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T hücreleri, T hücresi reseptörlerine (TCR) spesifik 
olup onları aktive eden MHC-peptid komplekslerini 
tarayarak dokular arasında gezinir. T hücreleri aynı 
zamanda potansiyel tehlike arz eden patojenlere ve 
kansere karşı kendilerini alarm durumuna geçirebilen 
çeşitli sinyalleri algılama özelliğine de sahiptir. Tümöre 
spesifik T hücreleri büyük olasılıkla, dendritik 
hücrelerin (DC) de içinde bulunduğu özelleşmiş antijen 
sunan hücrelerce (APC) eksprese edilen tümör ilişkili 
antijenlerle karşılaşmaları sonucu aktive olurlar. 
Bunun yanında, aktive olmuş T hücreleri tümör hücre 
yüzeyinde sunulan antijenleri direkt tanıma 
yeteneğine sahiptir. Organizma içi (intravital) 
görüntüleme yöntemine dayanarak tümöre spesifik T 
hücrelerinin aynı kökene sahip antijenleriyle 

karşılaştıklarında göçünün hızlı bir şekilde durduğunu 
gösteren kanıt giderek geçerlik kazanmaktadır (1).  

T hücrelerinin göçünün durdurulmasına yol açan bu 
antijenlerin temel alındığı gözlemler göstermiştir ki; 
melanomalı hastalarda tümöre infiltre olan lenfosit 
(TIL) populasyonu, basit bir şekilde tümör kitlesini 
kesip çıkarıldıktan sonra, hücreleri tek hücreli 
süspansiyonlara veya tümör fragmanlarına ayırıp T 
hücresi büyüme faktörü interleukin-2 (IL-2) eklenerek 
tümör hücrelerinden izole edilebilir ve çoğaltılabilir 
(Şekil-1). Çeşitli tümör histolojilerinin tedavisinde 
genetiği değiştirilmiş T hücreleri de kullanılabilir  
(Şekil-2). 

ÖZET 

Vücutta doğal olarak bulunan veya genetiği değiştirilmiş T hücrelerinin dışarıdan transferine dayalı immunoterapi, 
metastatik kanserli hastalarda tümör regresyonuna aracılık edebilmektedir. Burada, T hücrelerinin tümör hücresi 
eradikasyonuna nasıl aracılık edebildikleri konusunu temel alarak sonradan nakledilmiş T hücrelerinin 
kullanımındaki ilerlemeyi tartışacağız. Son yıllardaki gelişmeler sayesinde, tümörler ve ilişkili damar sistemi 
tarafından eksprese edilen antijenler daha doğru bir şekilde hedef alınabilir duruma gelmiş, hastaya naklinden 
önce T hücrelerinin hedeflerinin yeniden belirlenmesinde gen mühendisliği başarılı bir şekilde kullanılır olmuştur. 
Bununla birlikte, bu yeni araştırmanın T hücrelerinin tümör eradikasyonunda en etkili unsur olan özelleşmiş alt 
gruplarının tanımlanmasına nasıl yardımcı olduğunu anlatacağız. 

Anahtar Kelimeler: T hücresi, immunoterapi, kanser immunolojisi 

ABSTRACT: 

Immunotherapy based on the adoptive transfer of naturally occurring or gene-engineered T cells can mediate 
tumour regression in patients with metastatic cancer. Here, we discuss progress in the use of adoptively 
transferred T cells, focusing on how they can mediate tumour cell eradication. Recent advances include more 
accurate targeting of antigens expressed by tumours and the associated vasculature, and the successful use of 
gene engineering to re-target T cells before their transfer into the patient. We also describe how new research 
has helped to identify the particular T cell subsets that can most effectively promote tumour eradication.  
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Bu makale, vücutta doğal olarak bulunan veya genetiği 
değiştirilmiş tümöre spesifik T hücrelerinin dışarıdan 
transferine dayalı immunoterapi yöntemini konu 
almıştır. T hücrelerinin tümör kitlesinde ne ‘gördüğü’, 
tümör hücrelerinin ölmesi için T hücrelerinin ne 
‘yapması’ gerektiği, T hücrelerinin olgunlaşma 
sürecinde fenotiplerini ve işlevlerini çok önemli ölçüde 
etkileyen değişiklikleri nasıl geçirdiği hakkında 
bilinenleri özetleyeceğiz. Son olarak, tümöre spesifik T 
hücrelerinin kanserli hastalarda kullanılan diğer tedavi 
yöntemleriyle nasıl en iyi şekilde birleştirilebileceği 
sorusuna yanıt arayacağız. 

Tümöre infiltre olan lenfositler tümör hücrelerini 
öldürebilir mi? 

Organizma dışı (ex vivo) çoğaltılmış hücre 
populasyonlarıyla tedavi yöntemi, edinilmiş (adoptif) 
hücre transferi (ACT-Adoptive Cell Transfer) olarak 
adlandırılır. Organizma dışında (ex vivo) çoğaltılarak 
hastaya tekrar aşılanan hücreler tümöre giderek onun 
yok edilmesini sağlayabilir. ‘Hazırlanmış lenfotükenim’ 
(preparative lymphodepletion) -kanserli hastalarda 
immun sistemin geçici olarak fonksiyon dışı 
bırakılması- kemoterapinin tek başına kullanılması 
veya tüm vücuda uygulanan ışın tedavisiyle kombine 
halde uygulanmasıyla sağlanabilir ve bu basamak, 
transfer edilmiş T hücrelerinin kalıcılığının 
artırılmasıyla ilişkilidir. Öte yandan, lenfotükenimi 
hazırlayıcı bir uygulamanın ACT ile kombinasyonu ve T 
hücresi büyüme faktörü IL-2’nin verilmesi metastatik 
melanomalı veya diğer tedavi seçeneklerine cevapsız 
kalmış bazı tümör histolojisine sahip hastalarda 
(lösemi ve sinoviyal hücre sarkomu dahil) uzamış 
tümör eradikasyonuna sebep olabilir (2-7). 

Tümör hücrelerince eksprese olunan antijenlere 
spesifik T hücre sayısının artmasına karşın tümörün 
varlığını koruması oldukça kafa karıştırıcı 
görünmektedir. Bu belki de tümörde bulunan tümöre 
spesifik T hücrelerinin kronik aktivasyona maruz 
kalması ve immun baskılayıcı faktörlerce çevrilmiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. TIL’ler organizma 
içinde (in vivo) T hücresi immunoglobulini, müsin alt 
birimi (mucin domain) içeren protein 3 (TIM3), lenfosit 
aktivasyonu gen 3 proteini (LAG3), programlanmış 
hücre ölümü proteini 1 (PD1) ve sitotoksik T lenfositi 

antijeni 4 (CTL4) gibi bağışıklık baskılayıcı moleküllerce 
engellenir (8,9). Ancak, T hücrelerinin büyük olasılıkla 
bağışıklık baskılayıcı olan tümör çevresinden 
uzaklaştırılması bu hücrelerin aktivasyon ve klonal 
çoğalmasına olanak tanır. TIL populasyonlarının hücre 
kültüründe çoğaltılması sırasında tümör hücreleri ölür 
ya da aktive olmuş doğal öldürücü (NK) hücreler veya 
yeni çoğalan T hücre populasyonları tarafından 
öldürülür. TIL’ler, myeloid kökenli baskılayıcı hücreler 
(MDSC’ler) gibi bağışıklık baskılayıcı hücre 
populasyonlarından ayrılır ve kültürün bu erken 
evresinde daha düşük miktarlarda bağışıklık baskılayıcı 
sitokinlere maruz kalır. TIL populasyonlarının 
organizma dışı (ex vivo) daha uygun sayılara ulaşana 
kadar çoğaltılmasının ardından bu hücrelerin 
konakçıya yeniden nakledilmesi, yerleşmiş kanserlerde 
dayanıklı ve tam remisyonu sağlayarak tümörün 
tamamen yok edilmesine ve hatta ‘iyileşmesine’ (cure) 
olanak tanıyabilir (4). 

T hücreleri tümörü nasıl hedefler? 

Kanser immünoterapisi üzerinde çalışanların 
karşılaştıkları belki de en büyük zorluk uygun tümör 
antijenlerinin saptanmasıdır (10). Antijenler, büyük 
çoğunlukla bir tümör türüne özgü olan mutasyona 
uğramış genler tarafından kodlanmıştır. Acaba tümör 
hücreleri ve vazgeçilebilir normal doku hücrelerinde 
ortak bulunan antijenler de var mıdır? T hücrelerinin 
tümör hücrelerini tanıdığı ancak normal hücreleri 
tanımadığı bir ‘pencere’ var mıdır? Tümördeki malign 
hücrelerin ne kadarı aday antijenleri stabil olarak açığa 
çıkarır ve bu durum hangi seviyede olur? Tüm kanser 
hücrelerini hedeflemek kesinlikle gerekli midir, yoksa 
malign olmayan ve tümör hücrelerini besleyen 
çevredeki stromal hücreleri öldürmek tümör 
sterilizasyonuyla sonuçlanacak mıdır? Aday bir 
antijenik molekül, bir kısmı CD8+ T hücrelerini 
uyarırken diğerleri CD4+ T hücrelerini uyaran değişik 
antijenik epitoplar sağlayabilir mi?  

Tümörlere özgü olan MHC Sınıf 1-sınırlı T hücreleri (ya 
doğal olarak ya da genetik mühendisliğinin bir sonucu 
olarak) teorikte birçok tümör hücre tipini tanıma 
yeteneğine sahiptir,  çünkü fiilen vücuttaki her 
çekirdekli hücre MHC Sınıf-1’i oluşturur. Ancak, 
herkesin bildiği gibi neoplastik hücreler stabil olmayan  
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hedeflerdir, genellikle MHC Sınıf- 1 ekspresyonlarını 
baskılayarak düzenlerler (11-13). Profesyonel APC’ler  
ekzojen antijenleri işleyip MHC Sınıf-2’ler ile veya 
“cross-priming” olarak bilinen bir mekanizmayla MHC 
Sınıf-1 moleküllerini kullanarak T hücrelerine sunarlar. 
MHC ekspresyonu kaybolmuş tümör kitleleriyle ilişkili 
antijenlerin T hücrelerine böyle bir dolaylı yol 
izlenerek tanıtılması doğal bağışıklığı ve vasküler 
yıkımı tetikleyerek bu kitleleri hedeflememizi 
sağlayabilir. 

