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Doğal Öldürücü (NK) Hücreler
• “Natural killer” (NK) Hücreler,  doğal immunitede rol alan, bedeni

stresli, anormal hücrelere karşı koruyan granüllü lenfositler

• Kan, Dalak, Karaciğer, Akciğer ve Kemik İliğinde ve az miktarlarda

DC ile etkileşime girdikleri Lenf Düğümlerinde bulunurlar

• Dolaşımdaki lenfositlerin %10-15ini oluştururlar

• Aktiviteleri,  sitokinler üreterek hedef hücreleri yok etme yetenekleri,  
yüzeylerinde bulunan aktivatör ve inhibitör reseptörler aracılığı ile
kontrol edilir

• Fonksiyonları için önceden uyarılmış olmaları gerekmez



NK Hücre Fonksiyonları

Allogeneik hematopoietik kök hücre nakli

•Graft rejeksyonu

•Graft vs lösemi etkisi (GVL)

• Graft vs Host Hastalığından(GVHH) korunma

Enfeksiyon, özellikle viral enfeksiyonlar

tümör oluşumunun kontrolü

1. Sitoliz: Stresli hücrelerin perforin, garanzim ile öldürülmesi (CD56low)

2. Sitokin üretimi : IFN, GM-CSF, TNF (CD56hi ve daha az olarak CD56low)

Üreme

İlk 3 ay: desiduadaki

lenfositlerin %70 i CD56 hi

NK hücre angiogenezde etkili

•Gebeliğin devamı

•Plasentanın oluşumu

•Doku yeniden yapılanması

Doğaldan edinsel immuniteye

geçişin kontrolü

Dentritik hücreler ile etkileşim



Kaynak:NK cells: receptors and functions Eric Vivier and Sophie Ugolini Nature Reviews 

Immunology



NK Hücre Biyolojisi Hakkında Notlar

• Kişinin kendi MHC  moleküllerine karşı fonksiyonel bir
“kalibrasyon” söz konusu (Eğitim) 

• NK Hücreler uzun ömürlü
– Farklılaşmaya gittikleri biliniyor
– “Hafıza” benzeri yanıtları söz konusu (özellikle hapten, viruslar)

En azından birkaç aylık hafızası olan NK hücre varlığını
doğrulayan raporlar var

• NK Hücreler,  T hücre homeostazında etkili oluyor



NK Hücre Fonksiyonu, yüzeyindeki reseptörler aracılığı ile 
kontrol ediliyor 

Kaynak:NK cells: receptors and functions Eric Vivier and Sophie Ugolini Nature Reviews Immunology

İnhibitör 

Aktivatör



Killer-cell Immunoglobulin-like Receptor 
(KIR)

• Kromozom 19q13.4

• “Leucocyte Receptor Complex” (LRC) içinde yer alır

• Çok sayıda gen içerir ( 15 gen, 2 pseudogen) 

• 9 exondan (kodlayan bölge) oluşur

• Çok polimorfik bir gen ailesidir

• Yapısal benzerlik gösterirler

•Çoğu, HLA molekülleri ile etkileşir (ligand)

NK hücre maturasyonunda kendi MHC-I molekülüyle etkileşen bir inhibitör reseptör oluşup da 
inhibisyon sinyalleri gönderene kadar rastgele bir ekspresyon söz konusu (Self Reacting
Inhibitory Receptors, SRIR oluşumu) Reseptörlerin oluşmasında TCR ya da BCR de olduğu 
gibi bir somatik mutasyon söz konusu değil



https://www.ebi.ac.uk/ipd/kir/introduction.htmlLeucocyte Receptor Complex

Toplamda
15 gen
2 pseudogen

DAP: Trans membran Adaptor molekül.
CD66: CEA yı da içeren CD66 ailesi
SIGLEC: Sialic acid binding Ig like Lectin
ILT(LILR):Leucocte Ig like receptor
LAIR: Leu. Associated  Ig like receptor 
NCR1:Natural Cytotoxicity triggering Rec. 1



