
  T.C.  

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

 

 

 

İNSAN TONSİLLA PALATİNA DOKUSUNDA ENDOTEL HÜCRE YÜZEY 

ANTIJENLERININ DAĞILIMININ İNCELENMESİ: IŞIK MIKROSKOBİK 

İMMUNOHISTOKİMYASAL ÇALIŞMA 

 

 

 

 

DR. BANU (COŞKUN) KENDİR 

 

 

 

UZMANLIK TEZİ 

 

 

TEZ DANIŞMANI 

PROF. DR. ESİN AŞAN 

 

 

ANKARA-1998 



ÖZET 

 

 Sekonder lenfatik organlar içinde en geniş alana sahip olan mukozal 

lenfatik dokunun oluşturduğu mukozal immünite, pek çok yönden sistemik 

immüniteden ayrıcalıklar gösterir. Mukozal lenfatik doku içinde yer alan 

organlarda, immün yanıtın oluşumu için büyük önemi olan lenfosit 

resirkülasyonunun ise henüz bilinmeyen pek çok noktası bulunmaktadır. Bu 

çalışmada; mukozal lenfatik sistemin bir üyesi olan insan tonsilla palatina 

dokusundaki lenfosit resirkülasyonuna ışık tutabilmek için, bu olayda işlev 

gördüğü daha önceden bilinen bir grup molekül ile bu dokudaki dağılımları 

henüz belirlenmemiş olan ve yeni tanımlanan diğer bir grup molekülün 

gösterilmesi amaçlandı. Bu moleküllerin insan tonsilla palatina dokusundaki 

dağılımları; anti CD3, anti CD9, anti CD29, anti CD31, anti CD36, anti CD44, 

anti CD49c, anti CD54, anti CD62E, anti CD 105, anti CD106 anri CD143, anti 

CD146, anti CD147 ve anti CD151 monoklonal antikorları kullanılarak, indirek 

immunoperoksidaz yöntemi ile gösterildi.  

 Çalışmada, bu moleküllerin tonsilla palatinadaki dağılımları araştırılmış 

ve gerçekleşen lenfosit resirkülasyonundaki olası rolleri tartışılmıştır. CD3 

molekülü, dokudaki T lenfosit dağılımını göstermiştir. CD44 molekülü ile 

damarların çevresindeki lenfosit kümelerinin belirgin olarak işaretlenmesi, bu 

molekülün lenfositlerin mukozaya göçündeki önemini kanıtlamaktadır. Anti 

CD106, anti CD143 vd anti CD62E monoklomel antikorları dışında kalan tüm 

monoklonal antikorların damar endotelleriyle pozitif reaksiyon verdiği 

görülmüştür. Damarların lenf folliküllerini sararcasına dağılım göstermesi, 

onların germinal merkez oluşumundaki olası rollerine işaret etmektedir. CD54, 



CD146 ve CD151 moleküllerinin damar endotelleri yanında, lenf follikülleri 

germinal merkezlerinde yer alan folliküler dendritik hücrelerde de bulunduğu 

izlenmiştir. Diğer sekonder lenfatik organlarda lenfosit adezyonu ve göçünde 

çok önemli bir işlevi olduğu bilinen CD106 (VCAM-1) molekülünün, endotel 

hücrelerindeki yok denecek kadar az ekspresyonu ise, tonsilla palatina 

dokusunda gerçekleşen lenfosit adezyonu ve göçünün, daha değişik 

mekanizmalar üzerinden yürüdüğü görüşünün benimsenmesini olanaklı 

kılmıştır. 