İmmün denetleme, birçok mikroskobik tümörü 
belirgin hale gelmeden önce yok ediyor olabilir. 
Farelerle yapılan deneylere dayanarak birçok 
araştırmacı tümörlerin ‘immuneditleme 
(immunoediting)’ mekanizmasından geçtiğini öne 
sürmüşlerdir (13,14,163). Ancak, kontrolsüz büyüyen 
ve konaklarını eninde sonunda öldüren tümör kitleleri 
immünolojik hedef antijenleri açık bir şekilde eksprese 
ederler. Bu nedenle tümör kitleleri tanınmaktan; 
sadece kendi ürettikleri antijenik hedefleri yok ederek 
değil, konağın adaptif immün sistemini yetersiz 
gördüğünde ya da yetersiz hale getirerek ‘kaçarlar’ 
(164). 

İnsanda ilk tanımlanan tümör-ilişkili antijen geni, dizi 
seviyesinde tanımlanan MZ2E genini kodlayan 
Melanoma-İlişkili Antijen Geni 1 (MAGEA1) idi (15). O 
zamandan beri tümör hücre yüzeyinde doğal olarak 
oluşan ve sunulan yüzlerce antijen bulunmuştur. 
Burada bahsetmek için çok fazla olmalarına rağmen, T 
hücreleri tarafından tanınan yüzlerce epitoptan birkaçı 
“Cancer Immunity Peptide Database” de 
(http://cancerimmunity.org/peptide/) listelenmiştir. 
Aslında, tümör immünologları T hücrelerinin hangi 
tümör-ilişkili antijenleri tanıyabildiği hakkında daha 
derin bilgiye sahipler. Hedeflenebilir moleküler yapılar 
aşağıda listelendiği gibi beş ana kategoriye ayrılmıştır. 

T hücreleri tümör üzerindeki değişmemiş doku-
farklılaşma antijenlerini tanıyabilir. Tümör hücreleri 
farklılaştıktan sonra da genellikle kökenleri olan 
dokuya özgü antijenleri üretmeye devam ederler. 
Doku-farklılaşma antijenleri ACT’ye dayalı terapi için 
mükemmel hedefler olabilir, ama bu yalnızca hayati 
önemi olmayan dokular için geçerlidir. Örneğin, CD19 
hedefli immünoterapiye başarılı cevaplar veren B 
hücreli lenfoma hastalarında aynı zamanda, normal 
poliklonal CD19+  B hücrelerinin uzun süreli 
baskılandığı gösterildi (5,7). Aynı şekilde, 

Şekil.1 – Tümör-infiltre lenfositlerin 
izolasyonu ve tümöre spesifik T hücre 
popülasyonun ekspansiyonu 
Tümörler genellikle farklı hücre tipleri 
içeren kompleks hücre yığınlarıdır. Bu 
kitleler cerrahi olarak rezekte edilir ve 
parçalara ayrılır; ardından da IL-2 gibi T 
hücresi büyüme faktörü içeren 
kuyucuklara yerleştirilir. İstenen T hücre 
reseptörü (TCR) spesifitesine sahip T 
hücre populasyonları seçilir ve çoğaltılır, 
ardından kanserli hastaya nakledilir.  Bu 
nakil öncesinde, taşıyıcı immünitesi 
kemoterapiyle veya total vücut 
radyoterapiyle kombine kemoterapiyle 
tüketilir. Lenfoid seri tüketimi hazırlayıcı 
rejimle kombine adaptif hücre transferi 
ve IL-2 gibi T hücre büyüme faktörü 
ilavesi metastatik melanomlu hastalarda 
tümör eredikasyonunun sürdürülmesini 
sağlar. MDSC, myeloid ilişkili baskılayıcı 
hücre; NK, doğal katil hücresi; TReg, 
regülatuar T hücresi. 
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karsinoemriyojenik antijen (CEA)’e özgü T hücreleri 
kolon kanseri hastalarında ve farelerde kullanıldığında 
kanser yıkımını sağlamasıyla birlikte geçici olarak 
normal kolon mukozasının yıkımına da yol açmıştır 
(16,17). 

Melanosit Farklılaşma Antijenleri (MDAs) – PMEL 
(gp100 olarak da bilinir) gibi, T hücreleri tarafından 
tanınan melanoma antijenleri-1 (MART1), tirozinaz, 

tirozinaz bağımlı protein 1 (TYRP1) ve TYRP2 – birçok 
melanoma tümörü tarafından üretilir ancak, aynı 
zamanda melanin üretimiyle bağlantılı olan derinin 
stratum bazale’sindeki normal melanositlerde, 
gözdeki retinal pigmentli epitelde ve iç kulakta da 
üretimi olur (18,19). Önceki antijen klonlama 
çalışmalarına göre, mutasyona uğramamış bireysel 
MDA’lar, TIL bağlantılı immünoterepide hedefleme 

Şekil.2 – Tümör ilişkili antijenlere spesifite göstermelerini sağlamaları için T hücrelerini işlemenin üç yolu 
T hücrelerini, günümüz klinik çalışmalarında, tümör-ilişkili antijenleri tanıyabilecek biçimde işlemenin çeşitli yolları 
bulunmaktadır. Eğer bir hasta hali hazırda var olan reseptör yapılarıyla tanınabilecek bir tümör-ilişkili antijen eksprese 
ediyorsa, hastanın otolog T hücreleri bu reseptörleri eksprese edecek şekilde genetik olarak işlenebilir. Bu yeni reseptörleri 
oluşturmanın çeşitli yolları vardır: A) Göreceli olarak iyi antitümör cevabı veren T hücreleri hastada saptanır ve bunlar 
klonlanır. Bu hücrelerin reseptörleri (TCRs); tedavi edilecek hastanın otolog T hücrelerini enfekte edecek olan retrovirüslere 
veya lentivirüslere klonlanır ve yerleştirilir. B) Kimerik antijen reseptörleri (CARs) de çeşitli yollarla oluşturulabilir. En sık 
olarak yapılanı; antikorların değişken bölgelerini kodlayan sekansların, T hücrelerini aktive edecek olan TCRların hücre içi 
domainlerine yerleştirilecek olan tek bir zincir haline dönüştürülecek biçimde işlenmesidir. Bu CARların hedef hücrelerin 
üzerindeki yapıların MHC’ye bağımlı olmadan tanıyabilmelerini sağlayan antikor benzeri spesifiteleri vardır. C) Tümör 
antijenlerini tanıyabilecek biçimde humanize edilmiş farelerden de TCRlar elde edilebilir. Bu fareler insan MHC I ve II 
moleküllerini eksprese edebilir ve ilgilenilen tümör antijenine karşı immünize edilebilir. İlgilenilen MHC kısıtlı epitoplara 
spesifik fare T hücreleri izole edilir ve TCR genleri rekombinant vektörlere aktarılır ki bu vektörler hastanın otolog T 
hücrelerinin genetik olarak işlenmesinde kullanılır. 
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için güçlü adaylar olarak önerilmiştir (20). Ancak, 
PMEL ya da MART1’e özgü gen mühendisliğiyle 
üretilmiş TCR’lü T hücreleri, tedavi edilen hastaların 
deri, göz ve kulaklarındaki normal melanosit yıkımını 
meydana getirmiştir. Ve bu zararlı etkiler bazen 
kortikosteroit tedavisiyle müdahale gerektirebilir (21).  
Oküler toksisite, bir fare modelinde PMEL’e özgü T 
hücreleri kullanıldığında da gözlenmiştir (22). Tarafsız 
klinik verilerine göre 36 hastadan 9’u (%25) bu 
denemelerde tedavi oldu, ancak yalnızca bir hasta 
tedaviye komple cevap vermiştir (21).  

Tam tersine, bazı durumlarda mutasyona uğramamış 
bireysel antijene yönelik TCR’lere sahip olmalarına 
rağmen, TIL toplulukları göz ve kulak toksisitesine 
sebep olmamaktadırlar (4,23). Tümör hücrelerinin 
tamamını öldürebilen uzun süre dayanıklı immün 
cevaplar; T hücrelerine bağlı olan toksisiteye sebep 
olmadan başarmaktadırlar. Bu durum bizlere doğal 
olarak oluşan TIL’lerin melanomadaki mutasyona 
uğramamış bireysel antijenler dışındaki antijenlere 
yanıt oluşturduğunu düşündürmektedir.     

Tümör-spesifik T hücreleri mutant gen ürünlerini 
tanıyabiliyor. İnsan melanomunun ekzomik 
sekanslamasını da içeren son çalışmalar göstermiştir ki 
çok sayıda mutasyonel olayların varlığı kanser 
immünolojistlerinin eş anlamlı olmayan birçok 
mutasyonu hedeflemesine olanak sağlamaktadır (24). 
Bu da yeni epitopların oluşumuyla sonuçlanır. 
Tümörlerin doğasında olan genetik dengesizlik bir çok 
potansiyel tümör-ilişkili antijenlerin  oluşumuna neden 
olmaktadır. Bu antijenler, gen kodlama bölgelerinde 
somatik tek-baz mutasyonları, açık okuma gövdeleri 
oluşturan stop kodon mutasyonları, füzyon 
proteinlerini oluşturan genlerin yeniden 
düzenlenmesi, çerçeve kayması mutasyonları 
sonucunda gelişmektedir. 

