
T Hücreleri- T Hücre Aktivasyonu ve Efektör Fonksiyonları 

T hücreleri veya T lenfositler, bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Henüz 

karşılaşmadıkları enfeksiyonlarla savaşmak için özel olarak tasarlanmış hücrelerdir. Bunlara 

naif T hücreleri denir ve naif T hücreleri olarak kan dolaşımına salınana kadar timusta 

olgunlaşırlar. Naif T hücreleri, bir antijen sunan hücreyi (APC) arayan atanmamış T 

lenfositleridir. Antijenler vücudun kendi antijenleri (örn. Kanser ve oto immün hastalıklarda 

olduğu gibi) veya kendisinin olmayan yabancı antijenler olabilir. 

APC'ye bağlı olarak, naif bir hücre karşılaştığında, efektör bir T hücresihaline gelebilir. Efektör 

T hücrelerinin nispeten kısa ömürleri vardır ve belli bir bağışıklık yanıtının işlevlerini yerine 

getirirler. Üç çeşit efektör T hücresi vardır.  

1. Sitotoksik (CD8) hücreler 

2. Yardımcı (CD4) hücreler 

3. Düzenleyici T hücreleri 

Sitotoksik(CD8+) T Hücreleri 

Apoptoz adı verilen bir süreçle viral olarak enfekte olmuş hücrelerin, bakterilerin ve tümör 
parçalarının (kanser hücreleri gibi) yok edilmesini sağlarlar. Çoğalan virüslerden türetilen 
antijenler, enfekte olmuş hücrelerin yüzeylerinde MHC Sınıf I moleküllerine bağlanarak 

görüntülenir ve sitotoksik CD8+ hücreleri tarafından tanınır. Sitotoksik T hücreleri, viralpeptit 
antijeni ve MHC sınıf I kompleksini tanır ve antijeni ifade eden enfekte olmuş hücreyi öldürür.  

Yardımcı (CD4+) T Hücreleri 

CD4'ü ifade eden bu yardımcı T hücreleri, bağışıklık tepkisinde çeşitli roller oynar. Aldıkları 
sitokin sinyallerine göre 4 alt kümeye (Th1, Th2, Th17 ve T düzenleyici hücreler) ayrılırlar ve bu 

alt kümelerin her biri, farklı bir patojen formuyla savaşmak için özel olarak 
uyarlanmıştır.yardımcıT hücreleri veya diğer adıyla CD4+ hücreleri, sitotoksik hücrelere benzer, 

ancak daha geniş bir işlev yelpazesine sahiptir. Bunlara bağışıklık siteminin gardiyanları veya 
orkestra şefleri olarak bakılabilir. Bu hücreler, hücre bağışıklığı için son derece önemlidir, çünkü 
adaptif(kazanılmış) bağışıklık tepkilerinin çoğu için gereklidirler. T yardımcı hücreleri, antijenlerle 

sunulduğunda aktive olur ve hücre alt tiplerine farklılaşma yeteneğine 
sahiptir. Etkinleştirildiğinde, yardımcı T hücreleri çoğalır ve enfekte bölgeye makrofajları ve 
sitotoksik T hücrelerini çağıran sitokinlerive kemokinlerisalgılar. 

Th1 hücreleri 

Th1 hücreleri, hücre içi bakteriyel ve viralenfeksiyonların kontrolünde önemli roller oynar.En 

önemli işlevlerinden biri, makrofajları aktive etmek için IFN-gama salgılamalarıdır.Bu, 
makrofajlarınlizozomlarını bakteri içeren veziküllerle kaynaştırmasına neden olur ve bu da hücre 
içi bakterilerin yok olmasına yol açar. 

Th2 hücreleri 



Th2 hücreleri, helmintenfeksiyonlarına karşı bağışıklık tepkisinde önemli bir rol oynar. B 
hücresinde CD40'a bağlanan ve IL-4 ve IL-13 gibi sitokinlerin yönlendirilmiş salımına yol açan 
CD40L'yi ifade ederler. Birlikte, bu işlevler Th2 hücrelerinin B hücrelerini çoğalması ve antikor 
salgılayan hücrelere farklılaşması için uyarmasına izin verir. 

Th17 hücreleri 

Th17 hücreleri, mukozal bakteriyel ve fungal yanıtlarda önemlidir.İnterlökin-17 (IL-17) ve 
interlökin-22 (IL-22) sitokinlerinin üretimi ile karakterize edilirler. 

T düzenleyici hücreler (Treg) 

Treg hücreleri, immünosüpresif olan CD4+ T hücreleridir.Forkhead transkripsiyon faktörü 

FOXP3'ün ifade etmelri ile karakterize edilirler ve dönüştürücü büyüme faktörü beta (TGF beta) 

ve IL-10 gibi inhibe edici sitokinler üretirler. Tehdit ortadan kalktıktan sonra bir otoimmün yanıtı 
durdurmakla görevlidirler, yani immünsüpresif etkileri vardır. Yardımcı T hücreleri ve sitotoksik T 
hücreleri bir patojene bağlandıktan ve vücudu ondan temizlemek için birlikte çalıştıktan sonra, 
artık bir amaca hizmet etmezler. Düzenleyici T hücreleri, apoptoza yenik düşene kadar yer 
kaplamalarını veya yanlışlıkla sağlıklı hücrelere saldırmalarını engeller. 

