
IMMUNGLOBULİN YAPISI



İmmun sistem tarafından antijenlere veya 
immunojenlere karşı oluşturulan ve epitoplar
ile özgül olarak reaksiyona giren moleküller 

= immunoglobulin veya antikor  

Ig’ler B-hücre kökenli plasma hücreleri 
tarafından sentezlenir.



Antikorlar nerede bulunur?

ER ve golgi membranı ve B lenfosit yüzeyi
Plazma ve az oranda intertisiel sıvı
Sekretuvar sıvı: Mukus,süt
Mononükleer fagositler, NK hücreleri ve mast
hücre yüzeyi: antikor sentezleyemez ancak 
antikoru bağlayacak spesifik reseptörleri 
içerir



ANTİKORLARIN FONKSİYONLARI

Antijen sunma: B lenfosit reseptörü B lenfosit 
yüzeyine Fc kısmıyla bağlı olarak bulunan IgM
(monomer formda) ve IgD tipi antikorlar “antijen 
sunma” olayında fonksiyon görürler .
Nötralizasyon
Opsonizasyon
Kompleman aktivasyonu



Antikorların diğer fonksiyonu

Mukozal koruma 
Mast hücre degranülasyonu
Neonatal koruma 



IMMUNOGLOBULİNLERİN YAPISI

Benzer yük ve çözünürlük özellikleri gösterir.
Glikoprotein yapılıdır : %3-12 oranında, 
oligosakkarid yapısında
Bifonksiyonel moleküllerdir:

1- Antijeni tanıma ve bağlama
2- Effektör fonksiyon gösterme

- Hedef hücreye bağlanması
- Kompleman akv, ops, nötr vb.



Immunoglobulin Fragmanları

Ag  
Bağlama

Kompleman bağlanma

Plasental Transfer

Fc Reseptörlerine
bağlanma

MENTEŞE BÖLGESİ
CH-1 ile CH-2



Ağır zincir Hafif zincir
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Ig Structural Features



Sekratuvar komponent
MA = 70000kD
Glikoprotein yapılı
Serbest yada IgA’ya bağlı



Hafif zincir V bölgesiAğır zincir V bölgesi



Fc reseptörleri

3 tip Fc-gama reseptörü
2 tip Fcε-reseptörü
Affinitelerine göre:

1) Yüksek affiniteli
2) Düşük affiniteli



IgM
Serumda totalin %10’nunu oluşturur

%10 oranında karbohidrat içerir
B hüc. tarafından ilk üretilen antikordur

En güçlü antibakterial etki



IgG
Dolaşımda en fazla (totalin %75’i) 

bulunan antikordur.

Başlıca fonksiyonu toksin 
nötralizasyonudur,

Plesantadan geçen tek immunglobulindir



FcγR1(CD64)
FcγR2(CD32)
FcγR3(CD16)

- FcγR3a
- FcγR3b

Reseptörler Ig 1,3,4’ün CH2 235. lösin ‘e 
bağlanır



IgA

Tükrük. ter bezleri,GİS ve bronş sekresyonlarında
- Mikroorganizmaların mukoza hücrelerine 

bağlanmasını önler.
- Sindirim yolu ile alınan zararlı makromoleküller ile 

kompleks oluşturarak sindirim enzimlerine maruz 
bırakır

. 



IgA’nın sekretuvar mekanizması

Sindirim sistemi epiteli
Tükrük bezleri
Bronşial mukoza
Süt veren meme bezleri

TGF-β : En önemlisi
CD-40
IL-5 ve IL-6 sitokinler



IgD
Oldukça düşük miktardadır. 

B lenfosit yüzeyinde bulunur. 

B hücrelerin farklılaşmasında görev yaptığı
düşünülmektedir. 



IgE

Serumda çok az miktarda bulunmaktadır.
Mast hücre yüzeyi ve bazofiller  ile 

birleşir (Bu nedenle reagin antikor 
denir).

Antijenle birleştiğinde mast hücreleri 
uyarılarak histamin ve vazoaktif aminler  



Antijen-antikor birleşmesi

Birleşme non-kovalent ve zayıf kimyasal 
bağlarla gerçekleşir.   Antijen ile antikor 
arasında ;

a-Hidrojen bağları
b-Elektrostatik bağlar
c-Van der Walls bağları
d-Hidrofobik bağlar   



Afinite-avidite

Afinite
Bir epitop’un bir paratop’a ilgisidir.
Avidite
Çok valanslı bir antijenin, çok valanslı bir 
antikor ile birleşme isteğidir



Antijen- antikor birleşmesi iki 
basamakta gerçekleşir

1- basamak; Epitop-paratop birleşmesi;  
2.basamak:Biyolojik etkilerin oluşur,

saatler ve günleri alır



Normal antikor yanıtı



Cross reaction (Çapraz reaksiyon)

1-Kimyasal benzerlik: 

2-Birbirinin benzeri olmayan iki hücrede
aynı epitop: 
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