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ADJUVAN 

• Kendisi antijenik olmadığı halde birlikte bulunduğu antijenin gücünü artıran yapılardır.
• İnaktive aşılar genellikle bir adjuvanla birlikte uygulanır. Çoğu aşı, antijenin yavaş 

salınması, antijen sunucu hücreler tarafından yavaş alınması için alüminyum ile presipite 
edilmiştir.

• Çoğu adjuvanlar T lenfosit cevabını uyarırlar.
• Alüminyum-potasyum fosfat, Freund adjuvanı (parafin ile ölü M. tuberculosis’ler), 

mikobakteri muramil- polipeptidi, alüminyum hidroksit, saponin, vitamin A adjuvanlara 
örnek olarak verilebilir.

HETEROFİL ANTİJEN 
• Kalıtsal yapı olarak tamamen farklı canlılarda bulunan aynı yapı ve nitelikteki 

epitoplara sahip antijenlerdir.
• EBV enfeksiyonlarında insanda at, kobay yapılarına karşı antikorlar (EBV enfeksiyonlarında 

heterofil antikorlar) belirlenmektedir.
• Forsmann antijeni, Riketsiya enfeksiyonlarında Proteus cinsi bakterilere karşı antikorlar 

(Weil-Felix) oluşması da heterofil antikorlara örnektir. Bunun nedeninin rastlantısal 
ortak epitoplar olduğu sanılmaktadır.

• S. pyogenes ile miyokard, Klebsiella ile HLA B27, T. pallidum ile kardiolipin, Mycoplasma 
ile eritrosit I antijeni ortak antijenik epitoplara sahiptir.

MİTOJENLER
• Lenfositleri özgül bir şekilde uyarabilen maddelerdir.
• Bu uyarı poliklonaldır.
• En iyi bilinen mitojenler fitohemaglütinin ve konkanavalin-A’dır.
• Ayrıca gram (-) hücre duvarındaki endotoksin de B lenfositlerini uyarabilir.

SÜPERANTİJENLER
• Çok sayıda T-lenfositinde aktivasyon yapabilen en güçlü immünomodülatör 

yapılardır.
• Hücre içi işlemden geçmeksizin, doğrudan MHC–II moleküllerinin beta1 

zincirlerine ve CD4 T lenfositlerin THR’lerinin beta zinciri değişken bölgesine 
(Vβ) bağlanarak bu hücreleri uyarabilme yeteneğindeki antijenik yapılardır.

• Endojen süperantijenler retrovirüslere ait yapılardır.
• Ekzojen süperantijenlerin hemen tümü bakteriyel ekzotoksinlerdir:
Ø Staphylococcus aureus TSST-1
Ø Staphylococcus aureus enterotoksinleri
Ø Streptococcus pyogenes pirojenik ekzotoksinleri
Ø Bacillus cereus enterotoksini
Ø Clostridium perfringens enterotoksini
Ø Yersinia enterocolitica enterotoksini bilinen süperantijenlerdir.

Antijen ve süperantijen arasındaki farklılıklar
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ANTİKOR

• Antikorlar kanda gamma-globülin fraksiyonunda yer alırlar.
• Kendilerini uyaran antijenlere karşı özgül tepkime veren glikoprotein yapısında 

maddelerdir.
• Y harfi şeklinde birbirinin aynı iki hafif (L) ve iki ağır (H) zincirden oluşan bir yapıdır. 

Hafif zincirler ya kappa ya da lambda yapısındadır. Ağır zincirler ise alfa, gamma, mü, 
epsilon ve delta zincirlerinden oluşabilir. Bu yapılarda değişken ve sabit bölgeler ayrılabilir. 
Antikorlar ağır zincirlerinin yapısına göre sınıflandırılırlar (izotip).

• Değişken bölgeler antijenin bağlandığı özgül bölgeleri oluştururken sabit bölgeler 
kompleman etkinleşmesinde ve hücre yüzey reseptörlerine bağlanmada görev alır.

• Antikorların özgüllüğü bu değişken bölgeler üzerindeki çok değişken (hipervariabl) 
bölgelerce sağlanır.

İmmünglobulin yapısı 

• Beş farklı immünglobülin tanımlanmıştır (IgG,A,M,D,E). Bu sıralama aynı zamanda 
serumdaki miktarlarına göre çoktan aza doğru bir sıralamayı da belirler.

