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D�ğer canlılarda olduğu g�b� �nsan da b�r çok canlıyla etk�leş�m hal�nde yaşamak zorundadır. Ancak bu etk�leş�mdek� bazı canlılar,

�nsan �ç�n zararlı olab�l�r ve hastalık oluşturur.

Vücudun hastalık etkenler�n� tanıyarak, onlara karşı gerekl� savunma maddeler�n� üreteb�lmes�ne veya hazır bulundurmasına

bağışıklık den�r.

İnsanda m�kroorgan�zmaların vücuda zarar vermes� farklı yollarla engelleneb�l�r. Bu savunma hatlarından �lk �k�s� hastalık yapıcı

etkene karşı özgül değ�ld�r. Buna genel savunma den�r.
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Genel savunmanın I. hattı vücut dışında yer alır. Bu hat vücudumuzu kaplayan der� ve ep�tel doku �le onların salgılarından meydana

gel�r. Vücut savunmasının I. hattındak� bazı savunma etkenler� şunlardır:

Ağız yoluyla veya bes�nlerle gelen m�kroorgan�zmalar, m�dede bulunan as�t yardımıyla parçalanır.

Solunum yoluyla gelen m�kroplar �se, soluk borusundak� mukusla yapıştırılır, s�ller�n hareket� ve öksürükle atılır. Ayrıca, solunum

yolundak� mukozada bulunan makrofaj hücreler� ve lökos�tler de m�kropları fagos�tozla yok ederler.

İnsan der�s� mükemmel b�r yalıtım sağlar. B�r kes�lme veya yaralanma olmadığı sürece, m�kropların alttak� dokulara geçmes�ne

�z�n vermez. Ayrıca, alt der� tarafından üret�len ter ve yağ g�b� maddeler de, b�r çok m�krop �ç�n öldürücü etk� yapab�l�r.

Gözyaşı, ter ve tükürük g�b� çeş�tl� vücut sıvılarında bulunan, l�zoz�m den�len ant�sept�k madde (enz�m) de m�krop öldürücü

özell�kted�r.

Bu şek�lde oluşan I. hattı geçmey� başaran m�kroplar savunma s�stem�n�n II. hattıyla karşılaşır. Bu hatta �se fagos�toz olayı, doğal

kat�l hücreler, �lt�haplanma oluşumu ve ant�m�krob�yal prote�nler etk�l�d�r.

Fagos�toz; farklılaşmış akyuvar hücreler� tarafından m�kropların hücre �ç�ne alınarak yenmes�d�r. Kan dokuda bulunan nötrof�ller,

fagos�toz yapan hücreler�n büyük kısmını oluşturur. Enfeks�yonlu dokuya g�ren nötrof�ller, burada m�kropları hücre �ç�ne alarak

parçalar.
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Monos�tler �se fagos�toz yapan hücreler�n % 5 �n� oluşturur. Bu hücreler oluştuktan sonra dokulara g�derek burada makrofajlara

dönüşür.
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Makrofajlar vücutta her bölgede dolaşırlar. Bazıları �se akc�ğer, karac�ğer, böbrek ve bey�n g�b� organlarda sü- rekl� olarak kalırlar.

Karac�ğerdek� kupfer hücreler� �le akc�ğerdek� makrofajlar bulundukları yerde sürekl� kalan hücrelerd�r.

Eoz�nof�ller; kan paraz�tler� g�b� büyük paraz�t canlıları yok edeb�len fagos�t�k hücrelerdend�r.

Doğal kat�l (DK) hücreler�; salgıladıkları l�zoz�m enz�mler� �le yapıştıkları v�rüs bulaşmış ya da kanserleşm�ş hücreler� parçalayarak

etk�l� olan hücrelerd�r.

İlt�haplanma (yangısal tepk�); oluşumu zarar görmüş ya da m�kroorgan�zmalar tarafından enfekte ed�lm�ş dokuda ortaya çıkan b�r

durumdur. Böyle b�r durumda yaralı dokuda bulunan bazof�ller ve mast hücreler� ortama h�stam�n ver�r.
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H�stam�n damar geç�rgenl�ğ�n� artırarak, yaralanan dokuya kan akışının hızlanmasını sağlar. Bu şek�lde kılcallardan doku sıvısına

madde geç�ş� artar. Bunun sonucunda da kızartı ve ödem oluşur. Yaralı dokuya geçen nötrof�l ve makrofajlar hastalık yapan

bakter�ler� yok eder.

