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• Patojenlerin (hastalık yapıcı etmenlerin) insan vücuduna girerek çoğalmalarına ......................... adı verilir.
• Hastalık yapan bu mikroorganizmaları vücudun yabancı olarak tanımasına ve bunlara karşı kendini 

korumak ve savunmak için gösterdiği tepki ..........................., bağışıklığın oluşmasında etkili olan organ ve 
yapılara ............................................ (immun sistem) denir.

enfeksiyon

bağışıklık
bağışıklık sistemi

VÜCUT SAVUNMASI



GENEL SAVUNMA ÖZGÜL SAVUNMA

Savunmanın 1.hattı Savunmanın 2.hattı Savunmanın 3.hattı

Bir hastalık yapıcı etken diğerinden ayırt edilemez Bir hastalık yapıcı etken diğerinden ayırt edilebilir

• Hastalık etkeninin vücuda 
girişini engeller.

• Bu ilk hat; ağız, burun, göz, 
mide, deri, epitel doku ve 
bunların salgılarından oluşur.

• Derinin salgıladığı ter ve yağ,
• Midedeki HCl ve enzimler,
• Burun içi kıllar ve mukus,
• Göz yaşı ve sindirim kanalında 

bulunan lizozim eznimleri
mikroorganizmaların vücuda 
girişini engeller.

• Birinci hattı geçmeyi başarabilen 
mikroplar savunmanın ikinci hattı ile 
karşılaşırlar.

• Fagositoz; nötrofil, eozinofil , monosit
ve makrofajlar.

• Doğal katil hücreleri; salgıladıkları çeşitli 
kimyasallarla mikroplarca enfekte olmuş 
hücrelere yapışıp yok ederler.

• İtihaplanma (yangısal tepki); Yaralı 
dokunun verdiği sinyalleri algılayan 
bazofil ve mast hücreleri histamin
salgılayarak kılcalların geçirgenliğini 
arttırır ve ödem oluşturur.

• Antimikrobiyal proteinler (interferon); 
Virüsle enfekte olmuş hücrelerden 
salgılanarak komşu hücreleri ve fagositik
hücreleri uyarır.

• Ateşin yükselmesi; Birçok 
mikroorganizmanın üremesini engeller 
ve iyileşmeyi hızlandırır.

• B ve T lenfositleri genetik olarak antijenleri 
tanıma özelliğine sahip bir biçimde üretilir. 
Antijen vücuda girdiğinde B ve T lenfositleri 
çoğalmaya başlar ve B lenfositler antijenle 
savaşan kısa ömürlü plazma hücrelerine 
dönüşürken, lenfositlerin bir kısmı da antijeni 
tanıyan hafıza (bellek) hücrelerine dönüşür.

• Tlenfositler hücresel bağışıklık sağlar.
• B lenfositler humoral (sıvısal) bağışıklık sağlar.

SAVUNMA

SAVUNMA ÇEŞİTLERİ



Vücuda girdiğinde lenfositler tarafından yabancı olarak kabul edilen ve antikor oluşumuna sebep 
olan molekül, .............................. olarak adlandırılır. Örneğin; virüslere, bakterilere, mantarlara, 
protozoonlara, parazit solucanlara vb. canlılara ait moleküller yabancı antijendir. Yabancı antijenle 
ilk karşılaşmada gösterilen bağışıklığa olaya ....................................... denir. birincil bağışıklık

yabancı antijen

VÜCUT SAVUNMASI

Aynı hastalık etkeni ikinci defa vücuda girdiğinde daha önceden tanındığı için tepki daha güçlü 
ve kısa sürede gerçekleşir. Buna da ....................................... denir.ikincil bağışıklık

M antijenine karşıuzun sürede 
ve daha az miktarda üretilen 

M antikoru ile sağlanan birincil 
bağışıklık

M antijenine karşı kısa 
süreden daha fazla 

miktarda üretilen M 
antikoru ile sağlanan 

ikincil bağışıklık



Yangısal Tepki (İltihaplanma, Enflamasyon)

Hasarlı dokudaki mast hücreleri histamin, 
makrofajlar ise uyarıcı çeşitli molekülleri 

salgılayarak çevre damarların 
genişlemesini ve kılcalların geçirgenliğini 
arttırır. Ayrıca bu uyarıcı sinyaller yaralı 

bölgeye kan akışını teşvik ederek 
fagositik hücreleri yaralı bölgeye çağırır.

Nötrofiller kılcal damarlardan 
doku sıvısına geçer.

Dokuya geçen nötrofiller
patojenleri fagosite eder

Bir yandan trombositler
kanı pıhtılaştırır. Bu 

sayede patojenler diğer 
dokulara yayılamaz.

Makrofaj

Mast



BAĞIŞIKLIĞIN KAZANILMASI

DOĞAL BAĞIŞIKLIK KAZANILMIŞ BAĞIŞIKLIK

• Vücudumuzun herhangi bir hastalık etkenine 
karşı ............................................ olmasıdır. Bu 
direnç savunmanın 1. ve 2. hattını oluşturan 
.............................................. kapsar.

• Doğal bağışıklık ..............................., türe ve ırka 
özgüdür. Örneğin; zenciler sarıhumma 
hastalığına karşı doğal bağışıklığa sahiptir.

• Vücuda giren antijene karşı vücutta hazır 
antikorun bulunması doğal bağışıklık olduğu gibi 
vücudun sahip olduğu pek çok özellikte doğal 
bağışıklık sağlar. 

doğuştan dirençli

kalıtsaldır
genel savunmayı 

• Doğuştan olmayan ancak doğumdan sonra çeşitli 
nedenlerle vücudun sahip olduğu bağışıklıktır.