Özellikle ekzomik sekanslamadan elde edilmiş bilgilere 
göre melanomlardaki mutasyon sayısı diğer kanserlere 
nazaran daha fazladır (25). Melanomların içerdiği çok 
sayıda mutasyon özellikle ultraviyole ışınlarıyla oluşan 
hasarların sonucudur. Ultraviyole ışınlarına en hassas 
olan pirimidinler (sitozin ve timin) karakteristik olarak 
C’den T’ye ve CC’den TT’ye geçişleri oluştururlar. Daha 
uzun dalga boyları DNA üzerinde oksidatif hasara yol 

açar. Ultraviyole ışınları aynı zamanda mitojenik 
özelliklere sahiptir. Bu etkisini melanositlerdeki 
melanotropin ekspresyonunu tetiklemekle ortaya 
çıkarır ve bu mutajenlerde potansiyel bir şiddetlenme 
oluşturur (26). 

Neo antijenleri tanıyan potansiyel T hücreleri timusta 
tolere edilmezler. Ayrıca T hücreleri tarafından 
hedeflenen bu mutasyonlardan bazıları kanser 
fenotipini belirlemek için gereklidir. Belirli nokta 
motasyonlarının sonucunda ortaya çıkan tumor-
spesifik antijenleri regulator T hücreleri tarafından 
tanındığı gösterilmiştir (27).  

Viral antijenlerin tanınması. Transforme virüslerle 
birliktelik gösteren bazı kanserler viral ürünler 
eksprese edebilirler. Bu ürünler normal dokuda 
bulunmadıklarından, çekici hedefler olarak algılanırlar. 
Belirli bir kanser histolojisinin alt tipine uygulanabilir 
olmasına rağmen, EBV ve HPV gibi kanser ilişkili 
virüslerden üretilmiş onkojenik proteinleri hedeflemek 
mümkündür (28,29). Farelerde yapılan çalışmalar 
gösteriyor ki özellikle transforme onkojenlerden veya 
driver mutasyonlardan türemiş tümor ilişkili mutant 
epitopların başarılı hedeflenmesi tümörlerin tam 
destrüksiyonuna neden olabilir (30). Tümör hücreleri 
tarafından eksprese edilmiş virüslerde kodlanmış 
transforme proteinlerin hedeflenmesi de tümör 
eliminasyonunu destekleyebilir.  

Tümör-spesifik T hücreleri, epigenetik değişiklerle 
üretilmiş antijenleri tanıyabilir. Kanıtlara göre kanser 
hücrelerindeki epigenetik değişimler bazı tümör 
histolojilerinin primer oluşturucusu olabilir (31). 
Epigenetik dönüşümler, non-mutant proteinler 
kategorisinden kanser germline antijeni veya kanser-
testis antijenleri olarak adlandırılan antijenlerin 
ekspresyonunu tetikleyebilir (32). Kanser-testis 
antijenleri normalde testisler ve fetal overlerdeki 
germinal hücrelerden sentezlenir, ama aynı zamanda 
birçok tümör tarafından da üretilebilirler. Kanser-
testis antijenleri normal hücrelerde az oldukları ve 
birçok tümör tipi tarafından üretildikleri için en çekici 
immünoterapötik hedefler arasında yer alırlar. 

Kanser-testis antijenleri normal non-germinal dokuda 
(plasenta istisnası hariç) inaktif olan genlerin 
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ürünleridirler. T hücreleri bu antijenleri erkek germinal 
hücreler üzerinde tanımazlar çünkü bu hücreler MHC I 
veya MHC II molekülleri eksprese etmezler (33). 
Kanser-testis antijenlerini kodlayan genomik DNA 
genelde tümörlerde dimetiledirler (33) ve disregule 
kanser epigenomu germinal hücre epigenomuyla bazı 
özel karakteristikleri paylaşabilir (34). Bu özelliğe 
dayanarak epigenomu modüle eden ve kanser-testis 
antijenini hedef alan immunterapilerin kombine 
tedavi yaklaşımları önerilmiş, fare modeli ve insanın 
in-vitro sistemi üzerinde denenmiştir (35,36). Tümör-
testis antijenlerini yaygın bir şekilde eksprese eden 
tümörler şunlardır: melanom, akciğer karsinomu, baş 
boyun, özefagus ve mesane kanserleri (37). 

Regülatör veya genetik mühendislikle değiştirilmiş T 
hücreleri tarafından hedeflenebilen 110 kadar kanser-
testis antijeni mevcuttur. Genlerin birçoğu gen 
duplikasyonundan türetilmiş multigen ailelerin bir 
kısmıdır. Bu genlerin fonksiyonları tam olarak 
bilinmemektedir. Kanser-testis antijenlerinin yaklaşık 
otuzu X kromozomu tarafından kodlanır. Bu antijenler 
özellikle, kanser immünologlarının arasında büyük ilgi 
uyandırmıştır. Bu antijenlerin çoğu –örn. Kanser-testis 
antijen 1 (CTAG1; aynı zamanda NY-ESO1 olarakda 
bilinir), MAGEA3 [REF. 38] ve sinovyal sarkoma X 
breakpoint 2 (SSX2) – klinik çalışmaların güncel odağı 
olmuştur. Genetik mühendislikle değiştirilmiş T hücre 
reseptörleriyle otolog T hücrelerini kullanarak 
hedeflenmiş CTAG1 çalışmasında 17 metastatik 
melanom hastasından 7 si (%47) ve 10 metastatik 
sinovyal sarkom hastasından 8 inde (%80) objektif 
klinik yanıt gözlenmiştir bu hastaların tamamı 
standard ön tedaviye tabii tutulmuşlardır. Normal 
dokuya karşı hiçbir toksisite görülmemiştir (6). Bu 
çalışma epigenomdaki kanser ilişkili dönüşümlerden 
türemiş neo-antijenlerin T hücre aracılıklı terapötik 
yaklaşımı onaylamaktadır.  

Farklılaşmamış tümör damar ağı ve stroması 
üzerindeki antijenlerin tanınması. Birçok çalışma T 
hücrelerinin tümör kitlesindeki değişmiş hücreleri 
nasıl öldürdüğü üzerine odaklanmış durumdadır. 
Ancak, tümörler büyük miktarlarda stroma hücreleri 
ve NK hücreleri, myeloid diziden farklılaşmış hücreler, 
B hücreleri ve tabi ki değişik T hücre popülasyonları 

gibi lökositler barındırırlar (39). Yakın zamandaki 
bulgular gösteriyor ki bu hücreleri hedef almak, 
tümörün ortadan kaldırılmasını destekleyebilir (40). 
Örneğin araştırmalardan biri, fibroblast aktive edici 
protein salgılayan tümör filtre eden mezenşimal 
hücrelerin ameliyatla çıkarılmasının tümör nekrozunu 
sağladığını göstermiştir (41).  Bu da bu hücreleri 
tanımak için ayarlanmış T hücrelerinin tümörü direkt 
hedef almadan tümör karşıtı bağışıklığı sağlayabileceği 
anlamına gelmektedir. 

Son olarak, tümör hücreleri besin elde etmek için 
düzenli olarak canlının şu anki damarlarından veya 
kemik iliğindeki endotelyal hücrelerden köken alan 
yeni damar ağına ihtiyacı vardır. Yeni damar ağı var 
olan damar ağına göre vasküler endotel büyüme 
faktörü 2(VEGFR2) gibi belirli moleküleri daha fazla 
salgılamasından ötürü bağışıklık saldırısının asıl konusu 
haline gelmektedir (42-44). Ayrıca buradaki önemli bir 
nokta da şu ki fare tümörlerindeki damar ağı normal 
dokudan ayırt edilebilir olmasına rağmen çoğu 
çalışmada genellikle bir aydan daha yeni. Bu yeni 
damarlar, tanıdan yıllar önce oluşmuş insan 
tümörlerinde bulunanlardan farklı olabilir. 

T hücrelerinin tümör karşıtı işlevi. Klinik ve klinik 
öncesi verilere dayanarak fark edilen şaşırtıcı bir 
gerçek var ki o da literatürde tümörün reddedilmesini 
oluşturan karışık hücresel mekanizmalara dair hiç bir 
genel kanı yok. T hücreleri antijenlerinin salgılandığı ve 
sitokin, kemokin ve anti-anjiyojenik faktörleri 
salgılayabilecekleri bölgelere doğru yönelirler. Etkili 
tümör karşıtı cevabı oluşturan T hücreleri, apoptoz 
uyarıcı molekül ya da sitotoksik granül salgısıyla tümör 
hücrelerine karşı direkt sitotoksik cevabı oluşturabilir.  

Farklılaşmış olgun CD8+T hücreleri ve bazı tip CD4+T 
hücreleri, interferon-y(IFNy)yı ve hem tümör 
hücrelerinde hem de tümörde bulunan antijen sunucu 
hücrelerde sınıf I ve II MHC molekülerinin salınımını 
upregule ederek bağışık cevabı arttıran tümör nekroz 
faktörünü salgılar. CD4+T hücreleri, sitotoksik CD4+T 
hücrelerinin işleyişi de dahil olmak üzere, doğumdan 
gelen ve adaptif bağışıklığın aktivasyonu ve 
düzenlenmesini kontrol edebilir. Ayrıca sonucunda 
yeni T hücrelerini olgunlaştırmakta ve doğuştan gelen 
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bağışıklığı aktive edecek şekilde APClerle birleşip 
onları “lisans”layabilmektedir (165). 