NOT; Savunmanın I. hattındak� b�r d�ğer tepk�de ateş�n yükselmes�d�r. Hastalık etken� olan bakter�ler�n ürett�ğ� toks�nler ateş�

yükselteb�l�r. Çok yüksek ateş, enz�mler�n yapısını bozacağı �ç�n zarar ver�r. Ancak orta derecel� ateş bakter�ler�n üremes�n�

durdurduğu �ç�n fagos�tozu kolaylaştırır.

 

Bağışıklık S�stem� (İmmün S�stem) – Gen�ş Özet�
Bağışıklık s�stem�m�z hayatta kalmamız �ç�n şarttır. Bağışıklık s�stem� olmadan, vücudumuz bakter�ler, v�rüsler, paraz�tler ve daha

fazlasına saldırmaya açık olurdu. Patojenler den�z�nde sürüklerken b�z� sağlıklı tutan bağışıklık s�stem�m�zd�r.

Bu muazzam hücre ve doku ağı, �st�lacılar �ç�n sürekl� uyanıktır ve b�r düşman görüldüğünde karmaşık b�r saldırı monte ed�l�r.

Bağışıklık s�stem� vücuda yayılır ve b�rçok hücre, organ, prote�n ve dokuyu �çer�r. Kr�t�k olarak, dokuyu yabancıdan dokudan ayırt

edeb�l�r – kend�l�kten değ�l. Ölü ve hatalı hücreler de bağışıklık s�stem� tarafından tanınır ve yok ed�l�r.

Bağışıklık s�stem� b�r patojen, örneğ�n b�r bakter�, v�rüs veya paraz�tle karşılaşırsa, b�r bağışıklık tepk�s� söz konusudur. Daha sonra,

bunun nasıl çalıştığını açıklayacağız, ancak önce bağışıklık s�stem�ndek� bazı ana karakterler� tanıtacağız.

Beyaz kan hücreler�
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Beyaz kan hücreler�ne lökos�tler den�r. Vücutta kan damarlarında ve damar ve arterlere paralel olan lenf damarlarında dolaşırlar.

Beyaz kan hücreler� sürekl� devr�ye gez�yor ve patojenler arıyor. B�r hedef bulduklarında, çarpmaya başlarlar ve bunu yapmak �ç�n

d�ğer hücre t�pler�ne s�nyal gönder�rler.

Beyaz kan hücreler�m�z lenfo�d organlar olarak adlandırılan vücudumuzun farklı yerler�nde saklanır. Bunlar arasında aşağıdak�ler
bulunur:

Thymus – akc�ğerler arasındak� ve boynun hemen altındak� b�r bez.

Dalak – kan f�ltreleyen b�r organ. Karnın üst solunda oturur.

Kem�k �l�ğ� – Kem�kler�n merkez�nde bulunur, aynı zamanda kırmızı kan hücreler� üret�r.

Lenf nodları – Lenfat�k damarlarla bağlantılı, vücudun her yer�ne yerleşt�r�len küçük bezler.

İk� ana lökos�t türü vardır:

Fagos�tler
Bu hücreler, patojenler� çevreler ve emer ve onları parçalayıp etk�n b�r şek�lde y�y�p b�t�r�rler. Aşağıdak�ler de dah�l olmak üzere çeş�tl�

türler� vardır:

Nötrof�ller – bunlar en sık görülen fagos�t türüdür ve bakter�lere saldırmaya mey�ll�d�r.

Monos�tler – bunlar en büyük türüdür ve b�rkaç rolü vardır.

Makrofajlar – patojenler �ç�n devr�ye gez�yor ve ölü ve ölmekte olan hücreler� yok ed�yor.

Mast hücreler� – yaralarının �y�leşmes�ne ve patojenlere karşı savunmaya yardımcı olmak da dah�l olmak üzere b�rçok �şe sah�pt�r.
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Lenfos�tler
Lenfos�tler, vücuda yen�den saldırıya ger� döndükler�nde öncek� �st�lacıları hatırlamaya ve onları tanımalarına yardımcı olur.

