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G ! R ! Ş 

Günümüzde, doku ve organların bir kişiden di§er bir 

kieiye aktarılması konusunda bir çok atılımlar yapılmaktadır. 

En çok transplante edilen organ ve dokular, b~brek, karaci§er 

kalp, akci§er, kornea, kemik ili§i va pankreas olarak sayıla

bilir. Bu konudaki en büyük zorluk, transplante edilen doku 

veya organın, alıcı organizma tarafından reddinin ~nlenmesi-

dir. Genetik olarak en uygun vericiden yapılan transplantas-

yanlar da dahi, rcd olayı g~rülmesine ra§men, uygun olmayan

lara oranla başarı çok daha yüksektir (5). 

Transplantasyonların; ~zellikle b~brck transplantas

yonunun başarılı olması için,iki birey arasında, kan grubu, 

HLA antijenlerinin uygunlu§u ve cross-m~tch in negatif olması 

istenmektedir (7). 

HLA antijenlerinin tayini, doku üzerinde taşınan yüze

yel antijenlerin varlı§ından yararlanarak yapılabilmekdir. Bu 

tayin metodunda Mikrositotoksisite olayından yararlanılır (6) 
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Doku grubu antijenleri, kromozom düzeyinde kontrole

dilirler. Gen üzerinde bulundukları bblgeye: HLA gen b~lgesi 

denmektedir. Burada 5 ana bölge tanımlanmıştır. A, B, C, D ve 

DR. Her bSlgaden 100 ün üzerinde antijen tayin edilmiştir.(82 

Her birey bu antijenlerin; h~r gruptan ayrı olmak üzere, an~ 

ve babadan gelen 2 tanesini taşır. 

D antijen grubu, DR, DP ve DQ alt b~lgclerini içerir. 

DR nin, transplantasyon ve bazı hastalıkların tanısı y~nünden 

büyük bn~mi vardır. Yapılan çalısmalar, özellikle kadavra 

böbrek nakillerinde, DR si uymayan, fakat cross-match'i nega

tif olan kişilerden yapılan transplantasyonlardaki red oranı

nın; di§er A, B ve C gruplarının uymadı§ı transplantasyonlar

daki redlare oranla daha fazla oldu§unu gBstermektedir.(18,27) 

Bazı HLA antijenlerinin görülme sıklı§ının; genetik 

ktikenli hastalıklara sahip kişilerde; sa§lıklılardan çok daha 

fazla oranda oldu§u g~zlenmiştir. 

HLA antijenlerinin sıkça g~rüldü§ü bazı hastalıkları 

şHyla sıralay~biliriz : Ankylosing Spondilitis de HLA-827 gö

rülme oranı çok fazladır (2). !nsüline ba§lı Diabette DR3 ve 

DR4 antijenleri sık gbzlenmekt~dir (42,37). Aynı şekilde, 

systemic lupus erythematosus, myastenia gravis, Addison•s 

hastalı§ında, rh~umatoid artritis'de DR3 ve DR4 sıklı§ı faz-
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ladır (42). Multiple sclerosis, myastenia gravis ve motor nö

ron hastalıklarında HLA-B5 ve B½O artarken, motor n~ron has

talarında HLA-A1 oranı azalmaktadır (25). Melanomlu kisilerde 

ise HLA-B5 oranı yüks~ktir (30). HLA-A2 Alzhcimer hastalı§ı 

için yüksok sıklıkta g~zlenen bir antijendir (34). HLA-DR4, 

prim~r IgA nefropati için belirleyicidir (19). Rekürran aft6z 

stomatit için, HLA-DR4 sıklı§ından bahsedilebilir (28). Beh

çet hastalı§ındaki HLA-B5 oranının fazlalı§ı ise herkesçe bi

linmektedir (17). Antisperm-antikoru olan infertil kisilerde, 

HLA-A19 ve B35 oranı fazla bulunmuştur (10). 

A, B ve C grubu antijenler, T ve B lenfositlerin yüze

yinde bulunur. DR grubu antijenleri ise, B lenfositler üzeri

ne yerleşti§inden, mikrositotoksisite yöntemiyle tayin edile

bilmeleri için, saf B lenfositlerine ihtiyaç vardır. Bu ça

lısmada; B lenfosit saflaştırılması için, Nylon-wool, E-Rozet 

Monaklonal Antikor yöntemleri kullanıldı. Saflaştırılan B 

lenfositler, HLA-DR antijenlerinin tayini için kullanılarak, 

en uygun yöntem tespit edilmeye çalışıldı. Saflaştırmanın 

veri:nlili§i, E-Rozet ve Immun flaresari yBntamleriyle kontrol 

edildi. 



G E N E L B ! L G ! 

Uzun zamanlardan beri yapılan kan transfüzyonlarındaki 

başarının nedenlErindcn biri, kan grubu antijenlerinin ayrın

tıli olarak tayininin mümkün almasıdır. Aynı şekilde, yapılan 

doku veya organ transplantasyonlarında da başarıyı arttırabi~ 

mek için, doku antijenlerinin çok iyi bilinmesi, alıcı ve ve

ricinin birbiriyle en fazla uyum g~sterdi§i durumların sEçil

mcsi ger~kmekt~dir. Aksi halde; ba§ısıklık sistominde yer a

lan hücrelerin uyarılmasıyla, hücresel ve humoral bazı yanıt 

mekanizmaları gelisirki, bu da greftin reddiyle sonuçlanır. 

Bu n~denle, burada ba§ışıklık bilimi, ba§ışık sistem~ 

ve HLA sisteminden kısaca bahsedilecektir. 

A - !MMUNOLOJ! tBAGISIKLIK B!L!M!> 

Organizmanın, kendi kendisini dıe ortamdan gelen ya

bancı etkenlere karşı duyarlı kılması, ba§ışıklı§ın tem8lini 

oluşturur. Ba§ışık sistem, dışardan gelen, antijen adı veri

len yabancı maddeyle karşılastı§ında, bazı yanıt maddeleriyle 

tepkimeye gir3r (roaksiyon 1). Organizma bu antijene karşı 
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bzallcşti§inden, ikinci kez aynı antijenle karşılaştı§ında, 

daha güçlü ve çabuk yanıt verir (reaksiyon 2). 

Organizma, normalde kendisine karşı yanıt oluşturmaz. 

Fakat, otoimmun hastalıklarda organizma, bugün tam açıklana

mayan nedenlerle, kendi kendini tanıyamaz duruma gelmektedir. 