ACT immunoterapisi tümörleri yok edebilir 

Tümöre özel lenfositlerin transferine dayanan 
bağışıklık tedavisinin birkaç on yıl öncesine dayanan 
zengin bir geçmişi vardır (45-47). ACT temelli 
tedavilerin bağışıklığı güçlendiren kanser aşıları gibi 
diğer bağışıklık tedavilerinden farkını ayırt etmek 
önemlidir. Tedavi amaçlı aşılar kullanımı kolay 
olduğundan ve Birleşik Devletler Ulusal Kanser 
Enstitüsü gibi yerlerdeki klinik ve klinik öncesi 
denemelerde düşük toksisite gösterdiği için daha 
çekici gelmektedir (48-56). Aşılar prime-boost 
rejimleri, çapa MHC düzenlemeleri, sitokinler ve yan 
uyarımlarla geliştirilebilir (57-62). Ancak aşıların klinik 
denemelerinin geri dönüşleri gösterdi ki aşılar 
hastaların ancak %4’ünde objektif kanser gerilemesini 
başlatabilmektedir (63-64). Tedavi amaçlı kanser 
aşılarından US FDAnın da testislerin alınmasına 
dayanıklı prostat kanserine yönelik tedavisini 
onayladığı sipuleucel-T, hayatta kalımı 4.1 ay kadar 
uzatmış olsa da aşının, hastalığın ilerlemesinde önemli 
bir fark oluşturduğu gözlenmedi ve hastalarda hiç bir 
kanser gerilemesi ve ya uzun zamanlı bir etki 
deneyimlenmedi (65). Önemli olan bir nokta da şu ki, 
yüzlerce klinik denemesinden hiç biri metastatik 
kanserlerde istenen tedavi kavramına ulaşabilmiş değil 
ve eğer ölçülebilir bir tedavi avantajı varsa bu 
ortalama bir değerde ve yıllarla değil aylarla 
ölçülebilecek bir seviyededir. 

TIL esas alınarak yapılan güncel terapiler. Metastaz 
yapmış melanomlu hastalar için TIL’lerin edinilmiş 
hücre transferiyle yapılan immünoterapi en iyi tedavi 
yöntemidir. Ancak, bu terapilerin de limitleri var. Her 
hasta bu denemelere giremiyor; hastaların şu anda 
kullanılan IL-2 ve lenfotükenim tedavilerinin 
yoğunluğuna dayanacak kapasitede olması 
gerektiğinden, bu tedavi yöntemi ancak iyi performans 
gösteren hastalara uygulanabiliyor.  

4. evre melanomu olan 93 hastayla yapılan yeni bir 
çalışma üç sıralı denemeyi tanımlıyor, bu denemelerde 
hastalara otolog TILlerin edinilmiş hücre transferi, IL-2 
ile birlikte verilmekte ve bunu takiben hazırlama 

rejimleri de uygulanmaktadır. Tarafsız klinik yanıt 
dereceleri, solid tümorlerde yanıt değerlendirme 
kriterleri (RECIST) kullanarak değerlendirildiğinde 49% 
ila 72% arasında değiştiği bulundu (4). Bazı hastalar 
kısmi yanıtlardan büyük ölçüde fayda sağlasalar da, 
her hastanın asıl amacı kanserden tamamen 
kurtulmaktır. Kısmi yanıtın hastalığın ilerlemesinin 
geçici olarak ertelemesi ise melanomlu hastalar için 
kabullenmesi zor bir gerçektir. Önemli olan, 93 
hastanın 20sinde (%22) tümor tamamen gerilemiştir 
ve bu 20 kişinin 19unda (%93) en az 57 aylık takip 
altında devam eden gerileme sağlanmıştır. Hatta bu 
hastaların bazıları 8 yıldan fazladır hayatta ve 
hastalıksız yaşamakta ve muhtemelen metastatik 
melanomu “tamamen” tedavi edilmiştir. Tamamen 
yanıt alınma olasılığı önceden yapılan terapinin önemi 
olmaksızın benzerdir. Bu sebeple, otolog TILlerle 
yapılan ACT terapisi metastatik melanomu olan 
hastalarda uzun ömürlü tam bir yanıt sağlayabilir ve 
önceden yapılmış tedaviye bakmaksızın benzer bir 
fayda sağlamaktadır (4). Yeni raporlara göre bazı diğer 
gruplar %48 tarafsız yanıt oranı elde etmişlerdir 
(66,67).  

Başarıya rağmen, neden bazı hastaların bu tedaviye iyi 
yanıt verip diğerlerinin vermediği halen 
bilinmemektedir. Başarılı ACT-immünoterapisinin 
etkenler fareler üzerinde çalışılmıştır (68) ve T hücre 
farklılaşmasının iç yüzü hakkındaki yeni bilgiler insan 
çalışmalarından elde edilmiştir (4),  bu konu daha 
ayrıntılı anlatılacaktır. Tümorlerin birçok değişik 
mekanizma kullanarak, bazı durumlarda T hücre 
terapisinden kaçabildiği gösterilmiştir (11,12,69). Ek 
olarak, fare ve insanlarda yapılan çalışmalar transfer 
edilmiş T hücrelerinin hedef spesifikliğini, mikro-
çevrenin doğasını ve nasıl hedeflendirildiğini 
(arttırılmış-yoğunluklu lenfotükenim kullanılımı dahil 
olmak üzere) ve kullanılan hücrelerin farklılaşma 
durumlarını araştırmıştır.  

Aşağıda tarif edildiği üzere, genetik olarak değiştirilmiş 
T hücreleri değişik histolojik yapıdaki kanserleri yok 
etmede kullanılabilir. Ancak, tamamen anlaşılamayan 
sebeplerle, doğal oluşan TILlerin faydası sadece 
melanom ile sınırlıdır. Diğer tümörler, kolon ve meme 
kaynaklı olanlar gibi, T hücresi içeriyorlar (39,70), ama 
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bu T hücrelerinin özgünlüğü ve işlevi belirsizliğini 
korumaktadır. Terapötik TILlerin melanomlar için daha 
verimli olmasının bir açıklaması da melanomların diğer 
hemen her tür kansere göre daha fazla mutasyon 
içermesidir (25). Bazı tümörler –özellikle çocukluk 
çağında ortaya çıkan, testiküler germ hücreli tümörler 
ve lösemiler- çok az mutasyon içermektediler. 
Bunların kanserli fenotipleri büyük ölçüde epigenetik 
bozuklukların sonucu olarak gözükmektedir (31,71). 
İlginç olarak, melanomlar yüksek mutasyonlu genom 
içermekte yalnız değillerdir,  bazı primer akciğer 
tümörleri de onlara katılmaktadır (71), ışıktan ziyade 
tütün dumanıyla uyarılmış aşırı çevresel mutasyona 
uğrayabilirler. Bu gözlem, akciğer kanserindeki çok 
sayıdaki mutasyonun da T-hücreli ACT tedavisinin 
hedefi olabileceği görüşüne yöneltmektedir. 
Şimdilerde, doğal olarak oluşup tümörlere infiltre olan 
T hücre populasyonu sadece melanomlardan izole 
edilip geliştirilmesine rağmen, hemen hemen tüm 
tümör hücre türleri tümör hücre yüzeyini tanımak 
üzere geliştirilmiş T hücreleri (5, 6, 16, 72, 73) 
tarafından lizise uğratılabilir ve bu T hücrelerinden 
sitokin ve kemokin salınımını uyarabilirler. Bu da, T 
hücrelerinin, tümörleri hedef alan özgül reseptör 
eksprese etmesi için genetik olarak değiştirilmesini 
içeren yaklaşımın gelişmesine neden olmuştur. 

ACT için T hücrelerinin genetiğinin değiştirilmesi. T 
hücrelerinin genetikleri, hedef antijenler için yüksek 
özgüllük ve afiniteli T hücre reseptörü üretmek üzere 
çeşitli teknikler kullanılıp değişikliğe uğratılabilir (74-
76). En son olarak, araştırmacılar hedef antijene özgül 
reseptör antijen kodlayan retrovirus ve lentivirus 
kullanmaktadır. Gen mühendisliği bu tedaviye duyarlı 
tümör histolojilerinin çeşitliliğini büyük ölçüde 
arttırabilir; yeni literatürdeki birkaç örneği vermek 
gerekirse, bu çeşitlilik şimdilerde nörüblastom (77), 
sinovial hücre sarkomu (6), lösemi ve lenfoma (3, 5, 7) 
içermektedir. Güncel çabalar burada özetlemek için 
çok sayıda: sadece Amerika’daki 1119 gen-terapi 
protokollerinin 765’i Rekombinant DNA Danışma 
Komitesi tarafından, kanser tedavisine yoğunlaştığı 
kabul edilmektedir (78). Gen mühendisliği, hemen 
hemen tüm kanser histolojilerini hedef alabilecek 
kapasitededir, çünkü T hücreleri, tümör kitlesinin 
içindeki transforme olmuş ve olmamış hücrelerden 

eksprese edilen hedef antijenleri hedef alması için 
farklılaştırılabilir. Bu tanıma yönelik ayrıntılar aşağıda 
daha ayrıntılı anlatılmıştır.  

Güncel klinik denemelerde kullanılan T hücre 
reseptörlerinin birkaç kaynağı olabilir (Şekil-2). Eğer 
yüksek afiniteli T hücre reseptörleri hastadan izole 
edilebilirse, özellikle ACT’ye mükemmel yanıt veren bir 
hastadan, bu T hücre reseptörü kodlayan genler 
retrovirus ya da lentiviruse klonlanabilir, ve daha 
sonra bunlar da HLA kısıtlayan elementleri uyan diğer 
hastalardan alınan otolog T hücrelerinin 
transdüksiyonu için kullanılabilirler (21). Değiştirilmiş 
reseptörlerin afinitesi tamamlayıcı-belirleyici bölgeler 
ya da yönlenmiş evrim yoluyla arttırılabilir, ancak bu 
değişimler özgüllüğü azaltabilir (79). Fareden izole 
edilmiş T hücre reseptörleri kullanmak da 
mümkündür. Fare T hücre reseptörü eksprese etmesi 
için değiştirilmiş insan T hücreleri, insan klinik 
denemelerinde CEA ve PMEL’yi hedef almak için 
kullanılmaktadırlar ve bunları alan hastalarda, 
“hedefte” zehirlenme yaratabilme olasılığı olmasına 
rağmen,  tarafsız klinik yanıt sağlanmaktadır.  