Lenfos�tler hayatlarını kem�k �l�ğ�nde başlatır . Bazıları kem�k �l�ğ�nde kalır ve B lenfos�tler�ne (B hücreler�) dönüşür, d�ğerler� t�musa

g�der ve T lenfos�tler� (T hücreler�) hal�ne gel�r. Bu �k� hücre t�p�n�n farklı rolü vardır:

B lenfos�tler� – ant�kor üret�r ve T lenfos�tler�n� uyarırlar.

T lenfos�tler� – vücuda zarar ver�lm�ş hücreler� yok ederler ve d�ğer lökos�tler� uyarmaya yardımcı olurlar.

Bağışıklık tepk�s� nasıl çalışır?
Bağışıklık s�stem�n�n benl�k dışı olduğunu söyleyeb�lmes� gerek�r. Bunu, tüm hücreler�n yüzey�nde bulunan prote�nler� saptayarak

yapar. Kend� veya kend� prote�nler�n� erken b�r aşamada görmezden gelmey� öğren�r.

B�r ant�jen, bağışıklık tepk�s� vereb�len herhang� b�r madded�r.

B�rçok durumda, b�r ant�jen bakter�, mantar, v�rüs, toks�n veya yabancı c�s�md�r. Ama aynı zamanda arızalı veya ölü kend�

hücreler�m�zden b�r� olab�l�r. Başlangıçta, b�r d�z� hücre türü, ant�jen� b�r �st�lacı olarak tanımak �ç�n b�rl�kte çalışır.

B lenfos�tler�n�n rolü
B lemfos�tler� ant�jen� tesp�t ett�kten sonra, ant�korları salmaya başlarlar (ant�jen, “ant�kor jeneratörler�” n�n kısadır). Ant�korlar,

spes�f�k ant�jenlere k�l�tlenen özel prote�nlerd�r.
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Her B hücres� b�r spes�f�k ant�kor yapar. Örneğ�n, b�r� pnömon�ye neden olan bakter�lere karşı b�r ant�kor oluşturab�l�r ve b�r başkası

da ortak soğuk v�rüsü tanıyab�l�r.

Ant�korlar, bağışıklık yanıtında b�rçok rol oynayan �mmünoglobül�nler adı ver�len gen�ş b�r k�myasal a�les�n�n b�r parçasıdır:

İmmunoglobul�n G (IgG) – m�kropları �şaretler, böylece d�ğer hücreler onları tanıyab�l�r ve onlarla başa çıkab�l�r.

IgM – bakter� öldürme konusunda uzman.

IgA – ağızları vücuda korur gözyaşları ve tükürük g�b� sıvılarda toplanır.

IgE – paraz�tlere karşı korur ve alerj�ler �ç�n de sorumludur.

IgD – B lenfos�tler�ne bağlı kalır ve bağışıklık tepk�s�n� başlatmalarına yardımcı olur.

Ant�korlar ant�jen üzer�ne k�l�tlen�r, ancak öldürmezler, sadece ölüm �ç�n �şaretlerler. Öldürme, fagos�tler g�b� d�ğer hücreler�n �ş�d�r.

T lenfos�tler�n�n rolü
Farklı t�pte T lenfos�tler� vardır:

Yardımcı T hücreler� (Th hücreler�) – bağışıklık tepk�s�n� koord�ne eder. Bazıları d�ğer hücrelerle �let�ş�m kurar ve bazıları B hücreler�n�

daha fazla ant�kor üretmek üzere uyarır. D�ğerler� daha fazla T hücres� veya hücre y�yen fagos�t çekerler.

K�ller T hücreler� (s�totoks�k T lenfos�tler) – adından da anlaşılacağı g�b�, bu T hücreler� d�ğer hücrelere saldırır. V�rüslerle mücadelede

özell�kle faydalıdırlar. V�rüsün küçük kısımlarını, enfekte olmuş hücreler�n dışında tanır ve bulaşmış hücreler� yok ederek çalışırlar.

Bağışıklık Çeş�tler�
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Herkes�n bağışıklık s�stem� farklıdır, ancak genel b�r kural olarak, yet�şk�nl�kte daha güçlü hale gel�r, çünkü bu zamana kadar daha

fazla patojeye maruz kalmış ve daha fazla dokunulmazlık gel�şt�rm�şt�r.

Bu nedenle gençler ve yet�şk�nler çocuklardan daha az hasta olma eğ�l�m�nded�r.

B�r ant�kor üret�ld�ğ�nde, b�r kopya vücutta kalır, böylece aynı ant�jen yen�den görünürse, daha çabuk ele alınır.