Eski ça§larda, Hindistan ve Cin'dc, çiçek hastalı§ına 

kan;;ı "infekt.e bireyds-n alınan püstülün deriye süı-i.Hmesi ve 

böylec:e ı-,astalığa karşı ba§ışıklık kazanılması" amaçlanmış

tır. (31) 

18.yy da, !ngiliz k~y hekimi JennEr, Orta Do§u'da yap

tığı çalişmalarla, çiçak hastalı§ına karşı risk altındaki ki

şil~ri, non-virulan sı§ır çiçe§i ile aeılayarak, çiçek hasta-

lığına karşı bağışıklık c,luşturdu. !lk "vac:cinasyc,n" deneme

leri bunlardır. (39} Daha sonra Pasteur piliç kolerası ve 

antraksla ilgili yaptı§ı çalısmalarla bağışıklık bilimine 

katkılarda bulundu. (43) 

Hc,u>: ve Yersin, 1888 de, kültür· filtratından, difteri 

toksinini elde ettiler. Toksine karşı antitoksin bulma çalış

maları, von Boehring ve Kitasato,nun çabalarıyla, 1890 da te-

tanosa karşı antitoksin bulunmasıyla sonuçlandı. 1899 da Bor

d~t, liziste rol oynayan faktör olan komplemanı elci~ etti 

( 31) • 
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1896 da, antikor oluş~munun "yan zincir teorisi'', Erlich 

tarafından sunuldu (39). Hcildelb~rgcr~in 1930 lardaki 

antijen-antikor arasındaki presipitasyon çalışmalarına kadar 

geçen zaman içersinde, çesitli ara5tırmacılar, kan grupları, 

anaflaksi gibi konularda tooriler ürettiler. Tiselius ve Ka

bat, hipcrimmun antiscrumlardaki antikorların, gamına globu

linlerinin elQktroforetik özellikleri oldu§unu saptadılar(43). 

1950 lerde, antikor özgünlü§ü iki grupta düşünülüyordu: 

ö§retici ve seçici. Seçici tQori ilk olarak Jerne ve Talmadge 

tarafından sunuldu. Bu teoriye g~re, daha önce, antijeni~ 

karşılaşıp şartlanmış olan antikorlar, kendi kendilerini 

aktive ederler ve antijenle birleştikten sonra, sp~sisifik 

antikor yapımını uyarırlar. Bu g~rüş, sonradan Sir McFarlane 

Burnet•in "Ba§ışıklı§ın ~lonal S~çim Teorisi'' tarafından d~s

teklenmiştir (43). 

Günümüzd~1 immunoloji gittikçe g~lişm~ktedir. Yapılan 

son çalısmalarla, ba§ışıklık için kullanılan aşılama, do§um 

kontrolü için dahi ~ncrilebilecektir. 

B BnGISIKLIK S!STEMt 

1 • Ba§ışık Yanıt 

Gelişmiş bir organizma, dış ortamdan gelen ve kendine 

yabancı olan maddeleri tanır ve oı1a karşı yanıt oluşturur. Bu 

yanıt mekanizmaları iki başlık altında toplanır. 
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a. Humoral immun yanıt : 

Antijene karsı serumdaki bazı fakt~rlerin işlevi sonu-

cu gerçQkleşir. Bu maddeler, gamma globulin yapısındaki anti

kc,rlardır. Antikc,rlar, antijeı,le birle$erek c,m .. t nl:itralize e

der ya da fagositoza uygun hale getirir. 

b. Hücresel immun yanıt : 

Birçok hücrenin görev aldı§ı karmaşık bir olaydır. Im

mun yanıttan sorumlu hücreler olan uyarıcı T lenfositler ve 

antikor sentezleyen B lenfositler il~ fagositozda gbrev alan 

makrofajlar, hücresel immun yanıtın temel elemanlarıdır. 

2 • Antikc,r 

Antikorlar, gamma globulin yapısındaki, 150.000 ile 

900.000 Dalton molekül a§ırlı§ına sahip proteinlerdir. A§ır 

ve hafif iki tip zincirin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Bu 

zincirler birbirine disülfit ba§larıyla ba§lanırlar. 

Şckil:1 Imnıunoglobulin molekülü 

cooı-ı 

Sentez edildikleri hücre yüzeyine Fc kollarıyla ba§lı-

dırlar. Bu kısım, her antikor için aynıdır ve sabittir. Oysa, 
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serbest c,ları ve antijenle bağlanan Fab kolları ise, he·r anti

kora tizgü farklı nitelikler taşır. Bir antijenle karsılastı

§ında, onunla birleşebilmek için, kolayca biçim alır ve o an

tijen için ~zgülleşirler. Antijenle bir kez daha karşılaştık

larında cıTiL\ hem:::n tanır ve etkile-·sirl<:::r. 

Serumda, farklı mol~kül a§ırlıkta ve farklı tizellikle

re sahip 5 tane !mmunglobulin (Ig> tanımlanmıştır. Bunlar : 

IgG, IgM, IgD, IgE ve IgA dır. Bunlardan IgG ler, organizmada 

en fazla miktarda bulunan gruptur. (¼ 80)(14) 

3 • Lenfc,sitleı-

Organizmada, immun yanıttan sorumlu olan hücrel€r: 

lenfositl~rdir. Bunlarda T ve B lenfositler ile, Null hücre

leri olarak gruplanabilirler. Lenfositler, Pluripotent stem 

cell (çok y~nlü ktik hücresi) den k~ken alırlar. Farklılaşma, 

T lenfositler için Timusda, B lenfositler için kanatlılarda 

Bursa fabricus•da, menelilerde ise Bursa fabricus'un esde§e

ri, kemik ili§indo olur. Burada farklılıştıktan sonra, dola

şıma katılırlar. Lenfositler, organ ve dolaşım arasında bir

kaç kez yer değiştirebilirler. !kin:::il lenfc,id c,rganlc:ır, le:·n-· 

fositlerin, dolasıma katıldıktan sonra yerlcstikleri organ~ 

lardır. T lenfositleri, ikincil lenfoid organlardan olan da

lağın ak pulpası içinde, a·ı-teria centralis c;:e-...ll-::?sinde yer 
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alırlar.(16) Lenf dü§ümlerinde ise, parakortikal btilgcde yer

lesirler. B lenfositler ise, dalakta, kırmızı pulpada margi

nal zonda, Lenf dü§ümlerinde ise, germinal merkez etrafında 

toplanırlar (16) 

Lenfositler, beyaz kan hücreleri arasında% 25-33 (sa

yısı ml da erişkinde 1500-3000) oranında bulunur (26) 8-12 p 

çapında hücrelerdir. Tek ve büyük nukleusa sahiplerdir, si-

toplazmalarında granül içermezler. Uyarıldıklarında~ blast 

sekline dtnerler. Hücreler bu durumda 15-30 ~ na ulaşırlar. 

Sitoplazmaları gelişir, organel sayıları artar. B lenfosit

lerde Endoplazmik R8tikulum, T lerdc ribozom artışı gbzlenir. 

Periferik kandaki T lenfositlerin, tüm lenfositlere o-

ranı ¼ 70-80 kadardır.¼ 20-30 oranındaki B lenfositler ve 

işlevleri tartışma konusu olan¼ 5-10 oranında geniş granüllü 

lenfositler bulunur. Eskiden Null hücresi olarak anılan bu 

hücrel2r ne T, ne de B lenfosit tizelli§i g~sterirler.(15) 

T-8 lenfosit oranı bazı org~nlarda d~§isiklik gbste-

rir (14). 

