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ÖZET 

Karagözlü F. " Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim 

Dalı’nda 2010-2015 Yılları Arasında Ġzlenen Ġntravenöz Ġmmünoglobulin Tedavisi 

Alan Hastaların Değerlendirilmesi" İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 

Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2018.  

AMAÇ: Bu çalışmada 2010-2015 yılları arasında merkezimizde düzenli olarak 

intravenöz immünoglobulin tedavisi alan immün yetersizlik tanılı hastaların 

değerlendirilmesi amaçlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı’nda 2010-2015 yılları 

arasında immün yetersizlik tanısı ile izlenen 0-18 yaş arası 35 çocuk hasta dahil edildi. 

Bu hastalara ait cinsiyet, yaş, tanı, ailede immün yetersizlik ve akraba evliliği varlığı, 

büyüme-gelişme geriliği, lenfoid organ tutulumu, sistemlere ait bulgular, enfeksiyon 

sıklığı ve hastane yatış öyküsü varlığı retrospektif olarak incelendi. 

BULGULAR: İntravenöz immünoglobulin tedavisi alan immün yetersizlikli 35 

olgunun 13’ü (%37,1) kız, 22’si (%62,9) erkekti. Hastaların 21’inde (%60) yaygın 

değişken immün yetersizlik, 6’sında (%17,1) ağır kombine immün yetersizlik, 3’ünde 

(%8,6) ataksi telenjiektazi, 3’ünde (%8,6) hiperimmünoglobulin M sendromu, 2’sinde 

(%5,7) Bruton agammaglobulinemisi tanısı mevcuttu. Genellikle hastaneye ilk başvuru 

semptomu olan tekrarlayan enfeksiyonlar ve hastaneye yatış öyküsü hastaların 35’inde 

de (%100) mevcuttu. İntravenöz immünoglobulin tedavi öncesinde 35 hastanın 1’inde 

(%2,9) yılda 4-6 kez, 15’inde (%42,9) yılda 7-10 kez, 19’unda (%54,3) ise yılda 10 

kereden fazla enfeksiyon geçirme öyküsü mevcuttu. Tedavi başlandıktan sonra 

hastaların 35’inde (%100) de enfeksiyon sıklığı yılda 1-3 kez olduğu görüldü. Tedavi 

öncesi IgG ortanca değeri 224 mg/dL (25-1339), sonrası 510 mg/dL (218-1568) idi. 

SONUÇ: Primer immün yetersizliklerde ciddi enfeksiyonlar ortaya çıkmadan önce tanı 

konulması, prognoz ve aileye zamanında genetik danışma verilebilmesi için önemlidir. 

Aile öyküsünün ve klinik özelliklerin iyi değerlendirilmesi hastalığın erken tanısı için 

çok önemlidir. İntravenöz immünoglobulin tedavisi ile tekrarlayan enfeksiyonlar, 

hastane yatış sayısını ve morbiditeyi azaltmaktadır. 

Anahtar kelimeler: İmmün yetersizlik, immünoglobulin, yan etki. 
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SUMMARY 

Retrospective Study of Patients Who Had Been Treated With Regularly 

Intravenous Immunoglobulin Followed by Pediatric Infectious Diseases Department 

between 2010-2015 

 

OBJECTIVE: Objective of this study was to evaluate the clinical outcomes of patients 

diagnosed with immundeficiency who regularly had received intravenous immunoglobulin 

therapy in our department between 2010 and 2015. 

METHODS: This study was performed at Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, 

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases and Immunology 

between 2010 and 2015. Zero-18 years old 35 patients diagnosed with primary 

immundeficiency were included in our study. Patients’ data regarding gender, age, primary 

diagnosis, family history of immundeficiency, consanguineous marriage, growth and 

developmental delay, lymphoid tissue involvement, systemic findings, infection frequency 

before and after intravenous immunoglobulin therapy and existence of hospitalization 

history were analyzed retrospectively. 

RESULTS: Thirteen (%37,1) female and 22 (%67,9) male patients were evaluated in this 

study. Twenty-one patients (%60) were diagnosed with common variable 

immundeficiency, 6 were (%17,1) severe combine immundeficiency, 3 were (%8,6) ataxia 

telangiectasia, 3 were (%8,6) hyperimmunglobulin M syndrome and 2 were (%5,7) Bruton 

agammaglobulinemia. All the patients (%100) had history of hospitalization for recurrent 

infection. When the treatment was evaluated in terms of effectiveness on infection 

frequency, before the immunoglobulin treatment, it has been observed that; 1 patient (%2,9) 

had 4-6 times, 15 patients (%42,9) had 7-10 times and 19 patients (%54,3) had more than 

10 times history of infection per a year. However after the immunoglobulin treatment; it has 

been observed that infection frequency of all the patients (%100) was 1-3 times per a year. 

Pretreatment median IgG values were 224 mg/dL (25-1339), posttreatment 510 mg/dL 

(218-1568) who were entered into this study. 

CONCLUSION: Early identification of PIDs before emergence of serious infections is 

important for prognosis, and providing timely genetic counselling to the family. Recurrent 

infections, hospitalization and morbidity reduced by treatment with intravenous 

immunoglobulin therapy. 

Key words: Immune deficiency, immunoglobulin, adverse reaction 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

İmmünglobulinler (Ig) bağışıklık sisteminde bulunan ve kendilerinin oluşmasına 

neden olan antijenlerle birleşebilme özelliğindeki moleküllerdir. Bu özellikleri 

sayesinde vücutta çeşitli reaksiyonlara yol açarlar. Antijen-antikor birleşmesi özgüldür, 

bir antijen sadece oluşumuna neden olduğu antikorla birleşebilir. Günümüzde 

hastalıkların tanısının konulmasında bu özelliği ile önemli rol oynamaktadır (1). 

İmmünglobulinlerin tarihçesi 17. yüzyılda Lower ve King’in “kötü kanın, sağlıklı 

bir vücuttan alınan iyi kanla tamiri” düşüncesinden ilham alan transfüzyon 

denemelerine dayanmaktadır. 1889’da Von Behring ve Kitasato adlı araştırmacılar; 

tetanoza karşı bağışık kılınan tavşandan alınan kanın bağışık olmayan bir tavşana 

verilererek tavşanı hastalıktan koruduğunu göstermişlerdir. Bu konuda araştırma yapan 

Cohn ve arkadaşları (2) İkinci Dünya Savaşı sırasında antikordan zenginleştirilmiş 

immünoglobulin geliştirmişler ve bu immünoglobulinlerin insanları kızamık ve hepatit 

A’dan koruduğunu tespit etmişlerdir. Bruton ise ilk kez agammaglobulinemili hastaların 

varlığını belirlemiş ve daha önce Cohn ve arkadaşları (2) tarafından geliştirilen 

immünoglobulin solüsyonlarının agammaglobulinemik hastalara immünoglobulin 

uygulandığında yararlı sonuçlar aldığını bildirmiş, intravenöz olarak yapıldığında ise 

anafilaksiye neden olduğunu gözlemlemiştir. 

