayı daha hızlı bir şekilde meydana gelir. 

Normalde hedef hücre ile bir defa ilişkiye girmiş
NK hücreleri başka hedef hücrelere bağlanma ve on-
ları öldürme yeteneklerini kaybederler. Eğer bu hüc-
reler IFN ile inkübe edilirlerse hedef hücrelere bağ-
lanma ve öldürme yeteneklerini yeniden kazanırlar.
IFN ile indüklenen NK hücrelerinin meydana getirdi-
ği sitotoksisitenin hızlanmasının bir nedeni; indükle-
nen NK hücrelerinden salınan NK-sitotoksik madde-
lerin salınımının artmasıdır (12). 

Eğer hedef hücreler IFN ile indüklenirlerse bu
hücreler NK hücrelerinin sitolitik etkilerine dirençli
hale gelirler, bunun derecesi kullanılan IFN’nin dozu-
na ve hedef hücrenin IFN’ye olan sensitivitesine
bağlıdır. Normal fibroblastlar düşük doz IFN ile koru-
nabilirler, ama virüs ile infekte olmuş hücreler (ki
bunların protein sentez basamakları virüs tarafından
kontrol altına alınmıştır), yüksek doz IFN ile bile ko-
runamazlar. Buradan da anlaşılabileceği gibi IFN
rezistan hedef hücrelerinin, resiztans kazanmasında
en büyük rolu hücre içi normal RNA ve protein sen-
tezi oynamaktadır (12): 

IFN ile sağlanan NK hücrelerinin sitotoksik akti-
vite artışı, normal hücrelerde dahil her çeşit hücre ti-
pine etkilidir. Ama NK hücrelerinin normal doku
hücrelerine litik aktivitesi görülmez. Bunu açıklayan
bazı mekanizmalar vardır. 

1) NK hücrelerinin normal fizyolojik durumlarda-
ki azalmış aktiviteleri, 

2) Normal hücrelerin NK hücre sitotoksisitesine
düşük duyarlılıkları, 



3) NK hücrelerinin doku hücreleri ile ilişikye gir-
dikten sonraki sürekli inaktivasyonları. 

Virüs ile infekte hücrelerden, veya tümör hücre-
sinden çıkan, IFN indükleyici bir stimulus olursa yük-
sek oranlarda IFN üretilir, bu IFN sayesinde NK hüc-
releri aktif hale gelir ve hemen hemen her hücreyi
eritebilecek duruma gelir. IFN normal hücreleri lizis-
ten korur ama tömür hücreleri veya virüs ile infekte
hücreler, IFN’nin etkisi ile aktive olmuş NK hücrele-
rinin lizisinden kurtulamazlar. 

İntirlökin 2

IL-2 NK hücrelerinin potent aktivatörüdür. Len-
fosit kültürlerine IL-2 eklendiği zaman belirli bir süre
içerisinde doza bağımlı olarak bir NK hücre aktivite
artışı görülür. NK hücrelerinin aktivite artışına ek
olarak lenfosit kültüründe IL-2 sayesinde T lenfosit-
lerinden IFN gama üretimide olur. IL-2 tarafından
hızlandırılmış NK hücre aktivitesi ve IFN-gama  olu-
şumu yüksek doz anti-IL2 antikoru olan anti-Tac ve-
rilmesi ile inhibe edilemez. NK hücreleri IL-2 ile ak-
tivasyonları sırasında bir antijenik reseptörün akti-
vasyonuna gerek göstermezler. 

IL-2’nin NK hücre aktivitesinde ve proliferasyo-
nunda oynadığı rol; NK hücrelerini T hücre kontro-
lu altına iter. Ama prekürsor T hücre defektlerinde
ve T hücre differansiasyon bozukluklarında NK hüc-
re aktivitesi normal bulunmuştur. Bu nedenle NK
hücre jenerasyon ve differansiasyonunda IL-2 ile be-
raber diğer faktörlerin de rol oynadığı bilinmelidir
(8,12,13).

Son yapılan çalışmalarda IL-2’nin NK hücrelerin-
de perforin ve daha yüksek oranda da granzim B
mRNA’nın akümülasyonunu arttırdığı gösterilmiştir
(14). 

Lenfokin  Aktive Öldürücü Hücreler

Bu hücreler NK hücrelerinin sadece farklı bir ak-
tivasyon evrensideki formudur. 