T~blo 1: Organlar 

Kan dolaşımı 
Kemik ili§i 
Lenf dü§ümleri 
Dalak 
Timus 

¼ T 

70-80 

75 
50 
75 

¼ B 

20-30 
75 
25 
50 
25 
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T ve B lenfositlerin dış görünüşleri birbirind~n fark

lıdır. Scanning EM gbzlemlerine göre, B lenfositler çok faz

la yüzey çıkıntısı g~sterdikleri halde, T lenfositler daha 

düz bir yüzeye sahiplerdir (9) 

B lenfositler yüzeylerinde, imnıunglobulinler sEntez

sentezl~rler. Bunların büyük kısmı IgM, daha az olmak üzere 

de IgG lerdir. Bazı immun flouresans çalışmaları T lenfosit-

ler üzerinde de yüzey immun globulin varlı§ını ortaya koymuş-

tur. Bunların, yüzeyd~ bulunan IgFc res~ptörlerin~ ba§l&nan 

kompleksler oldu§u düşünülmcktodir (32). 

Koyun eritrositleri, insan T lenfositleriyle karıştı

rıldı§ında, spontan rozet oluştururlar. Bunu, T hücre membra

nındaki, T 11 reseptörlerine ba§lanarak yaparlar. Bu özellik

ten yararlanılarak, deneysel olarak T-B lenfosit oran tayini 

yapılmaktadır (15). 

T ve B lenfositler, yüzeylerinde doku antijenlerini de 

taşırlar. B~ylece, kandan tek başlarına izole edildiklerinde 

Hl.A doku tiplemesinde kullanılabilecek en uygun matery&li o

luştururlar. B lenfositler, T lerden farklı olarak, A, B ve C 

nin yanısıra, DR grubu antijenleri de içerirler (44}. 

T lenfositler, yüzeyl~rinde taşıdıkları antijenlere 

g~re, iki grupta toplanırlar (T4 ve T8). Bunlarda işlevlerine 
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göre farklılıklar gösterirler. 

Inducer-Hclper T lenfositler, T4+ hücrelerdir ve B 

lenfositi farklılaşmak üzere uyarırlar. 

Cytotoxic T hücreler T4+ ve TB+ dir. T4+ olanlar~ sı

nıf II antijenlerle ili$kili yabancı antijenleri tanır. TB+ 

olanlar is~, Sınıf I antijenlerle ilişkili yabancı antijenie-

ri tanır. 

Suppressor T lenfositler ise, TB+ hiücrelerdir~ B hüc

re ant i kc,r se::•ntez ini baskılar l .;n-. 

TB+ lenfositler,Sitotoksik T hücre ço§almasını uyarır. 

Çeı;;itli lenfc,kinler üretir v:e eritrc,pı:,ezi ayarlar. Bc,br:::k 

transplantasytinunun ömrü hakkında bir prognostik indikatör 

olarak, HLA-DR antijenleri ile lenfokine cevap arasında iliş

ki kurulmaya çalışıln;aktadır (22,5) 

4. Fagositik hücreler 

Bir granüllü lökosit çe$idi olan n~trofiller, yüzeyl~

rindD, IgG Fc , C3, kemotaktik reseptörler taşır ve immun 

kc.,nrplekslere bağlanarak fagı:,·sitı:,z yapar. 

Makrofajlar, kandaki mcnositlerin dokudaki de§işim ge

çirmis sekilleridir. Yüzeylerinde, IgG Ft, C3 rescpt~rlerini 
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ve HLA Sınıf II antijenleri tasırlar.Immun komplekslere ba§

lanır ve onu fagosite ederler (43). 

Herhangi bir antijenle karşılastıkları zaman, onu fa

gosite oder, fakat tamamen sindirmez ve antijenin hapten veya 

taşıyıcı b~lümünü dışarıda bırakırlar. Bu şekilde, T hclpcr 

lenfosite sunarlar. Bu sırada salgılarıyla da B lenfositi u

yardıkları söylenmektedir. T, B lenfosit ve makrofajın bira· 

rada uyarılabilmeleri için aynı Ia antijenleri (Immun associ

ation) taşımaları gcrekti§i düşünülmektedir (43,14>. 

5. Kompleman Sistem 

Antijen-aktikar birleşmesinde, uyarılan bir di§~r fak

tör komplemandır. Kompleman sistemi HLA b~lgesinde kodlanır. 

C4n, C4B, C2, Bf molekülleri, HLA sınıf III molekülleri ola

rak da anılırlar. Komplcman komponentleri serumda bulunur, 

hücreci~ hcnıen hiç bulunmaz. Antikorlar arasında ko6pleman re

septbrü sadece, IgG ve IgM ler yüzeyinde tasınır (32). 

Kompleman bir antikor yapısında olmadı§ı halde, anti

jen-antikor kompleksine bzgül olarak ba§lanır. Kompleman 

sistemi, birbirinden farklı ve ard~rda aktive olan 9 protein

den (C1 -C9) oluşur. Birinci proteinin aktive olmasıyla, uya

rı sonradan gelenlere zincirlem~ olarak iletilir. Reaksiyon 

sonunda, hücre zarı d~nüsümsüz olarak parçalanır. 
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Kompleman sistemin reaksiyon zinciri, iki yoldan yürür 

Bunlardan birin~isi, Clq ile başlayan ve Fc ye ba§ımlı olan 

yoldur. Bir di§eri ise, makrofajın salgıladı§ı C3 Un de yer 

aldı§ı properdin yoludur.Bu yolizinde, Fc nin etkileyici bir 

rolü yoktur (13). 

C - HLA S!STEM! 

Doku uygunluk antijenlFrinin kesfi ve fizyolojik iş

levleri, dikkatleri iki farklı alana y~neltti : transplantas-

yon ve iıruTıunogs-nt:tik. Transplantasycın ic;:in, fdrede::· tümc:ır hüc

releri kullanılarak çalışılmıştır. Gorer, inbrcd fareler kul

lanarak; transplantasyon reaksiyonlarının immunolojik temcl

.lerini ve antijene kar~ı, hücre yüzey proteinleriyle verilen 

yanıt reaksiyonlarını inceledi (39}. 

Modavar, deri graft çalışmaljrıyla, red olayının hüc-

resel immunitenin bir sonucu oldu§unu gözledi (39).Sncll 

"congenic strains'' araştırmalarının sonunda, birleşik Uretil

miş zincirlerin sad~ce MHC d~ farklılık g~sterdiğini buldu, 

bu da ti-an!::.plantasyc,n iınmunit::?sinde tarif ::?dilmiş gı::n scıg

mentinin rolü hakkında ço~ ~n~mli bilgilerin eld8 edilm~sinc 

eı l ar,ıak sağ 1 adı • 

Shreffler ve Klein, H-2 gen bölgesini basitlestirerek, 
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reaktif olan birden fazla bölge oldu§unu g~sterdiler. Daussct 

Payne ve van F:c,c,d lt,!-rnpenik hastalardan, sün:kli kan almış 

hastalardan, çok do§um yapmış kadınlardan ve normal l~ko$it-

1erle immunize edilmiş gönüllülerden aldıkları serumlarda be

yaz hücrelere karşı antikor varlı§ını gösterdiler. Sonra bazı 

antiserumlarla farklı antijenik özgünlükler tayin edildi(39). 