İntravenöz immünoglobulin (İVİG) tedavisi Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk 

kez 1981 yılında FDA (Food Drug Administration) onayı almış ve öncelikle 

hipogamaglobulinemi ile seyreden immün yetersizliklerin tedavisinde kullanımı 

önerilmiştir (3). 

İntravenöz immünoglobulin tedavisinin klinik kullanım alanı gün geçtikçe 

artmaktadır. Bu araştırmada İVİG tedavisinin etkinliği, yan etkileri ve immün 

yetersizlik tanısı olan hastalardaki enfeksiyon sıklığı üzerindeki etkileri sorgulanmıştır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

 

2.1. ĠMMÜNGLOBULĠNLER 

İmmünglobulinleri açıklamak için önce proteinleri incelemek gerekir. Kan 

plazmasında bulunan proteinler albumin, globulin ve fibrinojen olmak üzere üç grupta 

incelenir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) globulin proteinlerinin kan serumundaki 

hızlarına göre alfa, beta, gamma ve delta globulinler olarak sınıflandırmıştır. İmmün 

etki gösteren proteinler ise daha çok gamma globulin kısmında yer alırlar, bununla 

birlikte daha az miktarlarda beta globulin, çok az miktarda ise alfa globulin kısmında 

toplanırlar. Proteinlerin globulinler kısmında yer alan ve immünolojik etkileri olan bu 

moleküller immünoglobulinler adını almaktadır. İmmünglobulinler “Ig” şeklinde 

sembolize edilirler (1). 

2.1.1. İmmünglobulinlerin yapısı 

İmmünglobulinler, B lenfosit hücrelerinin ürünleri olan, belirgin şekilde heterojen 

ve hemen hemen sınırsız antijen bağlama kapasitesine sahip olan moleküllerdir. Her 

molekül iki ağır ve iki hafif zincir olmak üzere toplam dört polipeptit zincirinden 

oluşmaktadır. 

Ağır zincirler yaklaşık olarak 50 kilodalton (kd) hafif zincirler ise 23 kd 

ağırlığındadır. Zincirler disülfit bağlarıyla birbirlerine bağlanır ve Y konfigürasyonunu 

alır. İmmünglobulin molekülü değişken (V) ve sabit (C) bölgelere sahiptir. C bölgesi 

her Ig sınıfı için ayırıcı olan ve nispeten sabit aminoasit dizisine sahip olan bölgedir (4). 

İmmünglobulinler, antijen bağlayan Fab ve kristalize olabilen Fc parçalarından oluşur. 

Hafif zincir ve ağır zincirlerin bir kısmından oluşan Fab, Ig’nin V bölgesini içerir. 

Kompleman aktivasyonundan sorumlu olan Fc parçası C bölgesinin çoğuna sahiptir. 

İmmünglobulin G’de (IgG) gama, immünoglobulin M’de (IgM) mü, 

immünoglobulin’de (IgA) alfa, immünoglobulin D’de (IgD) delta, immünoglobulin 

E’de (IgE) ise epsilon ağır zincirleri bulunur. İnsandaki bu beş Ig sınıfında kappa ve 

lambda olmak üzere iki tip hafif zincir bulunur. Böylece on farklı tip Ig molekülü 
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oluşabilir. Monomerik yapıda bulunanlar IgG, IgD, IgE molekülleridir. İmmünglobulin 

M pentamerik ya da monomerik bulunabilir. İmmünglobulin A ise monomer, dimer ve 

trimer şekilde bulunabilir. Salgısal komponent epitel hücrelerinde üretilir ve Ig 

sentezinden sonra Ig molekülüne eklenir (5). 

2.1.1.1. Ġmmünglobulin G 

Kanda bulunan antikor moleküllerinin yaklaşık %70-80 kadarını oluşturur. 

Plasentadan geçebilen tek antikordur. Bu antikor klasik yoldan kompleman fiksasyonu 

sağlar, antibakteriyel lizisi sağlayabilir, antiviral ve antitoksik aktiviteye sahiptir, etkili 

bir opsonindir ve bu işlevi için komplemana ihtiyacı yoktur (6).  

Vücutta günde yaklaşık olarak 35 mg/kg IgG yapılır. Yüksek IgG düzeylerinde 

katabolizma yüksek, düşük düzeylerde ise düşüktür. Makrofajlar, nötrofiller, lenfositler 

ve trombositler gibi hücrelerde IgG için Fc reseptörleri vardır. İmmünglobulin G2 Fc 

reseptörleri trombosit ve lenfositlerde; immünoglobulin G3 Fc reseptörleri 

makrofajlarda, nötrofillerde, trombosit ve lenfositlerde; immünoglobulin G4 Fc 

reseptörleri trombosit ve lenfositlerde bulunur (6). 

2.1.1.2. Ġmmünglobulin M 

Normal serum reseptörlerinin %10 kadarını oluşturur. Sentezi IgG ve IgA’ya 

oranla daha azdır. Pentamer şeklinde bulunur. İmmünglobulin M plasentadan geçemez 

ve yarı ömrü 5 gündür. Bu antikor komplemanı klasik yolla fikse eder, mukoza 

yüzeylerinde koruyucu görev yapar (5). 

2.1.1.3. Ġmmünglobulin A 

Mukozal ortamda işlevini yerine getirme özelliği ile diğer immünoglobulinlerden 

ayrılır. İmmünglobulin A üretimi, mukozadaki antijenlerin dolaşan plazmositleri 

uyarması ile başlar (5). Bu antikor mikroorganizmların pilileri ile mukozaya 

adezyonunu engeller ve antijen aglütinasyonuna neden olur. Hücre içi virüs ve 

toksinlerin nötralizasyonu ile birlikte immün komplekslerin dolaşımdan 

uzaklaştırılmasını sağlar. Salgısal IgA’nın antijen ile bağlanması inflamasyona yol 

açmaz, non-inflamatuvar bir antikordur (5). 
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2.1.1.4. Ġmmünglobulin D 

Özellikle fetus ve yenidoğan B lenfosit yüzeyinde IgM ile birlikte en fazla 

bulunan immünoglobulinlerdir. Monomerik yapıda olan bu antikorun yarı ömrü 

yaklaşık 3 gündür. Komplemanı alterne yol ile aktive edebilirler (5). 