LAK hücrelerinin artmış sitolitik kapasiteleri ve
geniş hedef spesifiteleri vardır, bunun içine çeşitli tü-
mör hücreleri ve normal hücre tipleri de girer. (Epi-
tel hücrleri gibi). Periferal kan lenfositlerinin IL-2 ile
inkübasyonu sonucunda NK hücre aktivasyon ve re-
gülasyonu ve sonra da LAK hücrelerinin aktivasyo-
nu ve proliferasyonu meydana gelir. Priferal kan
hücreleri ile kemiricilerde ve insanlarda yapılan çalış-
malarda; IL-2 aktivasyonu sonucu oluşan ilk olay,
bazı NK hücrelerinin plastik yüzeylere yapışmasıdır.
Bu IL-2 indüklenmiş lenfositler CD3-, CD56+,
CD16-+ hücrelerdir. Bunlar LGL morfolojisindedir-
ler ve NAK aktivitesi gösterirler. Bunlar aderan LAK

hücrelerdir (A-LAK). Hücreler başlangıçta plastik yü-
zeylere çok iyi adere olurlar ama 48-72 saat içerisin-
de bu özelliklerini kaybederler, LAK aktivitesi kazan-
dıkları zaman HLA-DR antijeni eksprese ederler ve
prolifere olurlar. A-LAK hücrelerinin invitro antitü-
mör sitotoksisitesinde ve hayvanlarda gösterilen tü-
mör metastazlarındaki antimetastatik aktiviteleri,
konvansiyonel LAK hücrelerinden 5-20 kat daha
fazladır. İnsan A-LAK hücreleri sistemik adaptif im-
münoterapide, orta doz IL-2 ile beraber metastatik
melanom ve renal hücre karsinomunda kullanılmak-
tadır (15).

A-NK hücreleri immatür pre-NK hücreleri veya
aktive NK hücrelerinden ziyade, matür dinlenme ha-
linde olan NK hücrelerinden köken alırlar. 

IL-2’ye cevap olarak meydana gelen bu erken
yapışma özelliği NK hücrelerine endotel hücre ilişki-
lerinde, extrasellüler matriks proteinlerinde ve tümör
hücreleri ile olan ilişkilerinde önemli biyolojik avan-
tajlar sağlar (2,3,15)

GVHD’de transplante edilen CD4+ T hücreleri,
konağın alloantijenlerine cevap verirler, IL-2 oluşur
bu da NK hücrelerinin LAK hücrelerine dönüşmesi-
ne sebep olur (3).

İnterlökin-3 (IL-3)

IL-3’ün ana fonksiyonu multiple koloni sitimüle
edici faktör olarak hematopoietik hücreler üzerine
olan etkileridir. İnvitro IL-3’ün indüklediği kök hücre
kolonilerinden IL-2’nin etkisi ile NK aktiviteli
LGL’ler oluşabilir. 

İnterlökin-4 (IL-4)

Bir interlökinin IL-2’den az olmak üzere NK hüc-
re aktivitesini arttırdığı bildirilmiştir, ama son çalış-
malar bu sitokinin IL-2 aracılı indüksiyonu inhibe et-
tiğini de göstermiştir (16).

Bu sitokinlere ek olarak IL-7, IL-12, IL-15’inNK
hücre aktivasyonunda rol oynadığı son yapılan çalış-
malarla ortaya konulmuştur. IL-12 immün cevabın
ve inflamasyonun regulasyonunda önemli rol oyna-
maktadır. IL-12 NK ve T hücrelerinin sitotoksik ak-
tivitelerini, proliferasyonularını ve sitokin üretimleri-
ni regüle eder. Ayrıca IL-12 NK hücreleri için bir ke-
motaktik faktördür (17).

IL-15’in CD56+ insan NK hücrelerinin CD34+

hematopoietik progenitör hücrelerinden gelişmesin-
deki rolü üzerine çalışmalar vardır (18).

Bunlardan başka T hücre aktivasyonunu arttırdı-
ğı bilinen lektinlerinde NK aktivitesini arttırdığı gös-
terilmiştir. 
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Bu madde LAK hücrelerini oluşturmak için IL-2
ile sinerjistik bir etki gösterir. Lenfositleri aktive edi-
ci özelliği vardır (19).