Bu çalışmalar, insanda sürekli bir zincir halinde ge

netik bölge serisiı1in varlı§ını ortaya koydu. Farede yapılan 

genetik çalışmalarda oldu§u gibi, insanda doku alloantijenle

ri de serolojik metodlarla gösterildi (43). Çalışmalar, in

sandaki HLA nın tanınmasıyla sonuçlandı. Lilly 1960 ortala

rında bazı HLA antijenleriyle, hastalıklar arasında ilişki 

buldu. 1964 yılından itibaren yapılan çalışmalar standaı-di

zasyonu sa§lamış, HLA sistemine kesinlik ve açıklık getirmis

tir. 

20.yy daki doku tiplem• araştırn~larının en önemli bi

limsel kazancı, biolojik bireyselli§in tanımıdır. Her türün 

organlarının dokuları, kendine ~zgü antijenlerini taşır ve 

bundan dolayı bir başka bireyin dokularıyla genellikle uyum 

sa§lamaz. Bu doku yüzey antijenleri 6. kromozom üz~rindeki, 

yanyana zincirli gen bölgesi olan HLA ile kodlanır. 
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HLA bölgesi, 6. kromozomun kısa kolu üzerind~ki, 4 

ana b~lgcdcn oluşur. Bu bBlg~ler sentromcrden itibaren D, DR, 

B, C ve A seklinde sıralanır (41>. A, B ve C bölgeleri 1 sınıf 

I antijenleri kodlarlar.(Ş~kil 2> 

► 

OP 8 C 

■ 

Sekil 2: 6. kromozom üzerind~ki gen bölgesi 
PGM3: fosfoglukorr~taz 
GLO ~ glioksilaz ~ 
Pg5 : uriner pcpsinogen 

A m-

D ve DR ise sınıf II antijenleri kodlayan bblümdür. D 

bölg~sinde DR, DP ve DQ alt btlgcleri vardır (18). Ayrıca ü

zerinde çalıema yapılan, fakat k8sinleşmemiş sınıf III ve sı·

nıf IV antijenlerini kodlayan b~lgeler vardır (4). Bu bcilgc-
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lerin g~nctik haritaları Şekil 3 de gbsterilm~ktedir. 

HLA-D 

~~ DZ 00 D" '0,Q 1 D{t ,....... 
~ 

,........_ 
' ' ri oc 

o( O( °' ol 

m- n □ n o mm ra □ f(}J m ~ fa 
ı, ., , ,, 

' ~ ,ıı ~ıı, 

+-sentro mer 

Sokil 3: Gen üz~rindeki, HLA-D bölgesi 

Sınıf I antijenleri, birbiriyle non-kovalent olarak 

ba§lanmıs integral membran glikoproteinleri içeren ikizin-

cirden oluşur. A§ır zincir, 345 aminoasit taşıyan, 4~ kD luk 

molekül a§ırlı§a sahiptir ve antijenik ~zell§i veren bu yapı-

dır. Hafif zincir is~, 12 kD luk, p 2 mikroglobulin zinciri

dir. Bu zincir, 15. kromozomda kodlanır. Me~branla ilişkisi 

yoktur,fakat a§ır zincirin 3. b~lgcsiyle direkt ba§lantısı 

vardır. Sınıf II antijenler, birinciden farklıdır. Birbirle

ri ·}"le nc,n-kc,valen-t; bağlanır, iX. zinciri 29 kD, j:3 zinciri 3lı 

kD molekül a§ırlıklıdır (8). 

HLA-A, B ve C antijenl~ri, genelde olgun kırmızı kan 

hücreleri dışında, T ve B dahil, tüm doku hücrelerinde de§i

şik keınsantrasyc,nlarda taşınırlar. Bl.lııa kaı-$ılık, HLA-DR ve 

DQ antij~nleri, her hücre tarafından taşınmaz. Monosit ve 
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makrofajlarda bulunur. Ayrıca aktive olmus T hücrelsrinde g~

rülmüşlerdir. Fakat, en önemli taşıyıcıları B lenfositlerdir. 

Sınıf II antijenlerinin, transplantasyonda ayrı bir ö

n~mi vardır (11). Çünkü, sınıf II antijenleri ve insan Ia a~ 

tijenleri, immun yanıtın hücresel etkil~siminin düzenlenme

sinde, büyük rol oynarlar. 

Sınıf I ve sınıf II antijenl€rinin tayini için, lenfo

sit mikrositotoksisite testi uygulanmaktadır. Testtoki anti

serumun kayna§ı gEncl olarak çok do§um yapmış kadınların s~

rumlarıdır. Bu kadınlar, çocu§unun babadan gelen genlerince 

kodlanan immunogcnlere hassastır. D~layısıyla, immunize bi· 

rey oldukları kabul ~dilir <12>. 

Testteki antijen kayna§ı ise, periferik kandan eld~ e

dilDn lenfositlerdir. HLA-CR antijenlerinin tayinin için B 

safla$tırılması tı:ıvsiye ec:iilme:ktP-dir. HLPı-D Vt:: DP arıtij~ııh: 

.ı-inin tayini için d.:::ğişik ırıı:?todlaı· gı2ı·::::kıı1:.1kt:{::dir. D anl;ıj:.:i·, 

l~rinin tespiti için Mikst Lenfosit Kültür adı verilen bir 

y~ntem uygulanır. Lenfosit dktivasyonuna dayalı ve 3 - 4 gün 

süren bir tEsttir. ÖZ€llikle, kemik ili§i nakillerinde önemli 

bir yeri bulunmaktadır. 



M A T E F: Y A L V E M E T O D 

A - MATERYAL 

Çeşitli hasta gruplarında sa§lıklı DR tayini yapabilmek 

için, B lenfosit izolasyonu çesitli y~ntemlera gtire denendi. 

Verimi en yüksEk olan -ki bu monoklonal antikorlar kullanıla

rak yapılanı idi- DR tiplemesi için uygulandı. ön testler, 

sa§lıklı hastane pErsonelindEn alınan periferik kanla yapıl

dı. Metodun uygulanabilir duruma gelmesinden sonra, Anabilim 

Dalımıza HLA-Doku tipi tayini için bas vuran hastalarda çalı

şıldı. Monoklonal ycıntemle elde edilen B lenfositleri ile ya

pılan DR tiplemesinin di§er y~nt€mlerle elde edilenlere oran

ı a çok da.ha basar ılı sc,·nuc;: 'leı-d iği gcırüldü. 