2.1.1.5. Ġmmünglobulin E 

Serum immünoglobulinlerinin yaklaşık %0,004’ünü oluşturur. Sadece monomerik 

yapıda bulunan bu antikorun yarı ömrü yaklaşık 2 gündür. Bazofil hücreleri üzerinde Fc 

reseptörleri bulunması nedeniyle allerjik reaksiyonlarda görev alır. Solunum ve sindirim 

sistemi mukozalarının dış yüzeyinde bulunur. Komplemanı alterne yolla aktive eder (5). 

Yaşa göre değişen immünoglobulin seviyelerinin referans aralıkları Tablo 1.’de 

verilmiştir. 

Tablo 1: Yaşa göre değişen immünoglobulin referans aralıkları (7) 

YaĢ IgG (mg/dL) IgM (mg/dL) IgA (mg/dL) 

Yenidoğan 1121 (636-1606) 13 (6,3-25) 2,3 (1,4-306) 

1 ay 503 (251-906) 45 (20-87) 13 (1-53) 

2 ay 365 (206-601) 46 (17-105) 15 (2,8-47) 

3 ay 334 (176-581) 49 (24-89) 17 (4,6-46) 

4 ay 343 (196-558) 55 (27-101) 23 (4,4-73) 

5 ay 403 (172-814) 62 (33-108) 31 (8,1-84) 

6 ay 407 (215-704) 62 (35-102) 25 (8,1-68) 

7-9 ay 475 (217-904) 80 (34-126) 36 (11-90) 

10-12 ay 594 (294-1069) 82 (41-149) 40 (16-84) 

1 yaş 679 (345-1213) 93 (43-173) 44 (14-106) 

2 yaş 685 (424-1051) 95 (48-168) 47 (14-123) 

3 yaş 728 (441-1135) 104 (47-200) 66 (22-159) 

4-5 yaş 780 (463-1236) 99 (43-196) 68 (25-154) 

6-8 yaş 915 (633-1280) 107 (48-207) 90 (33-202) 

9-10 yaş 1007 (608-1572) 121 (52-242) 113 (45-236) 

Erişkin  994 (639-1349) 156 (56-352) 171 (70-312) 
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2.2. TEDAVĠ AMACI ĠLE KULLANILAN ĠMMÜNOGLOBULĠN 

ÇEġĠTLERĠ 

İmmünglobulinler uygulanma çeşitlerine göre intravenöz immünoglobulin (İVİG), 

subkutan immünoglobulin (SCIG) ve intramüsküler immünoglobulin (IMIG) olarak 

ayrılmaktadır. 

2.2.1. Subkutan İmmünglobulin (SCIG) 

Subkutan enjeksiyonlar Bruton’un ilk agammaglobulinemi tanısı koyduktan 10 yıl 

sonra 1962 yılında başlamıştır (8,9). Bruton intramüsküler uygulama için sadece hayvan 

kaynaklı hiyalüronidaz kullanmıştır (9). Ancak intravenöz uygulama kullanılabilir 

olduğunda daha fazla volümde uygulama seçeneği olduğu için tercih edilmeye 

başlanmıştır. Sonradan, primer immün yetersizlikli hastaların rutin replasman 

tedavisinde intravenöz uygulama ile karşılaştırıldığında daha az sistemik yan etki 

görülmesi ve daha hızlı uygulanabilir olması sebebiyle subkutan immünoglobulin 

kullanımı zaman geçtikçe popülarite kazanmıştır (9,10). 

İmmün yetersizliği olan hastaya subkutan immünglobülin infüzyonu %10-16’lık 

preparatlarla 0,05-0,20 mL/kg/saatte, yavaş infüzyon halinde önerilmektedir. İdame 

dozu 100 mg/kg/haftadır. İskandinav ülkelerinde bu tip tedavi oldukça sık ve hızlı 

olarak (40 mL/saat) yapılmakta ve daha az yan etkiye yol açtığı bildirilmektedir (11). 

2.2.2. İntramüsküler immünoglobulin 

Antikor eksikliğinde, intramüsküler Ig dozu ayda 100 mg/kg’dır. Bu yaklaşık 

%16,5 lik prepatattan 0,7 mL/kg/ay’dır. Tedavi başında 2 veya 3 kat doz olacak şekilde 

3-5 gün aralıklarla verilebilir. Maksimum doz haftada 20-30 mL’yi aşmamalıdır. Her bir 

enjeksiyon yapılan bölgede 5 mL’yi aşmayacak (erişkinde 10 mL) miktarda, tercihen 

kalçaya (bacak ön yüzüne de yapılabilir) yapılmalıdır. İmmünglobulin uygulanan 

bölgede hassasiyet, steril apse, fibrozis ve siyatik sinir zedelenmesi gelişebilir. 

Malnütrisyonu olan çocuklarda siyatik sinir zedelenmesi, trombositopenisi olan 

çocuklarda ise hematom gelişme olasılığı yüksektir (12). 

Standard Ig enjeksiyonundan sonra serum IgG düzeyindeki maksimal artış 

hastadan hastaya, dozdan doza, enjeksiyon yerine, absorbsiyon hızına, lokal proteolizis 

ve dokulardaki dağılımına göre farklılık gösterir. Genellikle 100 mg/kg Ig enjeksiyonu 
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2 ile 4 gün içinde serum IgG’sinde 100-125 mg/dL artışa yol açar (13). Eğer, enjeksiyon 

süresi dolmadan hastanın enfeksiyon yakınmaları başlıyor ise Ig uygulaması 2 veya 3 

hafta ara ile (daha kısa aralıkla) yapılır (14-16). 

2.2.3. İntravenöz immünoglobulin 

Standart intravenöz immünoglobulin (İVİG) preparatları yaklaşık olarak 5000-

10000 donör plazmasından elde edilmektedir. Çok sayıda donörden hazırlanması nedeni 

ile donörlerin sahip olduğu doğal enfeksiyon ve immünizasyon ile oluşan çok çeşitli tipteki 

antikorları içerirler (17,18). 

Spesifik tedavilerde kullanılan çoğu immünoglobulin preparatları aynı zamanda 

inaktif ya da kanla bulaşan patojenleri içermektedir. Buna engel olmak için düşük pH, 

doymuş asit/alkol, ısı (pastörizasyon) ve/veya nanofiltrasyon ile muamele etmeyi içeren bir 

dizi işlemden geçirilmektedir (19,20). 