3) NK Hücre Aktivasyonunun Down Regü-
lasyonu 

NK hücrelerinin negatif regülasyonunda mono-
sit, makrofaj ve T lenfositler gibi bazı hücre tiplerin-
den salgılanan supressör maddeler aracılık edebilir.
Normal periton hücreleri ve over kanserli hastalar-
dan elde edilen peritoneal hücrelerin düşük molekül
ağırlıkla bir NK inhibitör madde sekrete ettikleri de
gösterilmiştir. Monositler ve ilişkili hücre tipleri pros-
taglandinler ve oksijen reaktif ürünlerin yapımı ile
NK hücresine supressör etki ederler. LAK hücreleri-
nin indüksiyonu prostaglandin E2 (Pg E2) tarafından
inhibe edilir. Pg E2 bu etkisini LAK hücrelerindeki
IL-2 indüksiyonu ile artmış transferrin reseptörlerini
suprese ederek gösterir. İnflamasyon sırasında art-
mış konsantrasyonlarda bulunan atiproteaz aktivi-
teli, anti-tripsin, asit glikoprotein gibi akut faz prote-
inleri de NK aktivitesini inhibe eder. 

NK hücre aktivitesini inhibe eden bir diğer faktör
bir çok dokularda saptanan transforming growth
factor-beta (TGF-ß)’dır (19).

NK hücrelerinin yüzeyinde çeşitli inhibitör resep-
törlerde bulunmaktadır. Bunlar multigen ailesi ile il-
gili immünoglobulinlerdir. Başlıcaları p58/GL183,
p58/EB6, p58/HP-3E4 ve p70/NKB1’dir. Bu re-
septörlere "killer cell inhibitör reseptörleri" (KIR) adı
verilir. Lektin ailesinin bir üyesi olan CD94 molekü-
lü, bir grup NK hücresini aktive ederken, diğer bir
grup NK hücresini inhibe etmektedir. Aktive olanlar
grup A; inhibe olanlar grup B hücreler olarak isim-
lendirilmişlerdir (20). 

NK hücre inhibisyonunda ve bu hücrelerden çe-
şitli sitokinlerin salgılanmasını engelleyen sitokinler
ise şunlardır: IL-10, IL-13, PDGF (platelet derived
growth faktör) (19).

4) Fizyolojik ve Patolojik Olaylar ile Regü-
lasyon 

Nutrisyonel durumlar örneğin açlık, vitamin ek-
sikliği, protein-karbonhidrat malnutrisyonu gibi pa-
tolojik durumlar ciddi NK hücre eksikliği ile sonuçla-
nabilir. 

NK hücreleri endoktrin kontrol altında da tutulur.
Growth hormon NK hücrelerini arttırıcı etki göste-
rirken, kortikosteroidler NK hücre düzeylerine nega-
tif etki gösterirler. Fizik egzersiz gibi streslerde NK

seviyeleri düşebilir. Kronik sigara içicilerinde NK se-
viyelerinde belirgin bir azalma görülür. Kronik alkol
içicilerinde ise yüksek NK seviyelerine rastlanır.
AIDS’li hastalarda NK hücreleri hedef hücrelere
bağlanabilir ama bunları lize edemezler. 

NK Hücre Aktivite ve Fenotipinin Tayini
İçin Kullanılan Metodlar

NK hücre aracılığıyla olan öldürme, öncesinde
herhangi bir aktivasyon olmaksızın, virüsle infekte
hücreleri veya spesifik tümör hücrelerini öldürme
yeteneğinin saptanmasıyla değerlendirilir. Bu değer
Litik Ünite olarak isimlendirilir ve belirli sayıdaki he-
def hücreyi öldürmek için gerekli effektör hücre sa-
yısını gösterir. Effektör hücrelerin bu sayısı onların
potensine ve litik yeteneğine bağlıdır. 

Bu amaçla yaygın olarak kullanılan altın standart
olarak kabul edilen yöntem, Chromium-51 (CR-51)
salınımının ölçülmesidir. Standart yöntemde perife-
rik kandan mononükleer hücreler hazırlanır ve Cr
51’e bağlanan K 562 hedef hücrelerinin (bir eritro-
lösemik hücre dizisi) sabit bir sayısı ile effektör hüc-
relerin giderek artan sayıları karıştırılır. Bu karışım 4
saat inkübe edilir ve sonra süpernatant içine salınan
Cr-51 miktarı ölçülür. Bu olaya sitotoksik T lenfosit-
leri katkıda bulunamaz, çünkü bu lenfositler daha
önceden sepesifik antijen ile aktive olmadan hücre-
leri öldüremez. 