Kan verecek kişilerin aç olmaları ve 24 saat bncedcn 

ilaç almamaları sa§landı. Kan, heparinle yıkanmış şırıngaya, 

pcriferik venadan alındı ve hemen işleme sokuldu. 
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B - METOD 

1. Kullanılan solusyonlar 

HBSS <Hanks'> GIBCO Denge solusyonu 10x 

Ficoll-paquc FARMACIA Tabakalandırma solusyonu (1,077) 

F:PMI H:.40 

FCS 

HSA 

F:abbit C 

- PBS 

- Han1ks' 

- F:FMI 1640 
+ ¼ 5 FCS 

+ % 10 FCS 

- Sulandırma 

sc:, 1 u syc,nu 

GIBCO 

DIFCO 

Denge solusyonu 10x 

Fetal cal·f serum 

SIGMA Human serum albumin 

BEHR!NG Kc,mpleman 

NaCl 82 gr. pH 7.4 
KH2P04 6 .. 8 gr .. 
Na2HP04 8.9 gr. 
Dist .. su 10 lt. 

Stc,k 1 O mı. pH 7.4 
NaHC03 2.4 mı. 
Dist.SLl 100 mı. 

Stc,k 2 ml. pH 7.4 
FCS 1 mı. 
DiE-t.su 17 ml. 

Stc,k 2 mı. pH 7 .,!J. 
FCS 2 ml. 
Dist.su 16 ml. 

PBS 
HSA 

1000 ml. (mAb ler bu solusyon 
4 gr. <toz) ile sulandırıldı) 

(Bu solusyonlar yukarıda verilen miktarlarda 
hazırlandı§ında, pH kendili§inden 7.4 olur.) 
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2. Kullanılan antikorlar 

Pan T-lymphocytes BMn 030 

Anti-mouse IgG/H+L FITC 

3. Kullanılan kimyasal madde ve boyalar 

NHlı-Cl •ı ,. C>.t35 

NzıHCD3 ¼ O. 14 

EDTA •ı. ··• 
ı:::-~· 

AET ¼ 4.02 

Trypan blue ¼ 0.03 

- Nyl c,n-wc,c, l 

l<c,yun kanı 

- HLA-DR antiserumları 

Terasaki pla§ı Falcon 3034 (Nun~) 

Polystyrene konik tüplor 

A. Lenfosit tzolasyonu 

BEHR!NG 

BEHR:tNG 

Alınan h~parinize pcriferik kan, 1/1 oranında denge solus

yc,nu (Hanks') ile sulandırıldı. 
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Bu karışım, ayırıcı bir solusyon üzerine ~Ficoll-p~que) 

5/6 oranında tabakalandırıldı. 

30 dk, eo·c, 1500 rpm de santrifüj edildi. 

Santrifüj sonunda, orta bantta tabakalanan lenfositler 

pastör pipet yardımıyla alındı. 

Lenfositler 3 kez, Hanks'solusyonuyla 10 dk, 2o•c, 1500 

rpm de santrifüjlenerck yıkandı. 

Mikroskopta, sayım kamarası (NQubaucr} kµllanılarak sayıl

dı. Mililitrede, 2.5 milyon hücre olacak sckilde Hanks'so

lusyon~ içinde resüsp~ndc edildi. 

B. Mononükleer Hücre Uzakla9tırılması 

!zole edilmi~ l€nfosit süspansiyonu, içine birçok lamel 

yerlaştirilmiş pmtriye akıtıldı. 

30 dk, 37°C d~ inkübc edildi. 

!nkübasyondan sonra, dikkatlice süzüldü ve istenen sayıya 

ayarlandı. 

C. Koyun Kanı H~zırlanması (E-Rozet için) 

Defibrine ~dil~iş taze koyun eritrositleri, Hanks' solus

yonuyla karıştırıldı. 

3 kez 10 dk, 20"C, 1500 rpm d~ santrifüj edilerek yıkandı. 
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Koyun eritrositlerinin daha iyi ba§lanabilmcl~ri içiri, AET 

ile muamele odildi (23). 

Hanks~ il€ yıkanmıs eritrositler üzerine, 1/4 orariında AET 

solusyonu ~klendi. 

15 dk, 37 6 C dE çalkalanarak inkübe edildi. 

3 kez, Hanks~sc:,lusyc,nLt ile yıkandı. 

1/500 oranında sulandırıldı. 

D. Lenfositlerin Koyun Kanıyla E Rozetlenmcsi 

Lenfosit ve koyun eritrosit süspansiyonları 1/1 oranında 

karı!:;:,tırıldı. 

15 dk, 37•c de inküb~ edildi. 

1 - 2 dk, 1200 rpm de santrifüj edildi. 

2 saat, +4•c de inkübE edildi. 

Pellet yüzeyi hafifçe dalgalandırılarak ~rnck alındı, sa

'>-'lırı yapıldı. 

E. E-Rozetlemenin D~§erlendirilm~si 

D~§~rlendirmcdc, en az 3 koyun eritrositi ba§layan lenfo-

sitler, T lenfosit kabul ~dilir.(R..::sim 1) 

Hiç koyun eritrositi bn§lamamıs olanlar ise, B dir. 

Sayıının sağlıklı c,lması için, enaz 20(1 lenfc,sit sayılmalı 

dır. 
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F. Eritrosit Kontaminasyonunun Giderilmesi 

Kontamine süspansiyon santrifüjle pcllet h~lin~ getirildi. 

üzerine 3 ml. NH4Cl eklendi. 

5 dk, 37°C d~ in~übc edildi. 

3 kez Hanks'sc,lusyonuyla ·,-ıkandı. 

F. Monoklonal Antikorun Etki Dozunun Ayarlanması 

Başlangıçta 1 / 1 sulandırılan Pan T mc,nok lcınal antikc,r, e

p~ndorflara btilünciü. 

D~ncy e~nasında, tekrar 1/10 -1/100 sulandırılması isteni

yc,rdu. 

En uygtin doz için, denemeler yapıldı. 

Aynı ı~nfcsit sayısı içeren pelletler üzerine, 1/1, 1/5, 

1/10, 1/20, 1/50, 1/10') c:,ı-anlarında sulandırılmış antikc,r 

kc,nu l du. 

Sulandırma, sulandırma solusyonu ile yapıldı. 

Kompleman miktarı 0~1 ml olardk aynen kullanıldı. 

D~ncyin di§er aşamaları aynen uygulandı. 

G. Ficoll'un Yo§unlu§unun Ayarlanması 

Moncklonal antikor ybnteminin uygulandıijı B saflaştırma 

d~neyinde; ı::anlı ve sf-'ıf B hücrele:-rinin pellet halinde tc,p-
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lanaca§ı,~lil T hücrelerinin ise ara zonda kalaca§ı bir yo

§unluk gradienti gerekmekteydi. 

Bu işlem için Ficoll-paque kullanıldı. 

Ficoll,PBS il~ sulandırılarak¼ 40, ¼ 50, % 60, ¼70, ¼ 75, 

¼ 80, ¼85, ¼90 ve ¼98 lik yo§unluklara getirildi. 

Üzerlerine, Pan T mAb + kompleman uygulanmış lenfosit süs

pansiyonu yilkl~ndi. 

15 dk, 20;C, 1500 rpm d~ santrifüj edildi. 

Ara :zc,nda tc,plan."'n rıücrelt:?r alındı ve kc,ntrc,l r::di ldi. 