Soğuk alkol ayrıştırması (Cohn veya Kistler-Nitschmann prosedürleri) ile 

immünoglobulin içeren bölümleri elde edilir. Bunu takiben yapılan çökeltme basamaklarını 

içeren arıtma teknikleri ile non-immünoglobulin G proteinleri ayrıştırılır, iyon değişim 

kromatografisi ile ayrıştırma işlemi sonrasında istenen saf IgG elde edilir (21). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İVİG preparatlarının üretimi için olması gereken 

minimum standartları belirlemiştir. Düzenlenen bu standartlara göre; preparatlar en az 1000 

donörden elde edilmiş olmalı, mümkün olduğu kadar az oranda IgA içermeli, in vivo 

birikim yapacak koruyucu ve stabilizatör maddeler içermemeli ve IgG molekülleri mümkün 

olduğu kadar az biyokimyasal modifikasyona uğramalıdır. Ayrıca bu IgG molekülleri 

kompleman düzeltici, opsonizasyon gibi aktivitelere sahip olmalıdır (22,23).  

2.3. ĠNTRAVENÖZ ĠMMÜNGLOBULĠN PREPARATLARI 

Kullanımda olan İVİG preparatları, IgA ve IgG subgrupları yönünden aralarında 

minör farklılıklar içerirler. Ticari bir İVİG preparatı %95 ve üzeri IgG, %2,5’den az IgA 

ve IgM içerir. İmmünglobulin G subgrupları ise donör havuzunun içeriğine göre; IgG1 

%55-70, IgG2 %30-38, IgG3 %0-6, IgG4 %0,7-2,6 şeklinde değişen oranlarda bulunur. 

Pürifiye immünoglobulin glukoz, maltoz, glisin, sukroz, mannitol veya albumin ile 

stabilize edilir (17). 

İdeal bir İVİG preparatında verici sayısı 4000 (5000- 10.000), yarılanma ömrü 20 

gün ve monomerik IgG düzeyi %90’dan fazla olmalıdır. Beraberinde; IgG alt grup 



 

 

 

9 

dağılımı uygun ve Fc işlevleri eksiksiz (kompleman bağlama ve opsonizasyon) 

olmalıdır. Pirojen, agregat, vazoaktif madde içermemeli; minimal IgA içermeli, steril 

olmalı, düzenli, stabil ve toz ise çabuk eriyebilir olabilmeli, ucuz ve yan etkileri az 

olmalıdır (2). Tablo 2’de Türkiye’de olan bazı İVİG preparatlarının özellikleri 

verilmiştir (24). 

 

Tablo 2: İntravenöz immünglobülinlerin preperatları (24) 

Adı Firma HazırlanıĢ Stabilizatör 

iĢlem 

Antimikrobiyal iĢlem IgA 

miktarı 

(micgr/mL) 

Octagam Octapharma %5 likit Maltoz Solvent-deterjan, düşük Ph 100 

Flebogamma Grifols %5, %10 

likit 

D-sorbitol Soğuk etanol fraksiyonu, 

PEG, iyon değişimi, 

kromatografi, düşük Ph, 

solvent-deterjan, 

nanofiltrasyon 

%5 <50 

%10 <100 

Tegelin Er-kim Liyofilize Sükroz Cohn-Oncley fraksiyonu, 

derin filtrasyon, 

ultrafiltrasyon, 

nanofiltrasyon, düşük Ph 

pepsin uygulaması 

17 

Gamunex Biem Likit Glisin Kaprilat/Kromatografi 0,046 

mg/dL 

Kiovig Baxter Liyofilize Glisin Cohn-Oncley soğuk etanol 

fraksiyonu, solvent detarjan 

(S/D), nanofiltrasyon (35 

nm), düşük pH’da ve 

yüksek ısıda inkübasyon, 

pastörizasyon (21-23 gün) 

<0,14 

mg/mL 

IgVena Onko ilaç Likit Maltoz Solvent-deterjan <0,05 mg 
PEG: Polietilen Glikol 

 

2.4. ETKĠLERĠ 

2.4.1. Enfeksiyonlara karşı koruma 

Hipogammaglobulinemi, antikor eksikliği hastalıklarında ve/veya diğer immün 

yetersizlik durumlarında İVİG tedavisi yeterli miktarda antikor konsantrasyonu 

oluşturarak patojenlerin büyük bir kısmına karşı koruma sağlamaktadır (25-27). 
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2.4.2. Alloimmünizasyon  

Hamilelikte Rh (D) negatif annenin potansiyel Rh (D) pozitif bebeği için 

uygulanan Rh(D) immünoglobulinin hangi mekanizma ile çalıştığı halen 

bulunamamıştır. Muhtemel mekanizmalar arasında anti-D kaplı kırmızı kan hücrelerinin 

hızlı makrofaj aracılığı ile temizlenmesi ve/veya antijen spesifik B hücrelerin immün 

cevap oluşmadan sayılarının azaltılması vardır (28,29). 

2.4.3. Otoimmün ve inflamatuvar sürecin baskılanması 

İmmünglobulinlerin birkaç çeşit anti-inflamatuvar ve immün-modülatör etkisi 

mevcuttur (30-32). Farklı hastalıklarda, farklı mekanizmalarla etki gösterebildiğinden 

hastaya olan rölatif katkısını belirlemek güçleşmektedir. Örnek vermek gerekirse; 

immün trombositopenik purpura (İTP) hastalarında dalak ve karaciğerdeki fagositik 

hücrelerin ve splenik makrofajların Fc reseptörlerini bloke ederek etki etmekte ve 

antikor kaplı trombositlerin retiküloendotelyal sistem tarafından alınmasını 

engellemektedir (33-37). 

İmmünglobulinler dendritik hücre diferansiasyonu ve maturasyonunu inhibe 

ederek inflamatuvar sürecin baskılanmasında rol oynar (38). Ayrıca periferal 

monositlerin pro-inflamatuvar bölümlerini (CD14+CD6++) azaltır ve bu hücrelerden 

sitokin üretimini baskılar (39). İmmünglobulinler içerdiği spesifik antikorlar ile 

sitokinlerin nötralizasyonunu veya süpresyonunu sağlar. Lökosit adezyon molekülünün 

vasküler endotele bağlanmasını engeller. 

İntravenöz immünoglobulinin, orak hücreli anemili fare modelinde lökositlerin 

vasküler endotele bağlanmasını engellemek suretiyle kan akım hızını arttırdığı ve 

vazookluziv krizi durdurduğu saptanmıştır (40). Kawasaki hastalığında kullanılan İVİG 

etkisinin bu mekanizma ile olabileceği düşünülmektedir. 