• Bu bağışıklık 3. savunma hattı olan 
.............................................. kapsar.

1. AKTİF BAĞIŞIKLIK

2. PASİF BAĞIŞIKLIK

• Hastalığı geçirerek ve aşı yaptırarak kazanılır.

• Vücudun kendi bağışıklığının yetersiz 
kaldığı durumlarda dışarından hazır 
antikor alınarak kazanılır.

• Plasenta aracılığı ile anneden fetüse, 
anne sütü aracılığı ile anneden bebeğe 
geçtiği gibi serum aracılığı ile de 
insana hazır antikor verilir.

özgül savunmayı 

• Kendi antikorumuzu kendimiz üretiriz.

BAĞIŞIKLIĞIN KAZANILMASI



AŞI SERUM

• Zayıflatılmış yabancı antijen 
(mikroorganizma) içerir.

• Tedavi edici değildir.
• Hastalığa karşı önlem almak için 

yapılır.
• Etkisi uzun sürelidir.

• Başka hayvanların (sığır, at gibi) 
kan plazmalarından elde edilir

• Hazır antikor içerir.
• Tedavi edicidir.
• Etkisi kısa sürelidir.

Aşı ve Serum Arasındaki Farklar



• Bağışıklık sistemimizde oluşabilecek istenmeyen yan etkilerle çeşitli alerjik 
reaksiyonlar gelişebilir. 

• Alerji, vücudu koruyan bağışıklık sisteminin, alerjenlere karşı aşırı tepki 
vermesidir. Alerjik reaksiyona yol açan antijenlere ............................ denir. 

• Alerjen maddeler kişiden kişiye değişebilir. Penisilin, polen, arı zehiri, fıstık, 
balık, yumurta gibi maddeler de alerjen olabilir. 

• Alerjik reaksiyonun hangi alerjene karşı olduğu yapılan çeşitli testlerle 
anlaşılabilmektedir.

• Bazen de bağışıklık sistemi vücut dokularını yabancı antijen gibi algılayarak bu 
dokulara karşı antikor oluşturur ve savaşmaya başlar. Bunun sonucunda 
ortaya çıkan hastalıklara ................................... hastalıklar denir. 

alerjen

otoimmün

ALERJİLERDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ROLÜ



MS, beyin, beyincik, omurilik ve sinirleri etkileyen otoimmün bir 
hastalıktır. Vücut kendinden olan sinir dokuyu yabancı gibi 

algılayarak immünolojik savunma oluşturur. Bunun sonucunda ise 
görme kaybı, kol, el ve bacakta güçsüzlük; yürüyüşte bozulmalar

ve dengesizlik, konuşmada ağırlaşma ve peltekleşme gibi MS 
belirtileri ortaya çıkar.

MS (MULTİPL SKLEROZ) HASTALIĞI



Bu hastalığa arpa, buğday, yulaf, çavdar gibi 
tahılların içinde bulunan gluten isimli bir 

protein neden olmaktadır. Çölyak hastalığı 
olan kişilerde gluten içeren gıdalar alındığı 
zaman, incebağırsaktaki bağışıklık sistemi 

uyarılır ve bağırsakların iç yüzeyinde iltihap 
meydana gelir. Normal bağırsak hücrelerinin 

yüzeylerinde bulunan besin maddelerinin 
emilimini sağlayan villuslar iltihaba bağlı 

olarak azalır veya kaybolur. Bundan dolayı 
bağırsaklar vitamin, mineral gibi bazı besin 

maddelerini emip kana karıştıramaz. Böylece 
büyüme ve gelişme geriliği ortaya çıkar. 

ÇÖLYAK HASTALIĞI



Vücudun bağışıklık hücrelerinin sağlıklı eklem dokularına 
saldırması sonucu oluşur. Eklemlerde yıkımlar ve hasarlar oluşur.

EKLEM ROMATİZMASI

Sağlıklı eklem Osteoartrit Romatoid artrit



Bağışıklık sistemi hücrelerinin pankreasın insülin hormonu 
üreten beta hücrelerine ve üretilen insüline saldırması sonucu 

meydana gelen tip 1 diyabet olarak da bilinen bir şeker 
hastalığıdır. Genellikle çocuk yaşta ortaya çıkar.

İnsülin hormonu kanda bulunan fazla miktardaki glikozun 
hücrelere geçmesini sağlayarak kan şekerini düşürmekle 

görevlidir. İnsülin olmayınca glikozun kandaki seviyesi artar ve 
hücrelere geçemez. Bu durum 1. dereceden enerji kaynağı olan 

şekerin fazlasının idrarla atılarak, hücrelerin glikoz açlığı 
çekmesine neden olur. Glikozla beraber vücut, suyunu da 

kaybeder.
Kanda şekerin çok artması, zehir etkisi yaratır ve vücudun tüm 

hücrelerini tahrip eder.
Şeker hastalığında hücreler yakıt maddeleri olan glikozu 

yeterince alamadıkları için halsizlik ve bitkinlik oluşur. Bu kayıp 
yakıtı yerine koyabilmek için vücutta biriken yağlar yakılmaya 

başlar ve kilo kaybı ile birlikte aşırı acıkma hissi oluşur.
Kan şekeri yükselince deri enfeksiyonlarında artış olur. Şeker 

bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşturur. Yüksek glikoz 
düzeyleri sinir harabiyetine sebep olarak körlüğe ve geceleri 

ayak ağrıları ve kramplara sebep olabilir.

İNSÜLİNE BAĞLI DİYABET

Kalp krizi
Böbrek hasarı

Beyin hasarı Körlük

Ayak iltihabı

Çevresel sinir 
sisteminde hasar