Dipte toplanan hücreler ise, 2 kez PBS ile yıkandı. 

Mikroskopta sayılarak, an fazla hücre canlı hücre elde e

dilen yo§unluk bulundu, rozetlencrek B lenfosit oranları 

b::alirl:::-ndi. 

H. M8noklonal Antikor Yönteminin !nkübasyon Zamanının 

Düzenler;mt:si 

mAb y~ntemi için tincrilcn toplam 30 dk (10 dk Pan T mAb + 

20 dk komplsman için) lık inkübasyon süresi den2melerle 

uzatıldı. 

önerilen normal 30 dk lık inkübasyon süresi dolunca, süs

pansiyondan bir ,~ikt~r ~rnak alınarak, antiserum içermeyen 

fakat sıvı parafinle kaplanmıs pla§a dHküldü. 

- Pırta kalar1 lerıfc,si t sCu;;;.par,siyc,nu te~o-ar etüvde inkübasyc,na 

alındı. 



- 25 -

Her 5 dk da bir, plaktal{i l:Hü cıı-anı kcıntı-ol edildi. 

Bu islem, h~r d€§isik mnb yo§unlu§u (1/1, 1/5, ••• > için 

'ldP ı 1 c:lı • 

ı. Immunflouresans Y~ntcmi !çin Antik8r Miktarlarının 

Ayı:ir J.ar:ması 

Immunflouresanc için önerilen miktarlar, her iki antikor 

i ,..: i nd :2 , 50 - 1 00 µ 1 i d i • 

1 milyon hücre içeren pelletler üzerine, 10 µl ve 50 ul 

sulandırılmış Pan T mAb konuldu. 

!nkübasyondan sonra, her ~rnck üzerine, 100 µl ve 200 µ1 

sulandırılmış anti-mcuse IgG oklmndi. 

Bulandırmalar, sulandırma sclusyonu il€ yapıldı. 

tşleıne devam ndiler:::?k, sc,·nuçlar mikroskc,pta değerlendiril-

di. 

J. B Lenf~sit Saflaştırma Yijnteruleri 

a. E-Rozet Tnkni§i Kullanarak B Saflaştırma 

Lenf0sit süspansiyonu roz~tlendi. 

Kaı· ı şım, 5/ 6 oranında Ficc, 11 i.h::::ff ine yük 12nd i .. 

30 dk, 20°C, 1500 ,ı;.ını cJc.: Sii:tııb ifüj ~L:ildi. 

Pellette T, orta bantta B hücreler toplandı. 
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Orta bantta toplanan B lonfositler pastör pipetle alındı. 

3 kez Hanks'solusyonuyla yıkandı. 

Eritrosit kontaminasyonu varsa, NH4Cl ile giderildi. 

b. Nylon-·woal Ybntemiyle B Saflaştırma 

Lenfosit süspansiyonu, 1.5 ml de 10 milyon olacak şekilde 

hazırlandı. 

1.4 gr kuru nylon-wool, 2 ml lik disposible enje!ctdr içe

risine homojen olarak yerleştirildi~ 

Elde edilen kolon, 10 ml Hanks' damlatılarak yıkandı. 

Ardından,¼ 5 lik FCS (gammaglobulinsiz) içersn 20 ml 37~C 

de ısıtılmış RPMI 1640 il€ yıkandı (24} 

30 dk, 37•c de inkübe edildi. 

- Kolon, bu kez lenfosit süspansiyonuyla yıkandı. 

30 dk, 37•c de inküba ~dildi. 

Kplon, enjektörün ucuna i§nesi takılarak, 5 ml 37"C de 

ısıtılmış Hanks" solusyonuyla yıkandı. 

Bu kez, i§ne çıkarılarak aynı islem tekrarlandı. 

T lenfositler b~ylece elde edildi. 

Aynı kolondan,¼ 10 luk FCS içeren 20 mı 37"C de ısıtıln,ış 

RPMI 1640 geçirildi. 

Bu i$lem esnasında, nylon-wool RPMI 1640 içindeki tel ka

f~se konularak, hafifçe çalkalandı. 
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Bu aşamada da B l3nfositler elde edildi. 

Süspansiyonlar, santrifüj edilerek istenen sayıya g~tiril-

di. 

c. Total Lenfositlerin Monoklonal Antikorla Etkilesimi 

1 milyon lenfosit içeren pellet hazırlandı. 

üzerine, 1/5 sulandırılmış 10 µ1 pan T mAb eklendi. 

10 dk bUz üzeri~de inkübe edildi. 

o.ı ml rabbit kompl€man eklendi. 

1 saat 37"C de inkübasyondan E-c<nra., saflaştırma yapılma.darı 

HLA-DR plağına kı::,nLıldu. 

Boyanıp, fikse edildikt~n sonra, sonuçlar dc§crlendirildi. 

d. Monoklonal Antikor Kullanarak B Saflastırma 

1 milyon hücre iç~ren lenfosit süspansiyonu, pcllet haline 

getirildi. 

üzerine 1/5 sulandırılmıs Pan T mAh den 10 µl eklPndi. 

10 dk buz üzerinde inkübe edildi. 

0.1 ml rabbit kompleman eklenorek, 1 saai, 37'C d~ inkübc 

:::dildi. 

S~ntrifüj edildi, pcllet Hanks,ile sulandırılarak,¼ 70 

lik Ficoll izerine yükiendi. 

15 dk, 1500 rpm de santrifüj edildi. 

- üst sıvı atılarak, pellet uygun sayıya ayarlandı. 
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K. Immu~ Fluorosans Ytntem Kullanarak T lenfosit !saretlen
m~si 

1 milyonluk hücre ~çeren pcllet üzerine, 1/5 sulandırılmış 

pan T mAb den 50 µl ekl~ndi. 

30 dk buz üzerinde inkübc edildi. 

3 kez, sulandırma solusyonu ile yıkandı. 

10 dk, 4"C, 1500 rpm d~ santrifüj edildi. 

Pellet üzerine, 1/50 sulandırılmış 100 µ1 fluoresans işa

retli anti-mouse IgG antikoru eklendi. 

30 dk buz üzerinde inkübe edildi. 

3 kez, sulandırma solusyonu ilE yıkandı. 

10 dk, 4~C, 1500 rpm de santrifüj edildi. 

Sulandırma solusyonu ile resüspendc edilerek fluoresans 

mikroskopta de§erlendirildi. 

Dc§crlendirme yapılırken, kalemle işaretlencn b~lge bir 

ksz de, ısık mikroskobunda sayılarak, işaretli lenfosit-

lerin (T)~ total lerrfositlere oranı bulundu. (Resim 2) 

L. HLA-DR Tiplemesi için Terasaki Pla§ın~n Hazırlanması (40) 

10x60 kuyu içeren plakların her kuyusu, sıvı parafin dam-

latılarak kapatıldı. 

Liyofilize olarak saklanan antiscrumlar, distilE suyla su-· 

landırıldı. 
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~,-, DR1, CR2, DR3, DR4, DR5, DR7, DRw1, DRw52~ DRw53 an

tiserumlar kullanıldı. 