Günümüzde radyoaktivitenin salınımı temeline
dayanan sitotoksisite ölçümlerinin bir çok modifikas-
yonları gelişitrilmiştir (21).

NK hücre fenotipine sahip hücre sayısı, CD16
veya CD56 hücre yüzey markerlerine sahip lenfosit-
lerin saptanması ile ölçülür. Bu amaç için periferik
kan mononükleer hücreleri, CD16 ve CD56’ya kar-
şı monoklonal antikorlar ile boyanır ve antikora bağ-
lanan hücreler flow sitometri yöntemi uygulanarak
sayılır (21).

Ayrıca çeşitli kimyasallar, fluorescein deriveleri
ve enzimlerin yardımı ile de Cr51 yöntemine alterna-
tif yöntemler geliştirilmiştir (22-24). 

NK Hücrelerinin Hastalıklardaki Rolü 

Maligniteler: 

Malignitelerde NK hücreleri, kan yoluyla metas-
tatik yayılıma karşı defansın ilk ayağını oluşturur.
Kanserli hastalarda yapılan birçok çalışmada, NK
aktivitesi ve metastatik hastalık arasında ters bir iliş-
ki olduğu, NK hücre aktivitesi ve yaşam süresi ara-
sında yüksek bir pozitif ilişki olduğu gösterilmiştir (2). 

Tedavi almamış lösemi veya lenfomalı hastalarda
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tanı sırasında NK aktivitesi azalmış olarak bulunur.
Benzer şekilde, lösemili hastalarda relaps olduğunda
NK aktivitesi, normal kontroller ve komplet remis-
yondaki hastalardan belirgin olarak düşük bulunur. 

Solid tümörlerin büyük kısmında ve yumuşak do-
ku tümörlerinde NK aktivitesi deprese olmasına rağ-
men, genelde NK hücre defektinin malignitenin bir
sonucu olduğu ve kanserin gelişimine katkıda bulu-
nan bir faktör olmadığına inanılır. Buna rağmen de-
vamlı düşük NK aktiviteli bireyler malignite gelişimi-
ne eğilimli olabilirler ve prekanseröz durumlarda NK
aktivitesinin düşük seviyeleri ile karakterize olabilir.

Chediak-Higashi sendromunda, NK aktivitesinde
selektif ve derin bir ekseklik vardır ve bu hastalarda
sık olarak lenfoproliferatif hastalıklar gelişebilir (2).

Organ transplantasyonları sonrası greft rejeksi-
yonunu önlemek için kullanılan immünosupressif te-
davi, hastaların NK aktivitesini de deprese eder. Bu
bireyler, lenfoproliferatif hastalıkların ve diğer malig-
nitelerin gelişimi için yüksek risk taşırlar.

Kemik iliği transplantasyonunda NK hüc-
releri: 

Kemik iliği (Kİ) transplantasyonu sonrası erken
periyotta, Kİ’nde tekrar oluşan ilk hücre tipi NK hüc-
releridir. NK hücrelerindeki bu artış Kİ için önemli-
dir. Çünkü:

Bu hücreler Ig sentezinde B hücrelerine yardım
ederler, diğer hematopoietik hücrelerin differansias-
yonu için solubl faktörleri yaparlar, sitotoksik T len-
fositlerin fonksiyonel olmadığı dönemlerde, viral ola-
rak infekte hedef hücrelerini yok ederler (3). Lenfop-
roliferatif hastalıklarda anti-lösemik etkiye sahiptirler
ve residüel tümör hücrelerini elimine ederler (2). 

Davranış Bozukluklarında NK hücreleri: 

1) Düşük NK Sendromu: Son yıllarda tanımlanan
bu sendrom düşük NK aktivitesi, genel durgunluk ve
yorgunluk semptomları ve/veya subfebril bir ateş ile
karakterizedir. 