KIR YAPISI
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KIR Nomenklatürü-1
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KIR Nomenklatürü-2
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KIR Haplotipleri-1 

A Haplotipi

Gen içeriği Sabit, alelik varyasyonlarla çeşitlenir

KIR3DL3-2DL3-2DP1-2DL1-3DP1-2DL4-3DL1-2DS4-3DL2

B Haplotipi

Gen içeriğinde farklılık çok alelik farklar daha az

A Haplotipine özgü 4 genden en az birini taşımazlar

Görülen Haplotipler :

Homozigot (AA),     Heterozigot (AB)       Homozigot (BB)
22 Ocak 2014 13

A Haplotipine özgü 4 reseptör



KIR Haplotipleri-2 

Steven Marsh,  EFI EducatIonal 2014  



• Proteindeki polimorfizm, hücre yüzeyindeki ifadesini ve
HLA ile etkileşme özelliklerini etkiler

• Ör: KIR3DL1
– KIR3DL1*005, *006, *007: Düşük/Orta düzeyde ifade edilir

– KIR3DL1*001, *002, *008,*01502, *020, *052 Yüksek düzeyde ifade edilir

– KIR3DL1*028, *053. Düşük düzeyde ifade edilir

– KIR3DL1*004:  Hücre içinde kalır

• Ör: KIR2DS4*003 : Hücre içinde kalır veya sekrete edilir

• Ör:KIR3DL3: Genelde hücre yüzeyinde düşük ifade edilir, sebep? 



KIR Haplotipleri-3 

Steven Marsh,  EFI EducatIonal 2014  



KIR lokusundaki “centromeric” ve “telomeric” 
genlere göre çeşitli motiler tanımlanmıştır



Steven Marsh,  EFI EducatIonal 2014  

KIR Genleri ve Bilinen HLA Ligandları

Sadece viral peptidler varsa

HLA-C grup 2, C2 (80N)(2, 4, 5, 6, 15, 1602, 17, 18)

HLA-C  grup 1, C1 (80K)(1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 1601)

HLA  Bw4 motifi ( B lerin 1/3 ü, A23, A24, A25, A32) 

CD158a

CD158b1

CD158b2

CD158e1
CD158e2

CD158d

CD158h

CD158i



Bw4 : 80.pozisyonda izoleusin olanlarda (80I)3DL1 aracılı inhibisyon daha iyi,
threonin(80T) olanlar sadece belli 3DL1 ler için iyi ligand olur

CD158a
CD158h

CD158b1
CD158b2

CD158d

CD158i

CD158e1



NK Hücre fonksiyonunda
“Killer cell Immunglobulin like Receptor” (KIR)                                                            

rolü



NK Hücre fonksiyonunda KIR rolü
NK Hücrelerde “self” HLA için en az 1 inhibitör reseptör mutlaka bulunur, genellikle
bu sayı birden çoktur
KIR ve ligandları farklı kromozomlarda kodlanır (ayrı ayrı kalıtılır)

Parham, P. Immune System 2nd Ed 2005



İnhibitör KIR’lar ve Alloreaktivite
• KIR2DL2 ve/veya KIR2DL3 her insanda bulunur

Bu birey C1 allelleri taşıyorsa eğitilmiş NK hücreleri C1 taşımayan bireylere karşı
aktivasyona sebep olacaktır (%100)

• KIR2DL1  insanların %97 sinde bulunur
Bu birey C2 allelleri taşıyorsa eğitilmiş NK hücreleri C2 taşımayan bireylere karşı
aktivasyona sebep olacaktır (%97)

 KIR3DL1  insanların %9o nında bulunur
Bu birey Bw4  allelleri taşıyorsa eğitilmiş NK hücreleri Bw4 taşımayan bireylere karşı
aktivasyona sebep olacaktır (%90)