- H~milton mikro sırınga yardımıyla, her kuyuya 1 µl antisc

rum döküldü. 

Plakların k~pakları kapatılarak, - 20'C d~ saklandı. 

M. Terasaki Mikfositotoksisite Yöntemiyle HLA-DR Tiplemesi 
(36) 

önceden, 1 µ1 HLA-DR antiscrumu d~külerek hazırlanmı$ p

laklara, 1 µl lenfosit süspansiyonu eklendi. 

60 dk, 20°c de inkübc edildi. 

- Her kuyuya, 5 µl kompleman (Rabbit Compl~ment} eklendi. 

120 dk eo·c de inküb~ edildi. 

Fazla parafin uzaklaştırıldı . Vital bir boyayla (Trypan 

blue) boyandı. 

10 dk beklenip, fikse edildi. (~DTA) 

Invert Mikrostopta 20x10 büyütmede dc§~rlendirildi. 

N. Terasaki Plağında D::::-ğerlondirm~ 

- Dc§~rlendirme, ¼ verilerek yapıldı§ı gibi, +~- gibi işaret 

lerde kullanılabilir. 

Bu tip işaretleme kullanıldı§ınd&, pozitifli§in gücü (~lü 
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hücre sayısı)+ !ar ın sa y ısıyla g~sterilir . <Resinı 3) 

Negatiflik ise, (antiserumla etkileşmeme) - ile g~ster ilir 

(Rt:"sim '+> .. 

Re:-:nim 1 E-rozetlern ~ uygul ■nrnıs T ve B lEnfositler. 

ı:;:es i m 2 I :ı~ır.u ı,fl c, ul-es.an isar· et l cnm i ş. T l enfeısitl er . 
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Resim 3 HLA plAQında pozitif g~rüntü. 

Rrsim 4 HLA pla§ında negatif gbrüı1tü. 



E< U L G U L A R 

Toplam 20 hast ada yapılan 4Cı çalısmada, B lenfosit saf 

temleri denendi . Her üç ybntemle e lde edilen ve saf oldukları 

düşü~i~len B lenfositler, t~krar ro~etlen2r2J~, T-B oranları 

tayin e dildi. Bdyl ece, ybntemler sonunda elde edilen B len·fo

sitlerinin saf lı ijı kontrol e dildi. 

S~flaştı rılan B l enfositler ve lenfılsit + monoklon~l 

an tikor· süspansiyonLt, kuyularında : +, -, DR1, CR2, CR3. DR4~ 

N1lon-wool ve E-rozet ybntemleriyl~ elde edılen 8 len· 

fositlere ve B l enfosit l eri ayrılmamış total lenfosit süspan

siyonun~ iınmurıflouresarıs uygulaıı~rak, E-roz ~ t te~ni~i ~~ont ro l 

,::di ld i • 

Ny lon-~Joo l ve E-rozet ybnteml~rincic, saf B leııfositl~r ırı 

yanı sıra , saf T lenfositlerde elde odildi. Elde s dil e n bu 

len·fositlere d~, E-rozetl emc uygulandı; ayrıca, HLA-DR ktJyu -
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larına konarak, B kontaminasycnu kontrol edildi. 

Her saflaştırma denemesinden sonra, elde edilen lenfo-

sitler, vital boyayla boyanarak, canlılıkları kontrol edildi. 

Pan T mAb nin, lmnfositlar üzerindeki etkisini saflaş-

tırma yapmadan gözlemek için, mAb ve kompleman eklenip, inkü-

basyon zamanları beklenmiş lenfosit süspansiyonu, antiserum 

içermeyen, sıvı parafin ka~lı Terasaki plaklarına d~küldü ve 

hücrelerin¼ 70 oranında ölü oldukları g~zlendi. 

1 milyon lenfosit için, pan T mAb nin 10 µl alındı§ı 

ve koınplemanın kullanıldı§ı yöntemde, mAb nin etki dozunun a-

ayarlanması ve HLA-DR pla§ında yapılan kontrolleri sonucunda, 

su dc§erler elde adildi 

mAb sulandırma oranı 1/1 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 

mAb etkinli§i GY 

--------------------------- ---------------------------------
GY: Gözlem Yok 
+ : Pozitif kuyu 

: N~gatif kuyu 

SONUÇ: En uygun dozun, 1/5 oldu§u belirlendi. 



- 34 -

1 milyon lenfosit için 1/5 sulandırılan ve 10 ul kulla 

nılan pan T mAb ve kompleman ile yapılan sitotoksite deneyin

den sonra ~lU lenfositleri CT> ortamdan ayırmak için, Ficoll 

•un de§isik yo§unluklarıyla yapılan çalışmada su sonuçlar el-

de edildi : 

Ficoll yo§unlu§u ¼40 ¾50 ¼60 ¾70 ¼75 ¼80 ¼85 ¼90 ¼98 

Pellettcki canlı ¼30 ¼30 ¼40 ¼60 ¼75 ¼70 ¾60 ¼30 ¼O 
hücre c,ranı 

SONUÇ :En uygun yo§unlu§un, ¼ 70 - 80 oldu§u belirlendi. 

Calışo,ada, bir kontrc,l parametresi c,lar..-ık kullar,ılan 

iınmı .. moflc,un::-sans işareti i antikc,rlarla T le::mfösit:leri i$aret-

lems yönteminde; antikorların etkileşim miktarlarının bulun-

ması için yapılan d~neylerde alınan sonuçlara göre, 1/5 su-

landırılmı5 Pan T mAb miktarı 50 ~l ve 1/50 sulandırılmıs an 

ti-mcuse IgG mAb miktarı 100 µl tutuldu§unda en iyi işaretle-

mı::: gôzlendi. 

Anti-mousc IgG miktarı 100 µl de aynı tutulup, Pan T 

miktarı 10 ~l ya azaltıldı§ında, ortamda işaretlenec2k yeter

li lenfosit olmadı§ı gözl~ndi. Pan T mAb miktarı 50 pl de ay-
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nı tutulup~ anti-mousc IgG mAb miktarı 200 ~l ye çıkarıldı

§ında ise, iyi gözlam yapılamadı. 

Pan T mAb + kbmpleman y~nteminin inkübasyon zamanını 

düzenlemek için yapılan çalışmalarda, en uygun inkübasyon za

manının kompleman koyduktan sonra 1 saat oldu§u belirlendi. 

Bunun için, kompleman konduktan sonra, ~neril3n 20 dk 

beklenildi. A~ıl ~rnck inkübasyona devam ederken, içinden a

lınan bir miktar ~rnek, antiserum dijkülmemiş fakat, sıvı pa

rafinle kaplanmış Terasaki pla§ına konuldu. H~r 5 dk da bir 

c,kunı:::\rak, t,lü c,ranı de§:?rlendirildi. ölü oranının T lenfc,si

tin~ total lenfositler içindeki% 70 de§erinc ulastı§ı an, 

inkübasyc,nun bitiş zamanı c,larak kabul edildi. 

