
‹mmün sistemin primer fonksiyonu, mikroorganizmalar veya malign hücrelere karfl› savunma olarak özetlenebilir.
Antijenin vücuda girifl flekline göre geliflebilen sistemik immün yan›t kemik ili¤i, dalak, lenf nodüllerindeki lenfoid dokularda geli-

flir. Lokal immün yan›t deri/mukoza gibi yüzeyel tabakalar alt›ndaki lenfoid dokularda geliflir.
ALT (mukozayla iliflkili immün sistem)
Lokal immün sistemin,  sistemik immüniteden ba¤›ms›z koruyucu etkisi, ilk kez 1919’ da oral yoldan verilen ölü salmonella bakteri-

lerinin tavflanlar›n barsaklar›nda lokal bir immün yan›t oluflturdu¤u gösterilmesiyle tan›mlanm›flt›r. Daha sonralar› salg›sal IgA’n›n ya-
p›s› ve özellikleri incelenmesi süreci bafllam›flt›r. 

Mukozal immün sistem eksternal patojen ve antijenlere maruz kal›nan bölgelerde lokalizedir.
• Tüm mukozal alanlar
• GALT (Barsaklar)
• BALT (Bronfllar)
• NaPALT (Nazofarenks)
• Tüm dokular
• SALT (Deri)
• MuGALT (Mukus bezleri bulunan dokular) 
MALT’in ‹ki önemli immünolojik görevi vard›r:
• ‹mmün yan›t›n bafllat›lmas›

“‹ndüksiyon alanlar›”   Antijenin al›m›, ifllenmesi ve sunulmas›.
• ‹mmünolojik ifllev       
“Effektör alanlar”  antijen spesifik T ve B lenfositlerin di¤er mukozal alanlara göç etmesi, yerleflmesi ve ifllev görmesi
‹ndüktör bölgelerde oluflan immun yan›t ürünleri (örn., spesifik Ig) etkilerini effektör bölgeler denilen farkl› yerlerde gösterirler. Ör-

ne¤in barsakta gerçekleflen uyar› ile oluflan ürünler, sindirim sisteminin yan›s›ra baflka yerlere de (tükrük, meme, solunum, ürogeni-
tal sistem) ulaflmaktad›r. 

GALT: ‹ntestinal mukozan›n yaklafl›k %25’i lenfoid dokudan oluflmufltur. ‹ki önemli indüksiyon alan› vard›r: ‹nce barsaklardaki (özel-
likle ileumda) “Peyer Plaklar›” ve ince barsa¤›n geri kalan k›s›mlar›nda lamina propriadaki “özelleflmifl lenfoid follikül yap›lar›”

• Peyer plaklar›;
• ‹nce barsak boyunca mukozal ve submukozal yerleflimli lenfoid folliküller
• CD4+, CD8+ T hücreler, B lenfositler, plazma hücreleri, makrofajlar, dendritik hücreler
• Peyer plaklar› üzerinde M-hücreleri;
• Endositoz, transport, sal›nma
• Lamina propria; 
• CD4+ T hücreler, matür B hücreler
Matür B lenfositlerin %95 inin sIgA sentez etme özelli¤i vard›r.
• ‹ntraepitelyal lenfositler; 
• CD8+ T hücreler (oral toleransta)  önemli

‹mmün sistem uyar›m›  yapt›¤› gösterilmifl do¤al veya sentetik
ürünler, özellikle enfeksiyon s›kl›¤›n› azaltma veya kanser tedavile-
rinde kullan›lmaktad›r. 

Bu ürünlerin kullan›m›yla ilgili en büyük sorunlardan biri, bilimsel
etkinliklerinin gösterilmesindeki k›s›tl›l›klard›r. En önemlileri, çift kör
plasebo kontrollü çal›flmalar›n say›s›n›n az veya hiç olmamas› ve
ürünlerin safl›k- köken- miktar standardizasyonlar›n›n yap›lmam›fl ol-
mas›d›r. Bu nedenle kullan›mlar›n›n önerilmesi veya desteklenmesi
aflamas›nda tek tek yay›nlar›n incelenmesinden çok ayr›nt›l› meta-
analizlerin de¤erlendirmelerine önem verilmelidir.

Bu sunumda bu maddeler aras›nda oldukça popüler olan oral,
immün sistemi uyaran ajanlar (bakteri ekstreleri, bitkisel ürünler,
polisakkaritler), oral afl›lar ve adjuvan moleküllerle ilgili son gelifl-
meler ve enfeksiyon s›kl›¤›n› önlemedeki etkinlikleri, kullan›labilir-
lilikleri tart›fl›lacak, daha az ayr›nt›l› olarak prebiyotik-probiyotikle-
re de¤inilecektir.

‹mmün Sistemi Uyaran ‹laçlar
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Tablo 1. Çocukluk ça¤› solunum yolu enfeksiyonlar›n›n önlenmesinde kullan›lm›fl ve yay›nlarda yer alm›fl çeflitli preparatlar
Ticari isim Yayg›n isim Aktif içerik
Adimod pidotimod pidotimod
Allicor sar›msak ekstresi
Biostim RU41740 Klebsiella Pneumoniae glycoprotein ve membran›
Broncho-Vaxom,Broncho-Munal, Ommunal OM-85/OM-85 BV liyofilize bakteriyel lizat
Chizukit Echinacea purpurea, propolis ve vitamin C
Decaris levamizol levamizol
Echinacea echinacea purpurea Echinacea purpurea ekstresi
Immunoferon, Inmunol AM3 glycophosphopeptical
IRS 19 bakteriyel lizat
Ismigen bakteriyel lizat
Lantigen B bakteriyel antijenler
Leucotrofina, Leucogen timomodulin timus ekstresi
Luivac LW50020 bakteriyel antijenler
Munostin ölü bakteri ve lizatlar›
SL04 bakteriyel lizat
Prazosin izoprinozin izoprinozin
Pulmotabs bakteriyel lizat
Pulmonarom bakteriyel lizat
Reaferon human interferon 2 analo¤u
Ribovac, Ribomunyl, Immucithal D53 K. Pneumoniae proteoglikan›+bakteriyel ribozom
TFX timus ekstresi timus ekstresi
Umckaloabo UMCA Pelargonium Sidoides kökünden alkol ekstresi
Igazym kolostrum+lizozim
Esberitox E. purpurea-E. pallida kökleri,,Baptisia tinctoria radix,

Thuja occidentalis herba ekstreleri
Immuzinc Mürver+Echinacea+Propolis+Vitamin C+Çinko
Imuneks Beta glukan Saccharomyces cerevisiae
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