SONUÇ:  Sadece HLA moleküllerini karşılaştırarak (ligand-ligand modeli)
NK alloreaktivitesini %100 doğrulukla tahmin edemeyiz “missing
self”  (ligandın kaybı)  ve KIR genlerini birlikte belirlemek gerekli

Kişinin  taşıdığı HLA ile etkileşen bir  KIR(+): Lisanslı NK hücre 
Kişinin  taşıdığı HLA ile etkileşen bir  KIR( -): Lisanssız  «self tolerant»NK hücre 



KIR-HLA İlişkisi İnsan Sağlığını Etkiler

Kalle Malmberg EFI Educational 2014



KIR: Klinik Önemi- HKHN
AML olgularında akraba olmayan vericiden yapılan nakillerde HKHN 

sonrası görülen TRM ve relaps,  yaşamı olumsuz etkiler

AML olgularında vericinin KIR genleri ve alıcının HLA molekülleri ile
belirlenen NK Hücre alloreaktivitesinin naklin başarısına katkısı
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur

• Vericinin KIR Bx olması durumunda OS,  belirgin olarak yüksek bulunmuş
(Cooley et al Blood 2009) 

• Gerek sentromerik gerekse telomerik B motifleri, relapsa karşı koruyucudur

(Cooley et al Blood 2010), Hasta C1 ligandı taşıyorsa bu daha belirgin (Venstrom et 

al NEJM 2012, Cooley et al J Immunol 2014)

• Donorde KIR2DS1 bulunmasının HLA-C ye bağımlı olarak relapstan

koruduğu gösterilmiş (Venstrom et al New Engl J Med 2011, Hasta C1 ise relaps
azalıyor)  C2 için homozigot ise TRM artıyor (Sobecks et al Biol Blood Marrow 

Transplant 2015)

• Vericide KIR2DL5A, KIR2DS1 ve KIR3DS1 varsa relaps daha az (Stringaris et al 2010) 



Miyeloid Malinitelerde Tekrar Edilmiş  Tespitler

• Vericinin B Haplotipini taşıması, özellikle «cenB» (NHL de de etkili bulunmuş )
• Hastanın C1  Ligandını taşıması
• Hasta  C1 Ligandı  (C1C1, C1C2), Vericide KIR2DS1 olması 
• Vericide KIR3DS 1 var TRM ve aGVHD ↓
• Vericinin " B content " analizinde "best ", " better " bulunması

• Ligandlar için GvH yönünde MM olması (NK alloreaktivitesi için  bu şart !!)
( C1, C2 MM de alloreaktif oranı yüksek , Bw4+ verici Bw4- alıcı:  alloreaktivif

oranı daha düşük , 2/3), aGVHD g 3-4 riski var

• Hasta C2 için homozigot ise  OS, DFS ↓, RR, TRM↑      ancak 

– Verici KIR2DS2 ise : OS, DFS ↑
– Verici KIR2DS1 ise: RR ↓, TRM ↑ 

• Ligandlar için HvG yönünde MM
• Genelde KIR2DS2 varlığı  OS, DFS ↓, RR, TRM↑ 

OLUMLU ETKİ

OLUMSUZ ETKİ
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http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/ipd/kir/ligand_calculator.cgi



KIR: Klinik Önemi- HKHN sonrası NKH 
repertuvarının oluşması 

• HKHN sonrasında önce KIR2DL2/3 daha sonra 
KIR2DL1 ifade edilir 

– Hastada erken ifade edilenin Ligandı olan C1 varsa OS 
daha iyi  C2 varlığı ise risk oluşturur

– Hasta C1 ise HLA-C bölgesinde mm olmasın 

– Hasta C2 ise HLA-C bölgesinde   alel mm daha iyi





Talasemilerde UT: KIR etkisi 



AUTF Deneyimi
• HLA uyumlu kardeşten yapılan nakillerde(n=96, AML,KML, +T hücre)
• «Univariate» analizde:

aKIR-match: 
• Relapsda(RR) azalma (hazard ratio [HR]: 0.4; p=0.04) 
• Hastalıksız yaşamda artma (DFS) (HR: 0.5; P=0.03).
• cGvHD sıklığında azalma (Odds ratio [OR]: 0.4; p=0.04) 

iKIR-match:
• cGvHD sıklığında azalma (OR: 0.3; p=0.009) 
• Relaps, OS or DFS üzerine etkis bulunmadı

aKIR ve iKIR match:
• cGvHD sıklığında azalma (OR: 0.3; p=0.02). 