Bellek T Hücreleri 

Bu üç tip efektör hücre (Sitotoksisk CD8+ T Hücreleri,Yardımcı CD4+ T Hücreleri, Düzenleyici T 
hücreleri) ana bağışıklık tepkisini yönetirken, T hücrelerinin tek varyasyonu bunlar değildir. 
Bazı T lenfosit türleri, bir patojen yok edildikten sonra bile mevcuttur. Bu uzun ömürlü 
lenfositler, hafıza T hücreleridir ve antijenlerin yeniden verilmesi üzerine, vücudun 
immünolojik tolerans oluşturmasına yardımcı olan antijenlere yanıt verme konusunda 
oldukça yeteneklidirler.Bu hücreler bir enfeksiyondan sonra oluşur ve son derece önemlidir 
çünkü tanıdık antijenlere maruz kaldıklarında çok sayıda efektör T hücresine dönüşme 

yeteneğine sahiptirler. Hafıza hücreleri benzersizdir, çünkü patojenleri ve bulaşıcı hücreleri 
diğerlerinden daha hızlı hatırlarlar, böylece bakteri ve virüslerle hızla savaşırlar. Hafıza T 
hücreleri, aşıların vücutta bağışıklık oluşturmasının nedenidir. 

Her bir T hücresi türü, hastalıkları ve vücudumuzun bunlara verdiği tepkileri öğrenmemize 
yardımcı olabilir. Saf T hücreleri bize uyarlanabilirliği öğretir; efektör hücreler, TCR 
tedavisi gibi tedavi yöntemleri için bize fikir verir; hafıza T hücreleri, aşı ve ilaç oluşturmamıza 

yardımcı olur. T hücreleri, tıbbi araştırma alanının önemli bir parçasıdır ve yakın gelecekte 
birçok atılımın yolunu açabilir. 

T Hücre Aktivasyonu ve Efektör Fonksiyonları 

Bir T hücresi tanınabilir bir APC ile karşılaştığında, saf hücre olgunlaşmak için bir sinyal 

alır. Üç tür sinyal vardır: TCR, BCR ve sitokin sinyalleri. Bir hücre üç sinyali de alırsa, bir 

efektör hücreye dönüşecektir. Bir hücre sinyallerden (TCR veya BCR) yalnızca birini alırsa, 

hücre işe yaramaz hale gelir. 



Klonal genişleme 

 Lenfositler aktive edildikten sonra, 3 ila 5 gün boyunca günde birkaç kez çoğalırlar. Bu 
nedenle, saf bir lenfosit, aynı antijen özgüllüğüne sahip yaklaşık 1000 yeni hücreye yol 

açabilir. Bu klonal genişleme süreci sırasında, sitokin sinyalleri alırlar ve efektör T hücrelerine 
farklılaşırlar. Onları enfeksiyon bölgelerine yönlendiren kemokinleri  ve adezyon 

moleküllerini düzenlerler. Efektör hücrelerin sınırlı bir ömrü vardır. Bir antijen çıkarılır, 
antijene özgü hücrelerin çoğu apoptoz geçirir. Bununla birlikte, antijen çıkarıldıktan sonra 
lenfositlerin bir kısmı varlığını sürdürür. Bu hücreler , bireyin gelecekte bir patojenle 
karşılaştığında daha hızlı ve etkili bir yanıt vermesini sağlayan hafıza T hücrelerini oluşturur. 

 

Şekil. Üç patojen sınıfıyla başa çıkmak için 

özelleşmiş üç efektör T hücresi sınıfı vardır. 

Tüm T-hücresi efektör fonksiyonları, silahlı bir 

efektör T hücresinin spesifik antijen sergileyen 

bir hedef hücre ile etkileşimini içerir. Bu T 

hücreleri tarafından salınan efektör proteinler, 

hedef hücrede antijenin tanınması ile aktive olan 

mekanizmalar tarafından uygun hedef hücreye 

odaklanır. Odaklanma mekanizması, tüm efektör 

T hücreleri için ortaktır, oysa efektör eylemleri, 

reseptör ligasyonu üzerine eksprese ettikleri 

veya saldıkları membran dizisine ve salgılanan 

proteinlere bağlıdır. Farklı efektör T hücresi 

türleri, farklı patojen türleri ile başa çıkmak için uzmanlaşmıştır ve üretmeye 

programlandıkları efektör moleküller, hedef hücre üzerinde belirgin ve uygun etkilere neden 

olur. 

Bir efektör T hücresi, lenfoid dokuda farklılaşmasını tamamladıktan sonra, tanıdığı 

MHC:peptit kompleksini gösteren hedef hücreleri bulmalıdır. Bazı TH2 hücreleri, Bölüm 9'da 

daha ayrıntılı olarak tartışacağımız gibi, B hücresi hedefleriyle lenfoid dokudan ayrılmadan 

karşılaşırlar. Bununla birlikte, silahlı efektör T hücrelerinin çoğu, lenfoid dokulardaki 

aktivasyon bölgelerinden göç eder ve torasik kanal yoluyla kana girer. Farklılaşma sırasında 

meydana gelen hücre yüzeyi değişiklikleri nedeniyle, artık özellikle enfeksiyon bölgelerinde 

dokulara göç edebilirler. Enfeksiyon sonucu lokal kan damarlarının endotelinde ifade edilen 

adezyon moleküllerindeki değişiklikler ve lokal kemotaktik faktörler tarafından bu bölgelere 

yönlendirilirler. 