İçerdiği anti-Fas antikorları ile Fas ligand aracılı apoptozisi bloke eder. Toksik 

epidermal nekrolizisi (TEN) olan hastalarda yapılan bir çalışmada hasta serumunda litik 

aktivitesi olan, keratinosit kaybına ve epitelyal deskuamasyona neden olan Fas ligand 

saptanmıştır (41). İn vitro deneylerde İVİG’in Fas aracılı hücre ölümünü engellediği 

gösterilmiştir. On hasta ile yapılan bir çalışmada TEN hastalığının progresyonunu 

hızlıca azalttığı bildirilmiştir (41). 
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Efektör makrofajlar üzerinde inhibe edici Fc-gama-RIIB reseptörlerini indükler 

(42). Bir fare modelinde, dendritik hücreler ve makrofajların anti-inflamatuvar etkisi 

olabilmesi için C tipi lektin reseptörlerine IgG’nin Fc parçasının bağlanması 

gerekmektedir (35,42). Dendritik hücrelerden interlökin-33 (IL-33) ile bazofillerde 

interlökin-4 (IL-4) mediyatör üretimi artarak makrofajlardaki Fc-gama-RIIB 

reseptörlerinin artması sayesinde anti-inflamatuvar etki sağlanır. İnsanlarda otoimmün 

hastalıklarda sınırlı veri olsa da kronik demiyelizan polinöropati hastaları yüksek doz 

İVİG ile tedavi edildiğinde periferik kanda Fc-gama-RIIB reseptörünün upregülasyonu 

olduğu gösterilmiştir (43). 

Mikrobiyal toksinlerin nötralizasyonunu sağlar. Stafilokoksal toksik şok 

sendromu, grup A streptokokal enfeksiyonlar, Kawasaki hastalığı gibi hastalıklarda 

stafilokok toksinlerine ve streptokokal süperantijenlere karşı oluşan antikorlar ile 

nötralizasyon sağlayarak, sitokin üretimini baskılar (44-46). İmmünglobulin, Shiga 

toksin aracılı hemolitik üremik sendromda (ST-HÜS) toksine karşı antikor sağlayabilir 

(47). 

İmmünglobulinlerin kompleman sistemi üzerinde de etkisi vardır. İmmün 

komplekslerin çözülebilir hale gelmesi ya da temizlenmesini sağlarken; C4b, hedef 

dokuya karşı oluşan membran atak kompleksi gibi aktif kompleman bileşenlerini de 

inhibe eder (34). Dermatomiyozit ve membranöz nefropati gibi immün kompleks 

hastalıklarının tedavisinde önemli olabilir (48). Kompleman sistemi bileşenlerinden C3b 

için alternatif bağlanma yeri oluşturarak, kompleman aktivasyonu sağlayacak hedefe 

bağlanmasını önler (49). C3a ve C5a gibi inflamatuvar kompleman fragmanlarının 

nötralizasyonunu sağlayan anafilatoksinler ve Fab2’nin sabit kısmı ile fiziksel bir 

ilişkisi olabileceği düşünülmektedir (50). 

Düzenleyici T hücrelerinin (Treg) değişimini sağlar. CD4+CD25+FoxP3+ 

Treg’leri arttırarak ve pro-inflamatuvar Th17 yolağını inhibe ederek multipl sklerozu 

olan fare modelinde hastalığın ilerlemesini engeller (41). Diğer hayvan modellerinde de 

Th17 yolağının inhibisyonuna ve FoxP3+ Treg hücrelerinin artmasına neden olduğu 

gösterilmiştir. İnsan dendritik hücrelerinde in vitro olarak İVİG’in Treg’leri 

indüklemesinin muhtemelen prostaglandin E2 aracılığı ile olduğu gösterilmiştir (51). 

İnsanlarda yapılan çeşitli çalışmalar bu mekanizmayı destekler niteliktedir. 

Kawasaki hastalarında verilen İVİG tedavisinin Treg miktarını arttırdığı saptanmıştır 
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(52). Otoimmün hastalık nedeniyle yüksek doz İVİG tedavisi alan hastalarda 

dolaşımdaki Treg aktivasyonunun artmış olduğu gösterilmiştir (53). 

Vasküler endotelyal hücrelerin üzerindeki transport sistemi olan FcRn 

reseptörlerini dolduran patojenik IgG’nin hızlıca temizlenmesi IgG’nin total plazma 

konsantrasyonunun artmasına neden olur (45). Bu reseptör bir kez dolduktan sonra IgG 

korunamaz ve serum düzeyine göre rölatif olarak azalır. İmmünglobulin G’nin yarı 

ömrünün uzaması FcRn reseptörüne bağlıdır. İmmün trombositopenik purpurası olan 

fare modelinde hızlı bir şekilde anti-trombosit antikorlarının yaklaşık yüzde ellisinin 

temizlenmesi İVİG’in uzun dönem etkili olmasına bağlıdır (54,55). 

 

2.5. YAN ETKĠLERĠ 

İmmünglobulinlere karşı olan yan etkiler lokal (infüzyon bölgesi), sistemik, 

spesifik bir organa (ör. böbrek, deri) ya da sisteme (ör. sinir sistemi, hematolojik sistem) 

karşı olabilir. Sistemik yan etkiler, transfüzyon sırasında ya da ilk 6 saatte ortaya çıkan 

erken reaksiyonlar (yan etkilerin %60’ı); infüzyondan 6 saat ile 1 hafta sonrasında olan 

gecikmiş reaksiyonlar (yan etkilerin %40’ı) ya da infüzyondan 1 hafta sonra gelişen geç 

reaksiyonlar şeklinde olabilir. Geç reaksiyonlar infüzyondan haftalar, hatta aylar sonra 

da gelişebilir (10). 

İntravenöz immünoglobuline bağlı lokal yan etkiler genellikle ağrı, kanama ya da 

enjeksiyon bölgesinde morarmadır. Venöz girişimde zorluk ya da dokulara sıvı 

ekstravazasyonu olduğu durumlarda uzamış şişlik ve ağrı görülebilir (10). 

Sistemik yan etkiler, bir kez tedavi alanlarda %20-40 oranında, tüm infüzyonlar 

değerlendirildiğinde %5 ile %15 arasında görülmektedir. En sık görülen erken yan 

etkiler titreme, ateş, baş ağrısı ve kas ağrısıdır. Bunlar genellikle hafif seyirlidir ve 

transfüzyonun ilk 6 saatinde görülür. Reaksiyonların büyük çoğunluğu ilk infüzyonda, 

hızlı infüzyonlarda, fazla miktarda infüzyonlarda, önceki infüzyondan uzun bir süre 

geçmiş olan infüzyonlarda, başka bir ürüne geçildiğinde ve enfeksiyon varlığında 

gelişmektedir (56-60). 