• IgG, IgD ve IgE mutlaka monomer (tekli) olarak bulunur.
• IgA serumda monomer ve salgıda dimer (ikili), IgM ise monomer, pentamer (beşli) ve 

hegzamer (altılı) olarak bulunabilir.
• Dimer ve pentamer olan immün globülinlerde Y şeklindeki moleküller birbirlerine J zinciri 

ile bağlanırlar.
• İmmünglobülinler izotip, allotip ve idiyotip olarak alt grublara ayrılır.
• İzotipler antikorun sabit kısmındaki amino asit farklılaşmasıdır. İzotipleri belirleyen H 

(ağır) zincirdir. Beş immünglobülin sınıfı (G, A, M, D, E) farklı izotiplerdir. Ayrıca Ig’lerin 
alt türleri de farklı izotiplerdir.

• Allotipler immünglobülinlerin kişiden kişiye değişen ek antijenik niteliğidir, iki allotip vardır, 
kapa ve lambda. Bir immünglobülin molekülünde allotiplerden yalnızca biri bulunur.

• İdiyotipler hipervariabl bölgede, özgün amino asitler tarafından oluşmuş antijen 
belirliyicileridir. Sabit bölgesi aynı, değişken bölgesi farklı olan antikorlar birbirlerinin 
idiyotipleridir. Yani idiotipleri hafif ve ağır zincirin değişken bölgeleri (sırasıyla VL 
ve VH) belirler. Buna göre her bir etkene yönelik olarak oluşan immünglobülinler örneğin 
suçiçeği IgM ile kabakulak IgM birbirinin idiyotipidir. İnsanda daha önce karşılaştığı antijen 
sayısı kadar idiyotip bulunur. İdiyotip sayısı yaşla birlikte artar.
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Antikorların görevleri
• Nötralizasyon (IgG, IgA ve IgM)
• Opsonizasyon (IgG’nin Fc kısmı)
• Antikora bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC) IgG ve IgE
• Mast hücrelerinden histamin salınımına neden olarak tip 1 anafilakside (IgE) rol 

alır.
• Kompleman aktivasyonu: IgG1, G2, G3 ve IgM klasik yoldan, IgA ise alternatif yoldan 

aktive eder. Komplemanı en güçlü bağlayan antikor IgM’dir.

İMMÜNGLOBÜLİN G (OPSONİN)
• İkincil yanıtta oluşan asıl antikordur.
• Bakteri ile virüslere karşı önemli bir savunma sistemidir.
• Toksin nötralizasyonunda en önemli rolü oynar, antitoksinler IgG yapısındadır, 

ayrıca presipitin, opsonin, komplemanla erimeyi uyaran antikorlar (amboseptör) 
genelde IgG yapısındadır.

• Plasentayı aşan tek antikordur. Plasentadan geçişte Fc parçasının önemi büyüktür.  
Plasentada maternal IgG’ler için FcR’ler bulunur.

• Komplemanı klasik yoldan aktifleştiren iki antikordan birisidir (diğeri IgM).
• Direkt olarak opsonizasyonda rol oynayan antikordur.

@ IgG alt grupları

• IgG1  Serumda en çok bulunan, proteinlere karşı en çok 
sentezlenen

• IgG2   Plasentadan en az geçen, kapsüllü bakterilere etkili
• IgG3  Yarılanma: 7 gün, yarılanma ömrü en kısa (diğerleri:

20-21)
• IgG3  En güçlü kompleman uyarıcı (IgM‛den sonra)
• IgG3  Protein A ile bağlanmaz.
• IgG4  Komplemana bağlanmaz. Parazitlere karşı etkilidir.

İMMÜNGLOBULİN A (SEKRETUVAR)

• Serumda monomer, vücut sekresyonlarında 
dimer (ikili) olarak bulunur.

• İnsanda günde kilogram başına en çok 
sentezlenen antikordur.

• Dimer de monomerler birbirlerine J zinciri 
ile Fc kısmından bağlanırlar.

• Salgılarda bulunan IgA moleküllerinde ek olarak 
sekretuvar yapı taşı bulunur.

• Sekretuvar yapı taşı IgA’nın sekresyonlara 
geçmesini sağlar ve sindirim kanalında yıkılmaya 
karşı korur.

IgA

• Komplemanı alternatif yoldan çok zayıf uyarabilir; fakat genelde önemli bir rol 
oynamaz.