Kimerik antijen reseptörleri (CAR) transdüklenmiş T 
hücrelerine özgüllük sağlamak için başka bir 
yöntemdir ve antikorlardan kaynak alabilir (Şekil-2). 
Antikor genlerinin değişken bölümleri, T hücrelerini 
aktive edebilen T hücre reseptörü intraselüler alana 
kaynaştırılmış tek-zincir yapıları kodlayabilecek şekilde 
değiştirilebilir. Daha sonra rekombinant retrovirusler T 
hücrelerini antikor benzeri özgüllüğe sahip olan CAR 
ile birlikte transdüklemek için kullanılabilir. Bu sebeple 
CARler, hedef hücrelerin yüzeyindeki MHC-
kısıtlanmamış yapıları tanıyabilir, öte yandan TCRler 
genel olarak, peptid kompleksi olarak hazırlanıp MHC 
moleküllerine sunulan intraselüler antijenleri 
tanıyabilirler (80,81). Son olarak söylemeye değer bir 
diğer yaklaşım da, T hücrelerinin kendisini değiştirmek 
yerine, bispesifik antikorları değiştirip tümörlerin T 
hücre tarafından tanınmasını arttırmaktır (82,83).  
Bunların bir alt grubu, bispesifik T hücre bağlayanlar 
(BITE) olarak bilinen, aynı kökenli TCR-MHC etkileşimi 
olmasa da T hücrelerini tümöre bağlayıp tümör 
eliminasyonunu sağlayabilir.  
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Geni Düzenlenmiş T hücrelerinin Avantajları ve 
Dezavantajları. Geni düzenlenmiş T hücrelerinin 
birkaç avantajı vardır. Bunlar kullanılan reseptörün 
biyofiziksel özelliklerinin ve kullanılan hücre 
popülâsyonlarının (84)(mesela diferensiyasyonun 
erken evrelerinde bulunan hücreler)(85) 
immünoterapist tarafından seçilebilmesidir.  ACT için 
yapılan T hücrelerinin genetik modifikasyonu alıcı T 
hücrelerine yeni antijen reaktivitesi sunmakla kalmaz, 
iletimi yapılan T hücrelerine verimlerini arttırmak 
adına genler de eklenebilir. Bu genler; kostimulasyon 
(86), apoptozun önlenmesi (87), inflamasyonun 
başlatılması (88-90) ya da homeostatik proliferasyon 
ile T hücresi dönüşünü (91) başlatan kemokin 
reseptörlerini kodlayan genleri kapsamaktadır. Son 
olarak, T hücrelerinin diferansiyasyonunu ve kaderini 
kontrol eden transkripsiyon faktörlerini ekspres 
edebilen T hücrelerini düzenlemenin mümkün olduğu 
söylemeye değer. Tabii, bu manipulasyonların her biri 
doğal olarak meydana gelen tümör spesifik T 
hücrelerinde yapılabilir veya reaktivite kazandıran gen 
düzenlemeleriyle birlikte uyum içerisinde yapılabilir. 

Geni düzenlenmiş T hücrelerini kullanmanın bir de 
dezavantajları var. Güncel yaklaşım sadece 
monoklonal spesifikliğe sahiptir ve bu da tümöre karşı 
dar bir saldırı gibi görülebilir, bu da antijenden yoksun 
varyantların gelişmesini kolaylaştırmaktadır. Ek olarak, 
TCR α- ve β zincirlerinin yanlış eşleşmesi meydana 
gelebilir (92), bunların insan hücrelerindeki verimliliği 
sorgulanmaktadır (93). Hematopoetik kök hücrelerin 
(HSCs) transdüksiyonu, rekombinasyon-aktivasyon 
genlerinin ekspresyonunu allelik dışlaması ile (94,95) 
kapatarak yanlış eşleşmeyi bastırabilmektedir. 
Alternatif olarak, fare reseptörlerinden alınan 
transmembran domainleri kullanmak veya insan γδ 
hücrelerini iletmek yanlış eşleşmeyi (96) sınırlayabilir. 

Düzenlenmiş genli T hücrelerinin kullanımındaki bir 
başka sorun, beklenmeyen toksisitenin oluşmasıdır. 
“Hedef dışı” toksisite, antijenik mimikri veya çapraz 
reaktivite (hem de TCR yanlış eşleşmesi (92)) 
yüzünden istenmeyen yapının tanınmasından 
doğmaktadır, hedefli toksisite ise T hücreleri istenilen 
moleküler hedefi tanımaktadır. Her iki tanıma da doku 
zararına sonuç verebilir ve sekonder etkileri, mesela 

sitokin fırtınasını (81,97) tetikleyebilir. Fakat ACT 
terapilerinin güvenliği, ters toksisite durumunda T 
hücrelerinin çabuk tahribini sağlayan yeni 
teknolojilerle geliştirilebilir.  Örnek vermek gerekirse, 
T hücreleri, aksi halde bioinert küçük molekül ilaçlar 
(98) ile aktive edilince hızlı hücre ölümüne neden olan 
kaspaz 9’un indüklenebilir formunu eksprese 
edebilecek şekilde modifiye edilebilir.  Gen terapisinin 
halledilecek en büyük engeli olarak normal dokularda 
istenmeyen toksisiteyi yaratmadan kanseri yok 
edebilmek için hedef alınacak antijenlerin belirlenmesi 
kalmaktadır. 

Bozulmuş host mikroçevresini tüketmek 

Kanserli hastaların küresel olarak immünsüprese 
olduğu konusundaki erken iddialara karşı, çoğu 
kanserli hastada anlamlı immünsüpresyon geç 
evrelere kadar görülmemiştir. Fakat tümör 
mikroçevresindeki immünsüpresif hücresel elementler 
uzun olarak gözlemlenmiştir (99-101). 
İmmünsüpresyonu kaldırmak amacına yönelik olarak, 
araştırmacılar tedavi öncesi, lenfoid hücreleri yok 
edebilecek tüm vücut ışınlanması veya kemoterapisi 
rejimleri geliştirmiştir. ACT bazlı tümör 
immünterapinin host immün sistemi ortadan 
kaldırarak etkisinin arttırılacağı düşünülene aykırı gibi 
görünmesine rağmen, farelerde ACTden önce 
lenfotükenim rejimlerinin kullanılmasını destekleyen 
data açık ve güçlüdür (102,103). Bu yaklaşımların 
insan klinik deneylerinde kullanılan ACT bazlı 
immünterapileri geliştirebileceği yönünde kanıtlar da 
vardır (2,104,105). 

Lenfopenik çevrede tümör-reaktif T hücrelerinin artan 
etkisinin altında birkaç mekanizma yatıyor olabilir. Bu 
faktörler immünosüpresif myeloid kökenli baskılayıcı 
hücrelerin(MDSC) elenmesini veya yeniden 
programlanmasını da içermektedir, bunlar odak 
konumuzda başka bir yerde tartışılmıştır (106). Kısaca, 
MDSC’ler kronik infeksiyonlarda (101,107) ve 
tümörlerde artmış sıklıkta bulunan 
CD11b+GR1+hücrelerin heterojen bir 
popülasyonudur. Yaklaşık iki dekat önce yapılan klasik 
bir deneyde, MDSClerin GR1-spesifik antikorların 
kullanılarak yok edilmesi tümör saldırısından korunma 
ile sonuçlanabilir (108).  Daha güncel olarak, IL-12 
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(89,90) kullanarak kemik iliği kaynaklı myeloid 
hücrelerin immünsüpresif özelliklerini kaybetmek 
üzere yeniden programlanabildiği gösterilmiştir. 
Böylece, MDSClerin baskılayıcı aktivitelerin 
modülasyonu ACT sonrası görülen antitümör T hücre 
cevaplarının artışına katkı sağlayabilir.  

Ek olarak, aktive eden sitokinler (109) için yarışan 
endojen hücrelerin tüketilmesi, HSC transplantasyonu 
(102) yolu ile adoptif olarak transfer edilmiş T 
hücrelerinin artışı ve tüm vücut ışınlanmasına (110) 
eşlik eden bakteriyal translokasyona aracı olarak 
fonksiyonu artan APCler ile ACT güçlendirilmiştir. Son 
olarak, farelerdeki ACT bazlı immünoterapiyi efektör T 
hücreleri arttırmasına rağmen, muhtemelen direkt 
hücresel inhibisyon ile ve ayrıca IL-2(112)’nin 
mevcudiyetini azaltarak regülatör T hücreleri bu 
terapilerin (111) etkisini azaltmaktadır. Efektör ve 

regülatör T hücreleri arasındaki, IL-2 ile yönetilen, bu 
“yin ve yang” ilişkisi literatürde tartışılmıştır (113,114). 
Bir araya getirildiklerinde, kanserli hastalarda bulunan 
fazlaca disregüle olan immün mikroçevresini yenme 
amaçlı stratejilerin T hücre bazlı immünoterapileri 
çarpıcı biçimde geliştirdiği çok açıktır. 

T hücre farklılaşma evresi ve ACT 

Lenfotükenimi, ACT bazlı immünoterapilerle olan 
tedavilerde dikkat çekici etkiye sahip olabilir, fakat 
klinik cevapları etkileyen tek faktör değildir. Hem fare 
çalışmalarından hem de klinik deneylerden elde edilen 
gelişmekte olan bulgular, edinilmiş olarak transfer 
edilen T hücre popülasyonlarının farklılaşma evresine 
bağlı olan intrinsik özelliklerin ACT bazlı yaklaşımların 
başarısında önemli olduğunu göstermektedir 
(4,115,116). 