Yapıl~n saflaştırma ve HLA-DR pla§ındaki dcğ~rlendir-

meleı-in sonl.ıcLı aş.:ağıdaki çizelgelerde tc,pland:ı.. 

-------------------------------------------------------------
Ny 1 c,n-ı,.Jc,o 1 E:-F:c,zet mAb Lenf.+ mAb 

B lenfc,<.::.i t c,rt-\nı ~'r. 71 •ı 82 ~\ 60 •l 3(> •'. , .. 

Et le:-nfc,si t canlılığı ¼{ ,. 50 1/,. 30 % 75 ;: 90 

HLA-DR plağında 
d l:·gc·r l e:ncl i r- me + +,·- +++ ++ 
kc,laylığı 
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Bonzer sonuçlar T lenfositler için d~ verilirse~ 

Yöntem 

T lenfc,si t c,rarı:t 

T lenfosit canlılı§ı 

HLA-DR plağı ndcı 
d<:::ğcr 1 erıd i rmc 
kc,layl ığı 

¼ 85 

% 65 

E-Rcız~t mAb Lerıf w + r.ıP:b 

% 90 



T A R T I Ş M A 

HLA-Doku tipi tayini, A, B, C ve DR grubu antijenleri 

için belirgin farklar göstermekt~dir. A, B ve C grubu anti

jenler T ve B lenfosit yüzeylerinde, DR antijenleri ise yal

nız B lenfosit yüzeylorinde bulunmaktadır. Buna g~re, Sınıf I 

antijenl~rinin tayinind~, iotal lenfositler kullanılmasına 

ra~men, DR grubu (Sınıf II) için, saf B lenfositler ile ça

lışmak gerekmektedir. Singh G.(33) dc§işik mErkezlerdc yaptı

§ı çal19malarda, HLA-DR tiplemesinde¼ 17.9 luk hata gözlem

lemiştir. Bu hata oranını en aza indirmEk için, B lenfositle

ri mümkün oldu§u kadar saf ve canlı elde etmek gerokmcktcdir. 

B lenfosit safla5tırılrnası için, ilk olarak en basit 

yi.:,nl.::.:ırı uL::\i dk keıyun eritn:,sitleriyle yapılan rozetl:::me tekni

§i ile çalışıldı. Pellegrino MA. ve ark. koyun eritrositiyle 

yaptıkları çalışmada,¼ 92 B saf l8nfosit elde etmişlerdir 

(29). Sochncv AM. ve ark. yaptıkları çalışmada, T l~nfosit 

safla5tırması için, nylon coton wool"u kullanırken; Biçin, 

E-rc,z<2t kullannıışlardır(35). Andcrsc,n ~<C. ve ark. irıın,Lm rc.ızc:t 

yaparak,¼ 90 dan fazla B lenfosit içeren rozetsiz bir süs-
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pansiyon elde ettiler (1). Benim çalısmarnda~ ¼ 82 B lenf~sit 

saflaştırılmasına ra§mEn, bunların¼ 30'u canlı idi. Bu da, 

HLA-DR de§erlendirilmesinde kolaylık s~§lamadı. 

!kinci y~ntem olarak, nylon-wool ile kolon yapılarak 

T ve B lenfosit saflastırılmaya çalışıldı. Çalışmada,% 71 

+/- 18 oranında B lenfosit saflaştırılmasına ra§men, Bunların 

¾ 50si canlı idi. De§isik araştırmacılar (20,21,45,46) ¼ 37 

ile¼ 90 arasında dE§işen saflıkta nylon-wool ile B lenfosit 

elde etmişlordir. HLA-DR tiplemesinde bu kadar da§işken B 

sa~lı§ı dc§crlendirmeyi zorlaştırdı§ı ve çalısn,a için fazla 

~iktarda kan ger~kti§i için, tercih edilmedi. 

Bundan sonra, T lenfositlerin monoklonal pan T antikor 

ve kompl=manın yardımıyla T uzaklaştırılması planlandı. 1 

milyon lenfosit için gerekli mAb miktarı, 5 kat sulandırılan 

miktarın 10 rı si olarak beliı·l~ndi. 0.1 ml kompleman eklen

dikten sonra yapılan gözlemlerde, 60. dk da T lenfositlerin 

~ldü§ü belirlendi. ölü T ve canlı B lenfositlerin bulundu§u 

süspansiyon HLA-DR pla§ında dc§crlendirildi. ¼ 70 pozitifli

§in bulundu§u kuyular negatif, ¼ 95 in üzeriııde pozitifli§in 

bulundu§u kuyular iso~ pozitif kabul edildi. Dc§crlendirmcdc 

büyük bir kolaylık sa§ladı. 

¼ 70 lik blü T lenfositler ayrılarak, saf B lenfosit-
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lerle çalışmanın daha fazla kolaylık gctirece§i düşünüldü ve 

bunun için ölü T~ canlı B l~nfositlerin bulundu§u süspansi

yonda,¼ 75 -80 lik ficoll süspansiyonu ile ayırma yapılarak, 

¼ 60 lık B lenfosit oldu§u; hem E-rozet, hem de immunfloure

sans yBntemle saptandı. Bunların% 75'i canlı idi. Bu, HLA

DR pla§ında d~§erlendirme kolaylı§ı sa§ladı. Bohnhoff C. ve 

ark~ da monoklonallerle yaptıkları çalışmada, ~lü hücreleri 

ayırmak için, Percoll kullanarak,¼ 90'lık bir saflık elde 

etmişl~rdi (3). 

Monoklonal antikorla yapılan B lenfosit izolasyonu 

yaklaşık 2.5 saat içinde tamamlanan; zamana karsı yarış yapı

lan kadavra transplantasyonlarında, sa§lıklı ve kolay dc§cr

lendirilcbilen DR sonuçları vertji§ind~n tercih edilınelidir. 



ö Z E T 

Günümüzde, transplantasyon tıbbın gittikçe gelişen, a

tılımlar yapan bir alanıdır~ Bu konuda yapılan çalışmalarda 

karşılaşılan en büyük zorluk, transplante edilen dokunun red

dinin önl€nm8sidir. 

Transplantasyonlarda~ iki birey arasında uyumun sa§la

bilrnesi için, kan grupları, HLA-Doku tipi antijenlerinin uy

gunlu§u ve cross-match in negatif olması gcrekm~ktedir. 

HLA-Doku tipi uygunlu§u, organizma hUcre yüzeyleriride 

taşınan antijenl~rin tayiniyle belirlenebilir. Bunun için, 

serolojik ydntemler uygulanır. 

Transplantasyonda özrl bir önemi olan HLA-DR antijen

lerinin belirlenebilmeleri için, saf B lenfositleri ile ça

lışmak daha iyi neticeler vermektedir. 

Bu çalışmada, B saflaştırmak için, çeşitli yöntemler 

d~ncndi. En verimli ve kullanışlı olan yöntemin bulunması 

için, çalışmalar yapıldı. DQneyler sonunda, Dn iyi sonucun, 

monoklonal antikor kullanılarak yapılan saflaştırma yöntemi 

c,lduğu bulundu. 
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