• Bazı bakteriler IgA proteazları ile (Gonokok, pnömokok, meningokok, H. 
influenzae) bu antikora karşı önemli ölçüde direnç geliştirebilirler.
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İMMÜNGLOBULİN M 
(NÖTRALİZAN)

• Birincil antikor yanıtında rol oynar. Genelde 
akut enfeksiyonların teşhisinde kullanılan 
bir parametredir.

• B hücreleri T hücre cevabı olmaksızın IgM 
sentezleyebilirler.

• Serumda pentamer halinde bulunduğundan 
aglütinasyon, kompleman fiksasyonu gibi 
serolojik testlerde en etkin antikordur.

• En yüksek aviditeye sahip antikordur.

• Aglütininlerin ve nötralizan antikorların çoğu IgM 
yapısında (ya da IgA yapısında) antikorlardır.

• Serumdaki izohemaglütininler (anti-A, anti-B), 
Wasserman antikorları bu sınıftandır.

• Serumdaki IgM sınıfı antikorlar rivanol, 
merkaptoetanol ile uzaklaştırılabilir.

IgM 

IgM
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@ Antikor tipi ve 
Th ilişkisi

• IgM T lenfositlerden bağımsız
• IgG Th1, Th2
• IgE Th2
• IgA Th2, Th3

İMMÜNGLOBULİN D (RESEPTÖR)
• Serumda çok az mikarlarda bulunur, antikor işlevi yoktur.
• Reseptör olarak görev görmekte olduğu düşünülmektedir ve çok sayıda B-lenfositi 

yüzeyinde bulunmaktadır.
• Asıl olarak B hücre farklılaşmasında görevlidir.
• Hafıza B hücreleri için önemlidir.
• B hücre aktivasyonunda rolleri vardır.
• Kordon kanındaki lenfositlerin membranında çokça bulunur.

İMMÜNGLOBULİN E (REAGİNİK)
• Anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarına aracılık 

eder.
• Helmint enfeksiyonlarına karşı savunmada rol 

oynar.
• Fc bölgesi mast hücreleri ve bazofillerin yüzeyine 

bağlanarak reseptör görevi görür.
• Antijen bu reseptöre bağlanırsa anafilaktik 

reaksiyon gelişir.
• Helmint enfeksiyonlarında IgE eozinofiller 

üzerinde yer alan reseptörlere bağlanarak 
antikora bağımlı hücresel sitotoksisitede (ADCC) 
rol oynar.

IgE

İMMÜNGLOBULİN SÜPER AİLESİ 
• Antikorlar gibi ağır ve hafif zincirden oluşan ortak Ig yapısına immün yanıtın farklı 

aşamasında rol oynayan bir dizi molekülde rastlanmaktadır.
• Bu yapılar antijeni bağlayamazlar; ancak immünsistemde farklı aşamalarda köprü 

rolü üstlenirler.
• Ig yapısıyla homoloji göstermeleri nedeniyle söz konusu yapı genel anlamda Ig süper 

ailesi olarak adlandırılmaktadır.
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Ig süper ailesi içinde yer alan yapılar:
1. BCR’ün IgAlfa/Ig beta heterodimeri
2. TCR
3. CD1, CD4, CD8, CD28 gibi T hücrelerinin aksesuar proteinleri
4. CD3’ün α, ε, δ zincirleri
5. MHC I, MHC II molekülleri
6. MHC I’in beta 2 mikroglobülin zinciri
7. VCAM-1, ICAM-1, ICAM-2, ve LFA-3 selektin gibi adezyon molekülleri
8. slgA’ların bağlandığı poli-Ig parçası

SPOT BİLGİLER
• Tek başlarına immünolojik yanıt oluşturmayan ancak 

oluşmuş immün cevapla reaksiyona giren... Hapten
• Proteinle antijenitesi artan... Hapten
• Bir antijene antikor yanıtını artıran... Adjuvan
• İmmünojen... Yabancı antijen
• Kendisine hücresel yanıt geliştiren antijen... Protein 

(en kuvvetli antijen)
• Çok değerli antikorların çok değerli antijenlere 

bağlanma kuvveti... Avidite
• İki polipeptidden oluşan antijen sunum molekülü... MHC 2
• Yanında beta 2 mikroglobülin olan antijen sunum 

molekülü... MHC 1
• Antikorun tek antijenik determinanta bağlanma 

kuvveti... Afinite
• Kalıtsal yapı olarak tamamen farklı yapılardaki 

canlılarda bulunan aynı yapı ve nitelikteki epitoplara 
sahip antijenler... Heterofil antijen