Sistemik yan etkiler daha önceki infüzyonları iyi tolere eden, aynı dozda ve aynı 

periyotlarda tedavi alan immün yetersizlik hastalarında nadirdir. Struff ve ark.’ları (61) 

çalışmalarında; 72 merkezde 1705 hastaya aynı preparat ile yapılan 15.548 infüzyonu 
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değerlendirmiş, sistemik yan etkilerin 10 hastada (%0,6), infüzyon sayısı göz önüne 

alınarak değerlendirildiğinde ise 15.548 infüzyonun 10’unda (%0,064 oranında) 

görüldüğünü tespit etmişlerdir. Benzer bir çalışmada Brennan ve ark.’ları (62) 4 

merkezde 459 hastaya yapılan 13.508 infüzyonda 59 hastada (%13) 111 sistemik 

reaksiyon (%0,8) olduğunu raporlamıştır. 

Sistemik reaksiyonlar, diğer hasta gruplarında daha yüksek oranlarda bildirilmiştir. 

Chapel ve ark.’ları (63) 82 multipl myelom hastasına yapılan 442 infüzyonun %12’sinde 

sistemik reaksiyon olduğunu saptamıştır. Singh-Grewal ve ark.’ları (64) intravenöz 

immünoglobulin tedavisi alan 58 hastanın 15’inde (%26), yapılan infüzyonların ise 

%25’inde sistemik reaksiyon olduğunu raporlamıştır. Sistemik yan etkiler dışında 

gecikmiş baş ağrısının özellikle yaygın olduğunu, hastaların %34’ünde, yapılan 

infüzyonların ise %13’ünde görüldüğünü raporlamıştır (65). 

 

2.5.1. Yan etkiler açısından önlemler ve kontrendikasyonlar 

İmmünglobulin replasmanı için İVİG alan birçok hastada premedikasyon 

gerekmemektedir. Ancak bazı hastalarda anafilaktoid ve inflamatuvar semptomları 

önlemek ve/veya rahatlatmak için infüzyon hızını azaltmak dışında, asetaminofen ya da 

nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ; çocuklar için önerilmeyen aspirin hariç) 

verilebilir. Bu yan etkilerin gelişmesi ürüne, uygulama şekline ve hasta durumuna 

(örneğin aktif enfeksiyon) bağlıdır (66). 

Gecikmiş reaksiyonlar (halsizlik, baş ağrısı, miyalji) infüzyondan 72 saat sonra 

gelişebilir. Tedavi öncesi ve sonrası benzer medikal tedaviler ile bu gecikmiş 

reaksiyonların sıklığı azaltılabilir. Akut ve gecikmiş yan etkileri hafifletmek için infüzyon 

öncesinde ya da infüzyon başlangıcında kortikosteroid uygulanabilir. Çok nadiren 

gözlenen, hayatı tehdit edici anafilaktoid reaksiyonlar; epinefrin, antihistaminik ve 

kortikosteroidler ile tedavi edilmelidir. Kullanılan İVİG preparatı değiştirildiğinde bu yan 

etkiler hafifleyebilmektedir (10). 

Selektif IgA eksikliği olanlarda anafilaksi riski vardır. İzole IgA eksikliği olan 

birey, kendisinde bulunmayan IgA’a karşı IgG ve IgE izotipinde anti-IgA antikorları 

yapabilir. Hastanın kanında Anti-IgA antikorları >1/1000 ise, kan, plazma, İVİG, IMIG 

transfüzyonları sırasında ciddi yan etkiler ve ağır anaflaksi gelişebilir. Kanındaki anti-IgA 

antikorları; <1/256 olan bireylerde (çok doğum yapmış veya sık kan transfüzyon öyküsü 
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olan kişilerde) nadiren anaflaksi gözlenmekte; ancak daha sık olarak saman nezlesi veya 

deri döküntüleri gibi reaksiyonlar gelişebilmektedir (67). İntravenöz immünoglobulin 

tedavisi; ağır enfeksiyon geçiren, IgG alt grup eksikliği eşlik eden olgularda, gereken tüm 

önlemler alındıktan sonra reanimasyon koşulları bulunan bir merkezde, IgA içeriği en 

düşük olan preparat seçilerek uygulanmalıdır. İçeriğinde IgA miktarı yüksek ise anafilaksi 

gelişebilir, bu durumda hemen epinefrin uygulanmalıdır (2,68). 

2.5.2. Hızlı yan etkiler 

İnfüzyon başlangıcından altı saat içinde oluşurlar. Hızlı yan etkiler Tablo 3’de 

özetlenmiştir. 

IgA eksikliği olan hastalarda gözelenen anaflaksinin IgG ve IgE  yapısındaki 

anti-IgA antikorlarına bağlı olduğu düşünülmekle birlikte bu konu halen tartışmalıdır. 

Bu hastalarda IgA içeriği daha düşük olan IgA preperatları tercih edilmelidir. 

Bu reaksiyonlar; epinefrin, antihistaminik, kortikosteroidler, sıvı replasmanı, 

gerektiğinde oksijen ile tedavi edilebilir. Tedaviye bağlı ölüm bildirilmemiştir. 

Subkutan immünoglobuline bağlı anafilaksi bildirilmemiş olup, İVİG’e bağlı 

anafilaksi gelişen olgular yavaş SCIG uygulamasını tolere edebilmektedir (69,70). 

Tablo 3: İnsan immünoglobulin kullanımına bağlı görülen yan etkiler (71) 

Hafif yan etkiler 

(yaygın, genellikle hızlı etkiler) 
Orta Ģiddette yan etkiler 

(Daha az görülen, genellikle 

gecikmiĢ yan etkiler) 

Ciddi yan etkiler 

 

İnfüzyon yerinde ağrı, morarma, 

kızarma * 

Baş ağrısı * 

Miyalji, sırt ağrısı, artralji * 

Ateş, titreme, yanaklarda 

kızarıklık* 

Anksiyete, keyifsizlik, halsizlik  * 

Bulantı, kusma * 

Hipotansiyon, hipertansiyon, 

taşikardi* 

Hiponatremi** 

Nötropeni** 

Direkt Coombs pozitifliği ** 

Persistan baş ağrısı ** 

Aseptik menenjit** 

Hemolitik anemi ** 

Serum hastalığı/artrit ** 

Dermatolojik komplikasyonlar ** 

Aşı etkisizliği ve/veya immün 

yetersizlik tanısına engel 

olması*** 

Anafilaktik, anafilaktoid 

reaksiyon * 

Renal komplikasyonlar ** 

Pulmoner komplikasyonlar ** 

Tromboz/tromboemboli ** 

Kolit ** 

Kan yolu ile bulaşan 

enfeksiyon hastalıkları *** 

*Hızlı reaksiyonlar—Ġnfüzyon baĢlangıcından sonraki ilk 6 saatte  

**GecikmiĢ reaksiyon—6 saat ile 1 hafta arasında görülen 

*** Geç reaksiyon—infüzyondan haftalar, aylar sonra 
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2.5.3. Gecikmiş yan etkiler 

Altı saat-bir hafta arasında oluşan yan etkilerdir (71). 