Şekil.3 – Progresif T hücre farklılaşması bu hücrelerin çoğalma ve antitümör kapasitesinin düşmesine sebep olur. 
Antijenik uyarımı takiben T hücreleri progresif fenotipik değişimlere maruz kalır. Uyarının şiddetine ve süresine bağlı olarak; 
çoğalma ve farklılaşma sürecine girerler. T hücreleri, antitümör etki gösterebilmeleri için farklılaşma sürecini tamamlamak 
zorundadırlar. Ancak adoptif transfer hakkında yapılan deneyler gösteriyor ki transfer edilecek hücrenin farklılaşması ile 
antitümör kapasitesi ters orantılıdır. T hücre farklılaşma süreci, çoğalma ve kendini yenileme yetilerindeki azalmayla 
sonuçlanmaktadır. Mesela CD8+ T hücrelerini ele alırsak; tümörlere karşı T hafıza kök(TSCM) hücreleri merkezi hafıza T (TCM) 
hücrelerinden daha etkiliyken, TCM hücreleri de efektör hafıza T (TEM) hücrelerinden daha etkilidir. APC, antijen-sunan hücre; 
CCR7, CC-kemokin reseptörü 7; IL-2Rβ, IL-2 reseptörünün β zinciri; TCR, T hücre reseptörü. (Şekil, (117) © (2011) Macmillan 
Publishers Ltd.’ın izniyle değiştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır.) 
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CD8+ T Hücre Farklılaşması. CD8+ T hücreleri, hem 
farelerde hem insanda tümör reddini tetikler ve 
farklılaşma durumlarına göre farklı hafıza alttiplerine 
sınıflandırılırlar (85,117). Mevcut bilgiler göre, CD8+ T 
hücreleri, merkezi hafıza T hücrelerine(=central 
memory T cells=TCM cells) ve efektör hafıza T 
hücreleri(=effector memory T cells =TEM cells)ne 
doğru progresif bir farklılaşma geçirmektedirler 
(85,116,118)(Şekil-3). 

Farklılaşmanın derecesi, T hücresinin antijen spesifik 
aktivasyonu sırasında karşılaştığı TCR (T hücre 
reseptör) sinyalinin kuvvetine ve sitokin ortamına 
bağlıdır. TCR transgenik farelerin kullanıldığı deneyler, 

kendi spesifik antijeni ve IL-2 ile birden fazla sayıda 
stimule edilen CD8+ hücrelerin hayatta kalma ve 
proliferasyon oranının yalnızca bir kez uyarılmış veya 
hiç uyarılmamış hücrelere göre daha düşük olduğunu 
göstermiştir. Bu CD8+ T hücreleri, hedef hücreleri 
sindirme ve IFNγ üretme gibi antitümöral 
etkinliklerinde(22) önemli olduğu düşünülen özellikleri 
kazanmalarına rağmen;  edinilmiş transfer nedeniyle 
asıl antitümoral aktivitelerinde düşüş olmuştur (115). 
Tumor-spesifik T hücrelerin fonksiyonundaki bu düşüş, 
hücre içi kontradüzenleme (cell intrinsic 
counterregulation) de dahil bir takım faktörlere 
bağlanmıştır (119). T hücre farklılaşması, granzim ve 

Şekil.4- Yüksek derecede bireyselleştirilmiş tıp 
Ucuz ve hızlı uygulanabilen DNA sekans analizi 
teknolojilerinin gelişmesi; yeni tümör-ilişkili 
antijenlerin saptanmasında yüksek derecede 
bireyselleştirilmiş bir yaklaşımı mümkün 
kılmıştır. Aday mutant T hücre epitoplarını 
saptamak amacıyla bir hastanın tümörünün 
eksprese ettiği genlerin sekans analizi 
yapılabilir.  Hastanın MHC moleküllerine 
bağlanabilecek ilgili epitoplar peptit tahmin 
algoritmaları yardımıyla öngörülebilir (bkz. 
HLA Peptide Binding Predictions websitesi). 
Eğer mutant proteinlerden elde edilen 
peptitler yeni MHC-kısıtlı hedef molekül 
olabilme kapasitesi gösteriyorlarsa bu aday 
peptitleri kullanmak için en az üç yoldan biri 
seçilir. Bu yolların birincisi, tetramersi 
ayıraçlar yardımıyla ilgili antijenleri (driver 
onkogenlerden türetilenler gibi) eksprese 
eden hücreler saptanır veya sınıflandırılır. 
İkinci olarak, aday peptitler hastanın tümör 
içinde veya periferik kanında hali hazırda var 
olan T hücrelerini stimule etmek amacıyla 
kullanılabilir. Üçüncü olaraksa; tümör 
antijenleri, insan MHC molekülleri için 
transgenik olan humanize farelerin tümör-
spesifik T hücrelerini başlatmak için 
kullanılabilir. Eğer oluşturulan T hücre 
popülasyonları hastanın tümörüne spesifite 
gösteriyorsa bunlar çoğaltılabilir ve insan 
orijinlilerse edinilmiş olarak transfer 
edilebilirler. Alternatif olarak, fare T hücreleri 
genetik mühendisliği uygulamaları için uygun 
TCRların tespitinde kullanılabilir. TIL, tümör-
infiltre lenfosit. 
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aktif oksijen ürünlerinin artmış üretimine, bunun 
yanında da IL-2 üretim yeteneklerini kaybetmelerine 
(bu da lenf nodlarına yerleşmelerini ve apoptozla 
ölmelerini engeller) bağlıdır. Bu bulgular şu hipotezi 
ortaya koyuyor ki;  CD8+ hücrelerin farklılaşma 
dereceleri, bu hücrelerin çoğalması ve devamlılığıyla 
ters orantılıdır (116)(Şekil-3). 

Kansere karşı ACT tedavisinin etkililiği söz konusu 
olduğunda, naif T hücrelerinin hafıza T hücrelerinden 
daha verimli olduğu gösterilmiştir (115,120,121). 
Farelerde(122,123), insan olmayan primatlarda(124), 
hümanize edilmiş fare modellerinde(125) hafıza 
havuzunun içinde (memory pool) TCM hücreleri, TEM 
hücreleriyle karşılaştırıldığında artmış antitümör 
aktivite göstermiştir. Yeni bulgular, TCM 
hücrelerinden kaynak alan hücrelerinin insanda 
devamlılığının sağlanması ve fonksiyon göstermesinin 
CD62L’nin tekrar kazanılmasına bağlı olduğuna işaret 
etmektedir (126). Klinik çalışmalarda daha genç T 
hücrelerinde daha yüksek verimlilikle olarak 
çalışılmasına rağmen(85);  bu T hücrelerinin yüksek 
verimliliğinin edinilmiş transferden önce tamamen 
farklılaşmış efektör hücrelerden ayrılmasına bağlı olup 
olmadığı henüz açıklanamamıştır. 

Son zamanlarda, ilk kez Emerson ve arkadaşları 
tarafından transplantasyon modellerinde karakterize 
edilmiş farklı bir CD8+ T hücre hafıza kök 
hücreleri(TSCM) üzerinde ilgi artmıştır (127). Bu 
hücreler yüksek miktarda kök hücre antijen-1(SCA1), B 
Hücre lenfoma 2 (BCL-2) ve IL-2 reseptörünün β 
zincirini eksprese etmekte ve diğer hafıza T hücre 
çeşitleriyle karşılaştırıldığında farelerde daha üstün 
antitümoral özellik göstermektedir (128). İnsanlarda 
TSCM hücreleri, CD45RA+ CD45RO-  fenotip 
göstermeleri bakımından naif T hücrelerine benzerlik 
göstermektedirler. Bu hücreler, IL-7 reseptörünün α 
zincirini sentezlemeleri bu hücrelerin hayatta kalma 
şanslarını artırmaktadır (127). Bunun yanında da lenf 
nodlarına yerleşmelerini sağlayacak CD62L ve CC-
kemokin reseptörü – 7 (CCR7) yi 
sentezleyebilmektedirler. Ek olarak, insan TSCM 
hücreleri proliferatif kapasitelerini artıracak eş 
uyaranları (CD27 ve CD28 dahil) ve yüksek miktarda 

CD95 ile IL-2Rβ eksprese edebilmektedirler 
(130,85,117). 

TSCM hücrelerinin büyük ölçüde prolifere 
olabilmelerini sağlayan bir genetik programı vardır ve 
TCM ile TEM hücrelerine de farklılaşabilirler (Şekil-3). 
Başka bir önemli nokta da insan TSCM hücrelerinin 
TCM ve TEM hücreleriyle karşılaştırıldığında artmış 
antitümör aktivitesi göstermesidir ki bu da bu 
hücrelerin kanserli hastaların ACT tedavisinde daha 
verimli olabileceğini düşündürmektedir 
(85,117,128,131). T hücreleri CD62L ekspresyonunu 
tekrar kazanabilmesine rağmen, farklılaşmanın esas 
aşamaları sadece tek yönde etkili olarak yürümektedir 
(124). Bu nedenle ACT ile kanser tedavisinde bazı 
durumlarda T hücre farklılaşmasını durdurmak veya 
ters çevirmek istenebilir. Geleceğin ACT temelli 
immünoterapilerinde hangi hücrelerin transfer 
edileceği seçilirken daha çok fenotip, telomer 
uzunluğu, IL-2 üretim kapasitesi ve T hücrelerinin TCR 
affinitesi etkili olması beklenmektedir. 

Terapinin etkisinin artırılması amacıyla T hücre 
farklılaşmasının modülasyonu. Yukarıda da tartışıldığı 
gibi, efektör CD8+ hücrelerinin farklılaşma durumu 
antitümoral etkinliklerini belirler. Bununla beraber, 
hastalardan izole edilmiş TIL popülasyonunda bulunan 
CD8+ T hücrelerinin farklılaşma derecesi henüz 
bilinmemektedir. Bazı hastalarda, mevcut tümör-
spesifik T hücrelerinin son aşamaya kadar TEM 
hücrelerine farklılaşmış olması da mümkündür. Ek 
olarak ACT için TIL hazırlanmasında kullanılan kültür 
koşulları (2 hafta veya daha uzun süren kültür, yüksek 
dozda IL-2,CD3-spesifik antikor ve bazı durumlarda 
ışınlanmış allogenik uyarıcı hücreler) de izole edilmiş 
TIL hücrelerinin ek farklılaşmasına yol açabilir. 