• Süperantijenler... TSST,  pirojenik ekzotoksin, S. aureus 
enterotoksini, B. cereus enterotoksini, C. perfringens 
enterotoksini, Y. enterocolitica enterotoksini

• Antikorun sınıflandırılmasını sağlayan... Ağır zincir
• Antijenin bağlandığı bölge... Değişken bölgeler (Fab)
• Kompleman etkinleşmesinde görevli... Sabit bölge (Fc)
• Antikorların özgüllüğünü belirleyen... Hipervariabl bölge
• Serumda bulunma miktarlarına göre çoktan aza doğru 

Ig sıralaması... IgGAMDE
• Opsonin özelliği gösteren antikor... IgG
• Opsoninler... IgG, C3b
• Plasentayı geçen antikor... IgG
• Kapsüllü bakterilere etkili IgG... IgG2 (Plasentayı geçemez)
• Yarılanma ömrü en kısa IgG... IgG3
• Komplemanı en güçlü uyaran antikorlar... IgM, IgG3
• Komplemana ve Fc reseptörlerine bağlanmayan 

immünglobülin G... IgG4
• Sekonder immün yanıtta en etkili antikor... IgG
• Toksin nötralizasyonunda en önemli rolü oynayan 

antikor... IgG
• Mukozal yüzeylerde, kolostrum, tükürük, gözyaşı gibi 

yapılarda en bol bulunan antikor...IgA
• Alternatif kompleman aktivasyonu yapan antikor... IgA
• IgA proteazları ile bu antikora karşı önemli ölçüde 

direnç geliştirebilen bakteriler... Gonokok, pnömokok, 
meningokok, H. influenzae

• En erken sentezlenen spesifik antikor... IgM
• T lenfositlerinden bağımsız sentezlenen antikor... IgM
• Birincil antikor yanıtında etkili pentamer yapıda olan 

antikor... IgM
• En yüksek aviditeye sahip antikor... IgM
• Reseptör görevi olan antikor... IgD
• Helmint enfeksiyonlarına karşı savunmada rol oynayan 

antikor... IgE
• Anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonlarında mast hücrelerine 

bağlanarak yanıtı başlatan antikor tipi... IgE

 SORULAR

1.  Sadece taşıyıcı bir proteinle birlikte olduğunda antijenik 
özellik gösteren, küçük moleküler yapıdaki madde 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adjuvant              B) İmmünojen
C) Hapten               D) Epitop

E) Paratop
Dorucevap:C

2.  İmmünglobülinler aşağıdaki yapılardan hangisinin 
farklılığına göre sınıflandırılırlar?

A) Lambda zinciri          B) J zinciri
C) H zinciri              D) Kappa zinciri

E) L zinciri
Dorucevap:C

3.   Aşağıdaki komponentlerden hangisi antikor 
molekülünün sınıfa özgül spesifisitesini belirler?

A) J zinciri             B) Fab bölgesi
C) Hafif zincir            D) Ağır zincir

E) Salgısal komponent
Dorucevap:D

4.  Bir antikorun izotipik determinantı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hafif zincir            B) Ağır zincir
C) Karbonhidrat yapıları        D) Çözünürlüğü

E) Molekül ağırlığı
Dorucevap:B

5.  Aşağıdakilerin hangisinde, immünoglobülinler normal 
serumdaki derişimi en düşük olandan en yüksek olana 
doğru sıralanmıştır?

A) IgG, IgA, IgM, IgE, IgD  B) IgA, IgE, IgM, IgD, IgG
C) IgA, IgG, IgD, IgE, IgM  D) IgE, IgM, IgA, IgD, IgG

E) IgE, IgD, IgM, IgA, IgG
Dorucevap:E

6.  İmmünglobülin G molekülünün, antijen ile özgül olarak 
bağlanan bölgeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte 
verilmiştir?

A) VL, CL               B) VH, CH2 
C) VL, VH              D) VH, CH1 

E) CH1, CH2, CH3
Dorucevap:C

7.  İmmünglobülin G ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Glikoprotein yapıdadır
B) Dört polipeptit zincirden oluşur
C) Mast hücresi üzerinde özgül reseptörü bulunur 
D) Kompleman fiksasyon görevi yapar
E) Fab bölgeleri, antijen bağlayan bölgeleridir

Dorucevap:C