Bu nedenle su ç�çeğ� g�b� bazı hastalıklarda, vücudunuzun depolanmış b�r su ç�çeğ� ant�koru olduğu �ç�n b�r kez olsun, hazır ve

yaklaştığında onu yok etmey� beklemekted�r. Buna bağışıklık den�r.

İnsanlarda doğuştan uyarlanab�l�r ve pas�f olmak üzere üç çeş�t bağışıklık vardır:

Doğal bağışıklık

Hep�m�z �şgalc�lere karşı b�r m�ktar dokunulmazlık �le doğarız. İnsan �mmün s�stemler�, pek çok hayvana benzer şek�lde, yabancı

�şgalc�lere �lk günden �t�baren saldırır. Bu doğuştan gelen dokunulmazlık boğazın ve bağırsağın mukoza zarları g�b� vücudumuzun dış

bar�yerler�n� (patojenlere karşı �lk savunma hattı) �çer�r.

Bu yanıt daha genel ve spes�f�k değ�ld�r. Patojen, doğuştan gelen bağışıklık s�stem�n� atlatmayı başarırsa, adapt�f veya kazanılmış

bağışıklık başlar.

Adapt�f (ed�n�lm�ş) bağışıklık

Patojenlere karşı koruma, hayat boyu devam ederken gel�ş�r. Hastalıklara maruz kaldık veya aşı olduktan sonra, farklı patojenlere

karşı b�r ant�kor kütüphanes� oluşturduk. Bazen bağışıklık s�stem� olarak b�l�n�r çünkü bağışıklık s�stem� öncek� düşmanlarımızı

hatırlar.
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Pas�f bağışıklık

Bu bağışıklık türü başka b�r kaynaktan “ödünç” alınıyor, ancak sonsuza kadar sürmüyor. Örneğ�n, b�r bebek anneden plasenta

vasıtasıyla doğumdan önce ve anne sütüne doğumdan sonra ant�kor alır. Bu pas�f bağışıklık, yaşamının �lk yıllarında bebeğ� bazı

enfeks�yonlardan korur.

Öğren�lm�ş Bağışıklık

öğren�lm�ş bağışıklık, b�r k�ş�ye hasta olmamakla b�rl�kte y�ne de ant�korlar üret�r şek�lde ant�jenler veya zayıflatılmış patojenler

get�r�r. Vücut ant�korların kopyalarını korur, çünkü tehd�t hayatın �lerleyen dönem�nde tekrar ortaya çıkarsa korunur.

Bağışıklık s�stem� bozuklukları
Bağışıklık s�stem� çok karmaşık olduğu �ç�n yanlış g�deb�leceğ� b�rçok olası yol vardır. Bağışıklık bozukluğunun türler� üç kategor�ye

ayrılır:

İmmün yetmezl�kler

Bunlar, bağışıklık s�stem�n�n b�r veya daha fazla kısmı �şlev görmed�ğ�nde ortaya çıkar. İmmün yetmezl�kler, yaş, obez�te ve alkol�zm

g�b� çeş�tl� şek�llerde ortaya çıkab�l�r . Gel�şmekte olan ülkelerde malnutr�syonun ortak b�r neden� vardır. AIDS kazanılmış �mmün

yetmezl�k �ç�n b�r örnekt�r.

Bazı durumlarda, bağışıklık yeters�zl�ğ�, örneğ�n, fagos�tler�n düzgün çalışmadığı kron�k granülomatöz hastalıkta kalıtsal olab�l�r.

Oto�mmün�te
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Oto�mmün koşullarda bağışıklık s�stem� yanlışlıkla yabancı patojenler veya hatalı hücreler yer�ne sağlıklı hücreler� hedef alır. Bu

senaryoda, benl�ğ�n benl�kten ayırt ed�lem�yor.

Oto�mmün hastalıklar arasında çölyak hastalığı , t�p 1 d�yabet , romato�d artr�t ve Graves hastalığı bulunur .

Aşırı duyarlılık

Aşırı duyarlılıkla, bağışıklık s�stem� sağlıklı dokuları tahr�p edecek şek�lde aşırı tepk� ver�r. Buna b�r örnek, vücudun b�r alerjene

ş�ddetle tepk� gösterd�ğ�, hayatı tehd�t eden anaf�lakt�k şoktur .
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