2) Kronik Yorgunluk Sendromu: Bazı kişilerde
önceden geçirilmiş Ebstein-Barr virüs (EBV)infeksi-
yonuna bağlanan bu sendrom, aşırı yorgunluk, neşe-
sizlik ve ciddi viral infeksiyonların artmış sıklığı ile
beraberdir. Bu hastalarda NK hücrelerinin sayısı
azalmıştır (2). 

Viral Hastalıklarda NK Hücreleri: 

Viral hastalıklarda NK hücre aktivitesi, infeksi-
yondan 2-3 gün sonra optimal seviyelere çıkar. Sito-
toksik T lenfosit cevabı aktif hale geldiğinde azalma-
ya başlar ve giderek bazal seviyelerine döner. Bu ce-

vabın zamanlaması, spesifik hafızasının olmaması ve
hedef hücre tanımasının genel natürü nedeniyle, NK
hücrelerinin, bazı virüslere karşı konak defansında
defansın ilk ayağını oluşturduğu kabul edilir. 

İmmün sistemi baskılanmış bireylerde düşük NK
aktivitesi ile ciddi viral infeksiyonlar arasındaki ilişki
yapılan birçok çalışma ile gösterilmiştir. Örneğin X’e
bağlı lenfoproliferatif sendromda NK aktivitesinde
derin depresyon gözlenir ve genellikle EBV ile ilgili
antijenlere karşı immün cevabın kaybı vardır (2).  

AIDS ve AIDS Related Complex (ARC)’li hasta-
larda da NK aktivitesinde anormallikler saptanmıştır
(2). 

İnsanlarda CD18 ile birlikte olan bazı yüzey gli-
koproteinlerinin (Mac-1, LFA-1, p150,95) genetik
eksikliği, defektif NK aktivitesi ve özellikle Herpes
simplex olmak üzere virüs infeksiyonlarına artmış bir
eğilim ile karakterizedir. HSV-1 infekte hedef hücre-
lere karşı düşük NK hücre aktivitesi görülmüştür (2).

Otoimmün Hastalıklarda NK Hücreleri: 

Sistemik konnektif doku hastalıklarında NK
fonksiyonları sıklıkla bozulmuş olarak saptanır. 

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)’u hastalar
normal bireylere göre belirgin olarak azalmış NK ak-
tivitesine sahiptirler. İlerlemiş SLE’li hastalarda IL-
2’ye cevap vermeyen NK hücrelerinin oranı artar.
NK hücreleri, normal olarak hedef hücrelerine bağ-
lanır, fakat bunları lize edemezler (2). 

Sjögren sendromunda, romatoid artrit hastala-
rında da NK hücre aktivitesinde azalma vardır (2). 

Sistemik sklerozisli hastalarda NK aktivitesi art-
mış, azalmış veya değişmemiş olarak bulunabilir. 

Konnektif doku hastalıklarında NK fonksiyonları-
nın seri ve uzun süreli çalışmaları henüz yapılmamış-
tır, bu nedenle NK hücrelerinin hastalık aktivitesiyle
ilişkisi ve prognostik önemi tam olarak açıklanama-
mıştır. 

Yaşlılarda NK Hücre Değişiklikleri:

Yaşlılıkta hücresel ve hümoral immün cevapta
ılımlı bir azalma görülür ve bu azalmanın infeksiyon
ve kanseri de içeren birçok hastalığa karşı morbidite
ve mortalitenin artmasına katkıda bulunduğu düşü-
nülmektedir (25). 

Yapılan çalışmaların bir kısmında yaşlılarda NK
hücrelerinde azalma, bir kısmında ise değişiklik ol-
madığı görülmüştür. Sonuçların farklılığının iki nede-
ni vardır: 1) Çalışmalara alınan yaşlı bireylerin çoğu
immün sistemi bozuk ve dolayısıyla çalışma sonuçla-
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rını etkileyebilen henüz tanısı konulmamış bir hasta-
lığa sahip olabilirler, 2) Kullanılan laboratuar teknik-
lerin farklılığı. 

Aktive NK Hücrelerinin Klinik Kullanımı

IL-2/LAK tedavisi olarak isimlendirilen, IL-2 ile
uyarılan NK hücreleri ile tedaviyi ilk defa metastatik
melanomalı hastalarda ve  renal hücreli kanserlerde
uygulamışlar ve ılımlı bir başarı sağlamışlardır. Bu te-
davi protokolu henüz deneme aşamasındadır, rutin
uygulamaya girmemiştir (2). 
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