2.5.3.1. Nörolojik yan etkiler 

İntravenöz immünoglobulin infüzyonu esnasında ya da kısa süre sonrasında 

gözlenen baş ağrısı yaygın bir şikayettir. Çoğu zaman birkaç saat sürmekle birlikte, 

nadiren günlerce devam edebilmektedir. Özellikle, nörolojik ve otoimmün hastalıklarda 

kullanılan yüksek doz İVİG tedavilerinde, baş ağrısı daha yaygındır. Baş ağrıları 

genellikle 24 saat içinde geriler ve analjeziklere cevaplıdır. Bulantı-kusma ve kas 

ağrıları ile birlikte olduğu durumlarda baş ağrısı; narkotik olmayan analjeziklere 

dirençlidir. 

Fotofobi, ateş yüksekliği, ense sertliği, ciddi myaljisi olan hastalarda lomber 

ponksiyon (LP) yapılmalıdır. Serebrospinal sıvıda pleositoz ve protein artışı ile birlikte 

steril viral ya da bakteriyel kültür saptandığında aseptik menenjit tanısı konulmaktadır. 

İntravenöz immünoglobuline bağlı ilk aseptik menenjit vakası 1988’de raporlanmıştır 

(72). 

Aseptik menenjit; sıklıkla trombositopeni ya da nöromüsküler hastalık sebebiyle 

yüksek doz (1-2g/kg) İVİG kullanan olgularda görülmekle birlikte; daha nadiren 

standart doz İVİG alan primer immün yetersizlik hastalarında da görülebilir (73-75). 

Aseptik menenjit vakalarında analjezi, anti-emetik ve anti-migren tedavi 

verilebilir. Ciddi vakalarda ise steroidler ve anti-TNF tedavileri uygulanabilir. 

İntravenöz immünoglobulin tedavisi devam etmesi gereken durumlarda infüzyon hızı 

azaltılmalı, infüzyon azar azar arttırılmalı ve farklı marka İVİG preparatı 

kullanılmalıdır. Subkutan İVİG tedavisinde aseptik menenjit çok nadir olduğu için 

alternatif tedavi olarak tercih edilebilir (76). 

İntravenöz immünoglobulin tedavisinden sonra görülen diğer nörolojik yan 

etkiler; ensefalopati, vazospazm, serebral tromboz, emboli, infarkt ve vaskülittir            

(77-82). 

2.5.3.2. Tromboembolik komplikasyonlar 

Tromboembolik komplikasyonların daha çok hızlı ve yüksek dozda verilen 

infüzyonlar ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Riski arttıran diğer durumlar ise 
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herediter hiperkoagülabilite durumları, hipervizikozite, kalıcı kateter varlığı, 

otoimmünite, östrojen kullanımı, tromboz öyküsü ve immobilizasyondur (83). 

Dört ya da daha fazla kardiyovasküler risk faktörü (ör. sigara, koroner arter 

hastalığı, serebrovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi) olduğunda 

tromboembolik komplikasyon riski istatiksel olarak belirgin bir şekilde artmaktadır 

(%10, 5) (83). 

Trombozlar akut koroner sendrom, miyokard enfarktüsü, geçici iskemik atak, 

inme, derin ven trombozu ve pulmoner emboliyi içeren arteryel (yaklaşık %80) ve 

venöz trombozlar şeklinde görülmektedir (84-89). 

2.5.3.3. Nefrolojik yan etkiler 

Akut böbrek yetersizliği, hiponatremi ve psödohiponatremi bu sorunların başında 

gelmektedir. İntravenöz immünglobülin kullanımına bağlı akut böbrek yetersizliği 

olguların %1’inden daha azında görülmektedir. Bu yan etkiler asemptomatik kreatinin 

yüksekliğinden anürik böbrek yetersizliğine kadar değişik klinik tablolarla karşımıza 

çıkabilir. Genellikle yüksek doz İVİG kullanımı sonrasında görülen ve doz azaltıldıktan 

sonra 4-10 gün içinde kendiliğinden düzelen bulgulardır (89). Böbrek yetersizliğinin; 

İVİG preparatlarında bulunan ve metabolize edilemeyen sükrozun tübüler geri emilimi 

ile tübülüslerde birikip tıkanmaya yol açması sonucu geliştiği düşünülmektedir (90). 

İntravenöz immünglobülin sonrasında gelişen gerçek hiponatreminin preparat 

içindeki sukroz, maltoz ve serbest su yüküne bağlı olduğu düşünülmektedir. Sükroz ile 

maltoz intravasküler alandan ekstravasküler alana sıvı geçişini sağlayarak, serbest su ise 

daha çok tübülüs hasarı olan kişilerde sıvı yükü nedeniyle hiponatremiye sebep 

olmaktadır (91-93). 

Psödohiponatremi ise İVİG’in içerisinde bulunan protein ve lipitlere bağlı olarak 

gelişmektedir (94). 

2.5.3.4. Hematolojik yan etkiler 

İntravenöz immünoglobulin kullanımının yol açtığı hematolojik yan etkiler 

arasında Coomb’s pozitifliği, hemolitik anemi ve nötropeni sayılmaktadır. Birçok 

hastada subklinik hafif derecede Coomb’s pozitifliği bildirilmektedir. Ancak klinik 

olarak şiddetli hemolize yol açan Coomb’s pozitif hemolitik anemiler de olabilmektedir. 
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Gelişen hemolitik aneminin İVİG preparatı içinde bulunan eritrosit alloantikorlarına 

(anti-A, anti-B ve anti-D) bağlı olduğu düşünülmektedir (95-97). Hemen hemen tüm 

hemoliz vakalarının intravenöz uygulamaya bağlı olduğu, sadece bir hemoliz vakasının 

subkutan uygulama sonucu geliştiği raporlanmıştır (98). 

İntravenöz immnünglobülin kullanımına bağlı geçici nötropeniler görülebilir. 

Bunun İVİG içeriğindeki immünglobülinlere, kompleman aktivasyonuna ya da artmış 

adezyon molekülleri aracılığı ile gelişen vasküler alana nötrofil göçüne bağlı olabileceği 

düşünülmektedir. Diğer taraftan, İVİG içinde bulunan anti-nötrofil antikor veya siyalik 

asit bağlayan immünglobülin benzeri lektinlerin (sialic acid bingding Ig-like lectin-9-

Siglec-9) de nötropeniye yol açabileceği düşünülmektedir (99,101). 

2.5.3.5. Solunum sistemi ile ilgili yan etkiler 

Solunum sistemi yan etkileri arasında dispne veya hışıltı daha sık görülmekte, 

nadiren pulmoner emboli, pulmoner ödem, plevral efüzyon ve transfüzyonla ilişkili 

akciğer hastalığı (TRALI) gibi ciddi yan etkiler de bildirilmektedir (102-104). 