Bu kuvvetli farklılaşma faktörlerinin kısıtlanmasının TIL 
hücrelerinin etkinliğini artırıp artırmayacağı ise 
bilinmemektedir. Üstelik T hücrelerinin antitümoral 
aktivitelerindeki bu artışın-eğer gerçekleşirse-  bu 
faktörlerin kısıtlanmasının yol açtığı TIL hücrelerinin 
sayıca azalışını kompanse edip edemeyeceği 
bilinmiyor. Bununla beraber, IL-2 efektör T 
hücrelerinin farklılaşmasını sağladığından ve apoptoza 
hassasiyetini artırdığından, kültürde IL-2 
konsantrasyonunu düşürmenin ACT için yarar sağlayıp 
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sağlamayacağı keşfedilmesi gereken önemli bir 
noktadır. Araştırılmaya değer diğer sitokinler ise TCM 
farklılaşmasını sağlayan IL-15 ve T hücre 
farklılaşmasını durdurarak daha ‘genç’ hücrelerin elde 
edilmesini sağlayan IL-21 dir (132,133). Ek olarak, 
WNT sinyal yolunun farmakolojik modülatörleri de 
yararlı etki gösterebilirler (85,131,134,135). 

Tümöre özgü CD4+ T hücrelerinin farklılaşması. Var 
olan birçok kanser immünoterapisi çalışmaları CD4+ T 
hücrelerine yoğunlaşmış bulunmaktadır. Buna karşın,  
CD4+ T hücreleri tümör reddini, kısmen IL-2 (111) 
salgılama ve tümöre özgü CD8+ T hücrelerini (136) 
destekleme ve kuvvetlendirme özelliği sayesinde, 

etkili bir şekilde desteklemektedir. Ayrıca CD4+ T 
hücreleri antijen sunan hücrelerin (özellikle dendritik 
hücreler)  ve doğal bağışıklık hücrelerinin görevlerini 
değiştirebilirler (165). Üstelik CD4+ T hücrelerin, CD8+ 
T hücrelerinin görevlerini arttırmanın yanında tümör 
eliminasyonunda da daha doğrudan bir rolü vardır 
(137,138). Bazı klinik öncesi çalışmalar tümöre özgü 
CD4+ T hücrelerinin kanser immünoterapisi için 
potansiyel kullanımını örneklerle tanımlamaktadır 
(95,139–144) ve yakın zamanda metastatik 
melanomaya sahip dokuz hastanın tümöre özgü CD4+ 
T hücre klonlarıyla tedavi edildiği bir klinik çalışmada 

Şekil.5 – Hedeflenmiş terapilerin edinilmiş hücre transferi tabanlı immünoterapilerle kombine edilmesinin gerekçesi 
A) Bir hedeflenmiş terapi (vemurafenib gibi) tümör hücrelerinde apoptozisi tetiklemek için kullanılabilir. B) Ölmekte olan 
tümör hücrelerinden salınan antijenler; lokal drene edici lenf nodlarında veya dokunun içinde bulunan APCler tarafından 
gittikçe artan hızda edinilir. Bu APCler; tümör antijenlerini işler ve elde ettikleri tümör kökenli peptitleri T hücrelerine 
sunarlar. Bu; adoptif olarak trasnfer edilen tümör-spesifik T hücrelerinin uyarımına yol açabileceği gibi, diğer endojen T 
hücre popülasyonlarını da uyarabilir.  İşte bu noktada, tümör-spesifik T hücrelerinin aktivasyonunun etkinliğinin artırılması 
immünstimüle edici sitokin ve kemokinlerle tedavi sayesinde mümkündür. C) Tümör mikroçevresi içinde var olan 
immünbaskılayıcı etkili faktör ve hücreleri hedefleyen terapiler de (regülatuar T(TReg) hücreleri ve myeloid kökenli 
baskılayıcı hücreler (MDSCs) gibi) artan tümör spesifik T hücre aktivasyonunun tetikleyicisi olabilir. 
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(145)  bir hastanın tam bir cevap gösterdiği 
vurgulanmıştır (146). 

CD4+ T hücrelerinin antitümör bağışıklık 
cevaplarındaki rolü onların kutuplaşmasına kritik 
olarak bağlıdır, bu kutuplaşma anahtar transkripsiyon 
faktörlerin ifadesi tarafından belirlenir ve başka 
yerlerde de yeniden gözden geçirilmiştir (147).  
Önceden bahsedildiği gibi T regülatör hücreler kuvvetli 
immünoinhibitör görevlere sahiptir ve 
immunosüpresif tümör mikro çevresine katkıda 
bulunabilirler. Antitümör immün cevapta, Th2 
hücrelerinin (T helper 2 hücreleri) rolü hala kesin 
olarak bilinmemektedir fakat Th1 hücreleri  IFNγ 
üretmeleri sayesinde (148) fare modelleri üzerinde 
antitümör cevap oluşturabilmektedirler. 

Yeni bulgular göstermektedir ki uygun transfer edilmiş 
Th17 hücreleri uzun ömürlü antitümör bağışıklığı 
destekleyebilirler (143,149). Buna karşılık IL-17 kendisi 
karsinogenezle birbirine bağlanmıştır (150,151), Th17-
tip polarizasyon koşulları ayrıca CD8+ T hücrelerinin 
antitümör fonksiyonlarını arttırdığı kesindir (152,153). 
Th17 hücreleri etkili tümör reddini oluşturma 
kapasitesine sahiptirler (141,142), ama sadece Th1 
benzeri özelliklerle birlikte efektör T hücrelerine 
farklılaşma kapasiteleri varsa (143). İlginç biçimde, 
Th17 hücreleri gen ekspresyonu profili, apoptosise 
karşı direnç, kendini yenileme kapasitesi ve multi 
potent olma özellikleriyle kök hücrelerle benzerlik 
göstermektedirler (143,166). 

Özetle, CD4+ T hücreleri birçok farklı efektör bağışıklık 
cevabı oluşmasında önemlidir ve bu hücrelerden 
yararlanmak daha iyi kanser terapilerinin gelişmesini 
sağlayabilirler. 

Gelecek istikametler 

Lymphotükenim sonrası ACT, kanser 
immünoterapisinde umut verici bir gelişme ortaya 
çıkardı. Preklinik ve klinik çalışmalar sonucu ortaya 
çıkan veriler başarılı immünoterapinin altında yatan 
mekanizmayı anlamamızda ve en etkili T hücreleri 
popülasyonlarını tanımlamamızda bize yardımcı oldu. 
Buna ek olarak gen mühendisliği ACT dayalı 
immünoterapiden yararlanabilecek potensiyel hedef 
popülasyonu genişletti. 

Önemli olan bir nokta: ACT dayalı immünoterapi FDA 
onaylı değildir ve dünyada sadece limitli sayıda ülkede 
bulunmaktadır. Bu terapinin en önemli kısıtlaması 
masrafıdır ve tedavi özelleşmiş hücre üretme 
imkanları ve yüksek düzeyde yetiştirilmiş laboratuar 
ve medikal personel gerektirmektedir. Buna rağmen,  
tüm kısıtlamalara karşı şahsa özel hücre terapilerini 
kliniğe taşımada gelişmeler olmuştur(hücre izolasyonu 
ve kültür teknikleri dahil), bu da yeni deneysel 
terapilerin artmasını sağlamıştır. Kan bankalarının 
klinik kullanım için tümöre özgü T hücreleri büyütmesi 
ya da otolog (aynı canlıdan alınan)ya da allojeneik( 
başka canlıdan alınan) hücreler merkezi bir tesiste ya 
da ticari bir kuruluşta seri olarak üretilmesi akla 
yatkındır (154,155). 

Gelecekte, immün ablasyon oluşturma metodlarını 
keşfetmek önem kazanacaktır. Buna rağmen öncü 
denemeler göstermiştir ki tüm vücudun radyasyona 
tabi tutulması ACT dayalı terapinin daha etkili olmasını 
sağlayabilir, yüksek şiddetli lenfotükenim rejimlerini 
kıyaslamak için rastgele denemelere bugünlerde  
başlanmıştır (bakınız, ClinicalTrials.gov; çalışma 
tanımlayıcı NCT01319565). 

Ucuz ve rutin DNA sekansı teknikleri yakında hastaya 
özgü tümör antijenleri tanımlamalarına olanak vererek 
kanser immünoterapilerinde köklü değişiklikler 
yapabilir (Şekil-4). 

Sonuç olarak, ACT dayalı terapilerin (156) diğer kanser 
terapileriyle kombinasyonunu kullanmak için güçlü bir 
gerekçe vardır (Şekil-5). Fareler üzerindeki çalışmalar 
göstermiştir ki T hücrelerinin akut aktivasyonu 
antitümör başarısını arttırmaktadır (157). Bunun aynısı 
transfer edilmiş hücrelerle bir aşı uygulamasıyla in 
vivo olarakta yerine getirilebilir (158). ‘Onkojen 
çekilmesi’ sonrası tümör hücre ölümü T hücrelerinin 
oluşturacağı antijenik uyarımı sağlayabilir (159,160). 
Onkojen çekilmesi ayrıca tümör hücrelerinin 
immünosüpresif sitokin üretmesini de azaltabilir 
(161). Hedeflendirilmiş ajanların kullanımı tümör 
hücrelerinin pro ve antiapoptotik moleküllerinin 
dengesini bozup onları tümöre özgü T hücreleri veya 
onların toksik metabolitleriyle karşılaşınca ölüme 
doğru meylettirir. Buna ek olarak, vemurafenib( RAF-
MEK-ERK sinyal yolunda küçük moleküllü bir inhibitör) 
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uygulanması melanomada tümörle birleşmiş 
antijenlerin upregülasyonuna öncülük edip bu sayede 
T hücrelerinin tümörü tanımasını sağladığı 
gösterilmiştir (162). 

Sonuçlar 

1950 yılında Dr William Castle tarafından lösemi 
açıklamasını yorumlamak: her ne kadar onkologların 
günlük görevi kanseri hafifletmek olsa da kanserin 
komple tedavisi hala içimizde yanan umudumuzdur. 
Şurası açıktır ki ilaç tabanlı tedaviler yalnız başına tüm 
kanser hücrelerini ortadan kaldıramamaktadır, germ 
hücresi tümörleri ve bazı hematolojik maligniteleri 
bundan tenzih etmek gereklidir. Ayrıca ilaç terapisinin 
getirdikleri eninde sonunda ölümcül sonuçları olan 
hastalıklara ilerleyecektir. Ama immün sistem, kendini 
sönümleyebilen ve muhtemelen küratif olan uzun 
dönemli, sağlam yanıtlar oluşturma yetisine sahiptir. 
Bu manada adaptif T hücre tabanlı tedavilerin kanser 
eradikasyonunda kullanımı, temel immünoloji ve 
kliniksel manada tedavi arasındaki nadir bağlardan 
birini oluşturmaktadır. 