Vericinin Haplotipi
• Haplotip-BB: Relapsda azalma yönünde (HR: 0.4; p=0.08)

OS Daha iyi (HR: 0.4; p=0.04)
• Haplotip-AB ve BB : cGvHD insidansında artış (OR: 4.1; p=0.03).



Multivariate analizde
aKIR-match

DFS artmış (HR: 0.5; p=0.04)
iKIR-match

cGvHD insidansı daha düşük (OR: 0.3; p=0.02) 
haplotip-AB and -BB donorler ile
cGvHD insidansı artmış  (sırasıyla  OR: 7.9; p=0.02; OR: 5.1; p=0.03).
In an attempt to investigate the pathogenesis underlying KIR 

matching, we searched for residual NK/T-cells on day 0 peripheral 
blood samples of  six additional recipients and noted the presence of 
CD3+ (7.0-91.4 x 106/L) and CD56+57+ (0.8-12.7 x 106/L) cells.
• In conclusion, conditioning regimen surviving recipient NK/T-cells 

potentially influenced by KIR-matching may contribute to GvL/GvH
reactions.

AUTF Deneyimi



NK Hücre Alloreaktivitesini Etkileyen
Çeşitli Faktörler Var 

• Vericideki iKIR için(reseptör) hastada Ligand (HLA) var mı ?
• Alıcı – verici arasındaki KIR farkı ?
• Mevcut KIR repertuarının tipi, Haplotipler, Motifler ? 
• Vericideki NK Hücrelerin eğitim durumu?
• iKIR ve aKIR larda görülen çeşitliliğin (alelik farklar) önemi ? 

Tüm bu faktörlerin etkili olmasında / değerlendirilmesinde
– Hazırlama rejiminin özellikleri (MA-NMA     ATG?, Tipi?)
– T hücre deplesyonu yapılmış olması
– Kullanılan hücre dozu
– Post x dönemdeki immunsupresyon (mikofenolat mofetil var/yok)

ÖNEMLİ 



KIR etkisini daha iyi 
değerlendirebilmek için 

• Hastalık Grupları,  HKH kaynakları, Hazırlama Rejimleri kullanılan 
ımmusupresif tedaviler dikkate alınmalıdır  

Bu değerlendirmeler için:

• Hasta , verici HLA tiplendiriminin alellik düzeyde olması

• Verici KIR tespitinin mümkünse alellik düzeyde yapılması ve 
fonksiyonel kapasitenin  de değerlendirilmesi (immunfenotipleme
ve fonksiyonel testler ile  sitotoksitenin belirlenmesi)

Önem taşır 





Treg- NK Hücre fonksiyonu
Treg in  NKH baskılanması için
TCR aracılı  uyarılması şart

IL-2, IL4, IL7, Il12
Treg blokajını kaldırabilir

HKHN de  IL-2,  Treg bloke edip NK yanıtına yol açabilir 

Ortamda Tm varken iTreg ve IL-2
NK hücre  sitokin salınımı azaltırken
sitotoksitesi artar

Treg membranındaki TGF-b
NKH baskılar

doz siklofosfamid Treg de azalma sağlar  



HKH  ve NK Hücre  farklılaşmasında Treg etkisi  hipotezi  

Treg yüzeyindeki TGF-b

Treg ler
CTLA-4, PD-1 blokajı ile engellenebilir  
Ancak :  Donor T hücrelerin kontrolsüz yanıtı ile artan mortalite ?????