SÖZLÜK 

Tümöre Infiltre Lenfosit (TIL) 

Tümörde bulunan heterojen T hücresi 
popülasyonunun bir üyesidir. TIL’ler fenotip çeşitliliği, 
antijen spesifikliği, avidite ve fonksiyonel özellikleri ile 
karakterizedirler. TIL popülasyonu organizma dışı (ex 
vivo) aktive edilip çoğaltılarak tümör taşıyan konağa 
tekrar nüfuz edilebilir. 

Interlökin-2(IL-2) 

Hem efektör T hücre hem de regülatör T hücre 
popülasyonlarının çoğalmasını tetikleyen kapasiteye 
sahip bir T hücresi büyüme faktörüdür. IL-2, 
melanomlu hastaların tedavisinde kullanılmıştır ve 
ACT-temelli tedavi rejimlerinin bir parçasıdır. 

Adaptif Hücre Transferi(ACT) 

Tümör-spesifik lenfositlerin (hastadan(otolog) veya 
donörden(allojenik) elde edilen) uygulanması lenfoid 
seriyi tüketici bir hazırlık rejimini takip eder. 

 

 

Lenfotükenim (Lymphodepletion) 

Hastanın lenfoid bölümlerin azaltılmasında tüm vücut 
ışın tedavisi veya sitotoksik ilaçlar kullanımı. 

Myeloid-türevi Süpresör Hücreler(MDSCs) 

Çeşitli tümör türevi sitokinlere karşı cevap olarak 
üretilen bir grup olgunlaşmamış CD11b +GR1+ 
hücreleridir(makrofaj, granülosit, dendritik ve myeloid 
hücrelerinin prekürsörlerini kapsarlar). Bu hücreler 
tümörle ilişkili CD8+ T hücrelerinde tolerans 
indükleyici olarak gösterilmiştir. 

Çapraz Ateşleme (Cross-priming) 

Antijen içeren hücrelerin ekzojen antijenlerden elde 
edilmiş peptidleri MHC sınıf 1 moleküllerine 
yüklemesini sağlayan yetenek. Bu özellik atipiktir, 
çünkü çoğu hücre MHC sınıf 1 moleküllerinde yalnızca 
endojen proteinlerinden peptidler taşır. 

İmmuneditleme (Immunoediting) 

Konağın immün sisteminin gelişmekte olan bir 
tümörün gen ekspresyonunu değiştirebilmesi olayıdır, 
böylece immünojenik epitoplar silinmiş veya değişmiş 
olur, bu sayede tümörün immün sistemden kaçması 
kolaylaşır. 

Karsinoembriyonik Antijen 

Fetal gastrointestinal dokuda bulunan, 
gastrointestinal kanserlerde artan ve tümör markeri 
sayılan bir proteindir. 

Objektif Klinik Cevaplar (Objective clinical responses) 

Solid tümörlerde yanıt tahmin kriterlerine 
(RECIST=The response evaluation criteria in solid 
tumours) göre objektif bir cevap, ölçülebilir tümör 
lezyonlarının tedavi sonrasında tedavi öncesine göre 
en uzun çaplarının toplamındaki %30 düşüştür. WHO 
kriterlerine göre ise objektif cevap, ölçülebilir 
lezyonların dikey çaplarının ürünlerinin toplamındaki 
%50 düşüştür. İki kriter setinde de yeni lezyon 
görülemez. Sadece kontrollü hasta kohortlarıyla tespit 
edilebilecek olsa da en önemli klinik son nokta belki 
de artan hayatta kalma oranı baz alınarak belirlenen 
tedaviden sağlanan yarardır. 
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Kanser Yapıcı Mutasyonlar (Driver Mutations) 

Kanser hücresinin hayatta kalmasına ve büyüme 
avantajlarına sahip olmasına sebep olan bir nonsense 
mutasyondur. 

Kanser-Testis Antijenleri 

(Ayrıca kanser germline antijenleri olarak bilinir) Testis 
ve fetal overler haricinde normal adult dokulardan 
üretilmeyen fakat pek çok insan kanserinde üretilen 
bir >100 protein sınıfıdır. Bu antijenler CTAG1, 
MAGEA3 ve SSX1’i kapsar. 

Tamamlayıcı-Belirleyici Bölgeler 

Antijen reseptör proteinlerinin değişken bölgelerinde 
bulunan kısa aminoasit dizisidir. Bunlar reseptöre 
antijene göre spesifiklik sağlarlar. 

Yönlenmiş Evrim  

Genelde in vitro koşullarda yapılan; doğada olup 
olmaması fark etmese de, araştırmacılar tarafından 
istenen özellikleri gösteren protein veya nükleik 
asitleri geliştirmek için uygulanan modifikasyon, 
seleksiyon ve amplifikasyonu içeren siklik adım dizisi. 

Kimerik Antijen Reseptörleri(CARs) 

Birden fazla kaynaktan dizilimler içeren antijen 
reseptörü, örneğin bir antikor molekülü, bir T hücresi 
reseptör sinyalizasyon zinciri ve bir aktivasyon 
motifidir. 

Homeostatik Çoğalma 

Lökositlerin lenfopenik çevrede aktivasyon ve 
çoğalması işlemi. T hücresi homeostatik çoğalması, T 
hücresinin reseptörlerinin kendi peptid-MHC 
komplexleriyle etkileşimi ve T hücresinin interlökin-
7(IL-7), IL-15 ve IL-21 e yanıt vermesiyle sürdürülür. 

Rekombinasyon-Aktivasyon Genleri 

Bu genler(Rag1 ve Rag2) lenfositlerin gelişimiyle 
eksprese edilir. Bu RAG proteinlerinden yoksun olan 
fareler antijen reseptör ekspresyonu için gerekli 
olacak gen düzenlemelerinde oluşan gelişimsel engel 
nedeniyle B ve T hücrelerini oluşturamazlar.  

Allelik Dışlama (Allelic exclusion) 

Bir lenfositin hücre yüzeyinde tek bir spesifikliğe sahip 
antijen reseptörü üretmesini sağlayan mekanizma. Bu 
lenfosit kökeninde klonal bağlantı sağlayan bir 
basamaktır. 

Sitokin Fırtınası 

Inflamasyon öncesi dolaşımdaki sitokin seviyesinin ani 
dalgalanması durumu( IL-1, IL-6, tümör nekroz faktörü 
ve interferon-γ). Klinik olarak, bu olay hipotansiyon, 
akut renal yetmezlik, yetersiz akciğer fonksiyonu ve 
hatta ölümle sonuçlanabilir. 

Merkezi T Hafıza Hücreleri (Central Memory T cell 
(TCM cell)) 

Anında cevap verme fonksiyonu olmasa da hızlı hafıza 
reaksyonlarına aracılık edebilecek olan antijenle 
karşılaşmış CD8+ T hücresidir. Bu hücreler aynı 
zamanda antijenle yeniden karşılaşmadan sonra hızla 
hafıza T hücresi fenotip ve fonksiyonu gösterebilme 
yetisine de sahiptir. TCM hücreleri naif T hücrelerinin 
migrasyon özelliğini de gösterebildikleri için ikincil 
lenfoid organlar arasında dolaşım halindedirler. 

Efektör Hafıza T hücresi (Effector Memory T Cell 
(TEM cell)) 

Lenf nodu hedefleyici reseptörleri olmasa da 
enflamasyonlu dokuları hedefleyici reseptörleri olan 
tam farklılaşmış T hücreleridir. TEM hücreleri daha 
fazla farklılaşmaya ihtiyaç duymaksızın anında efektör 
fonksiyon gösterebilme yetisine sahiptir.  

Telomer 

Kromozom kollarının ucundaki bölme, hücre 
bölünmesinde kromozom replikasyonunu kontrol 
eden tekrarlı DNA dizileri (TTAGGG tüm omurgalılarda 
var) içeriyor. 

Allojenik 

MHC lokuslarındaki bireyler arası farklılıklar. Mesela 
komple cross-match göstermeyen bireyler arasındaki 
transplantasyonlarda bazı MHC molekülleri ortak olsa 
da bazıları donör ve alıcı arasında farklılık gösterir. 

TH2 Hücreleri (T yardımcı 2 hücreleri) 

CD4+ T hücrelerinin hümoral immünite ve alerjik 
reaksyonlarda önemli yeri olan alt grubu. GATA3 ve 
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STAT6 transkripsiyon faktörlerini eksprese eder ve IL-
4, IL-5, IL-9 ve IL13 gibi sırasıyla IgE sentezini, eozinofil 
artışını, mast hücresi artışı ve havayolu 
aşırıduyarlılığını regüle eden sitokinleri üretirler. IgE 
üretimi ve eozinofili ile alakalı olan alerjik ve parazitik 
reaksiyonlarda TH2 hücresi sitokin ekspresyon modeli 
gözlenmiştir.  

TH1 hücreleri (T Yardımcı 1 hücreleri ) 

CD4+ T hücrelerinin T-bet transkripsiyon faktörü 
eksprese eden ve hücresel bağışıklıkla alakalı olan alt 
grubu. Yüksek konsantrasyonda interferon- γ, IL-2 ve 
TNF salgılayarak sitotoksik T hücrelerine destek olur. 
Ayrıca RA ve MS gibi bazı otoimmün hastalıkların 
immünopatolojisinin temelini oluştururlar.  

TH17 hücreleri (T yardımcı 17 hücreleri) 

CD4+ T hücrelerinin IL-17 salgılayan ve antibakteriyel, 
antifungal immünite için öenmli olduğu ve otoimmün 
hastalıklarda da rolü olabileceği düşünülen alt grubu. 
Bunların üretimi, IL-23 ve IL-21, hem de transkripsiyon 
faktörleri RORγt ve STAT3 içerir.  
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