2.5.4. Geç reaksiyonlar 

İntravenöz immünglobülin kullanımından haftalar-aylar sonra görülen yan 

etkilerdir (71). 

2.5.4.1. Dermatolojik yan etkiler 

İntravenöz immünglobülin kullanımı sonrası deride egzamatöz dermatit, 

karakteristik olarak uygulamadan sonraki sekiz gün içinde gelişen dishidrotik egzama 

(ellerde ve ayaklarda veziküler erüpsiyon) görülebilir. Genellikle topikal steroidlere 

yanıtlıdır ve üç hafta içinde gerileme eğilimindedir (105). Nadir de olsa Baboon 

sendromu, eritema multiforme ve alopesi vakaları bildirilmiştir (10). 

2.5.4.2. ÇeĢitli reaksiyonlar 

Prematürelerde nekrotizan enterokolit, erişkinlerde ileit, üveit, hipotermi, non-

infeksiyoz hepatit, serum hastalığına bağlı artriti içeren çeşitli geç reaksiyonlar 

görülebilir (10). 
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2.5.4.3. AĢı etkinliğine olan etkisi 

İntravenöz immünglobülin ile geçen pasif antiviral ve antibakteriyel antikorlar 

serolojik sonuçları etkilemekte ve aşıya karşı cevabı engellemektedir. Bu nedenle, 

Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (IDSA: Infectious Diseases Society of 

America) 2015 rehberinde canlı virüs aşıların düşük doz (400 mg/kg) İVİG 

kullanımından sekiz ay, yüksek doz (2 g/kg) İVİG kullanımından da 11 ay sonra 

yapılması önerilmektedir (2). 

2.5.4.4. Enfeksiyon riski 

Kullanılmakta olan İVİG preparatlarının güvenli olduğu ifade edilmesine rağmen 

geçmişteki vakalarda enfeksiyon bulaşı rapor edilmiştir. Örnek olarak 1994’te 6 aylık 

bir periyotta Amerika Birleşik Devlet’inde hastalık kontrol merkezi tarafından saptanan 

112 hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu İVİG ile ilişli bulunmuştur (106). Ek vakalar 

Avrupa’da da rapor edilmiştir (107). Bunun üzerine; kan yoluyla bulaşan patojenlerin 

geçişini azaltmak için plazma tedariğinde ve İVİG hazırlama prosedürlerinde 

uygulanmak üzere ek tedbirler getirilmiştir (108). 

İmmünglobulin tedavisine bağlı prion hastalığı (Creutzfeldt-Jakob vb.) 

bildirilmemiştir. Teorik olarak kan transfüzyonu bulaş riski taşımaktadır (108). Ancak, 

mevcut önlemler ile prionların ve klinik olarak önemli tüm potansiyel patojenlerin (ve 

henüz tanımlanmamış olanların) tam olarak inaktifleştirilmesi ya da ortadan 

kaldırılmasına uzak olduğumuz düşünülmektedir (108). 

Parvovirüs B19 ısı ve solvent çözücüler ile yıkılmaz. Ancak birçok İVİG 

preparatının bu virüsü içermesine rağmen klinik olarak enfeksiyona yol açmadığı kabul 

edilmektedir; bununla ilgili sadece iki olgu bildirilmiştir (10). 

 

2.6. KULLANIM YERLERĠ 

İntravenöz immünglobülin tedavisi immün yetersizlik durumlarında yerine koyma 

ve otoimmün/sistemik hastalıklarda immün düzenleyici olarak kullanılmaktadır. 

İntravenöz immünglobülin kullanımının kesin endikasyonları sınırlı olmakla beraber, 

birçok hastalıkta yarar sağladığı gösterilmiştir (2). 

İntravenöz immünoglobulin tedavisi FDA onaylı endikasyonları aşağıda 

verilmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4: FDA onaylı intravenöz immünoglobulin tedavi endikasyonları (109) 

 Agamaglobulinemi/Hipogammaglobulinemi 

 İmmün yetmezlikli hastalarda bakteriyel enfeksiyon profilaksisi  

 Kemik iliği nakli ve Graft-Versus-Host hastalığı 

 Kronik lenfositik lösemi 

 İdiopatik trombositopenik purpura 

 Kawasaki Hastalığı 

 Pediatrik HIV enfeksiyonları 

 

2.6.1. Yerine koyma tedavisi 

Birincil immün yetersizliklerde tekrarlayan enfeksiyonlardan korumak için 

genellikle 3 ya da 4 haftada bir 400-500 mg/kg olarak uygulanır (2,110,111). İntravenöz 

immünoglobulin tedavisinde amaç serum IgG düzeyinin en az 350 mg/dL’nin, ortalama 

500 mg/dL üzerinde tutmaktır. Yüksek dozla İVİG’e başlandıktan birkaç ay sonra IgG 

yükselmekte ve dokular İVİG ile doygun hale gelmektedir. İntravenöz immünoglobulin 

tedavisine 400 mg/kg/ay olarak başlanır. Üç ay verildikten sonra infüzyondan önceki 

düzeyi en az 500 mg/dL ulaştı ise idame dozuna geçilebilir (12). 

İkincil immün yetersizliklerde (kronik lenfoid lösemi, multipl miyelom) antikor 

yapımının azalmasına bağlı gelişecek ciddi ve tekrarlayan enfeksiyon riskini azaltmak 

için koruyucu olarak benzer doz ve sıklıkta kullanılmaktadır (113). 

Sekonder antikor yapım bozukluğu ile seyreden hastalıklar, tekrarlayan 

enfeksiyonlar nedeniyle negatif nitrojen dengesi ve hipoproteinemiye sebep 

olabilmektedir. Protein kaybettiren hastalıklar globulin kaybına yol açsa da daha çok 

albumin kaybıyla seyretmektedir. Bu gibi hastalıklarda, kayıp engellenmedikçe İVİG 

tedavisinin belirgin bir faydası olmamaktadır. Primer hastalığın tedavisi protein kaybını 

durduracağından enfeksiyonla başa çıkmak da daha kolay olacaktır (109). 

Yoğun bakım ünitelerinde mortalitenin başlıca nedenlerinden biri de 

enfeksiyonlardır. Bu hastaların immün sistem fonksiyonlarının baskılandığı ve sekonder 

immün yetersizlik bulgularına neden olduğu gösterilmiştir. Ancak İVİG tedavisinin 
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eklenmesi ile birlikte hastaların mortalite ve morbidite oranlarında herhangi bir 

değişikliğe yol açmadığı görülmüştür (109). 

2.6.2. İmmün sistem düzenleyici 

Yüksek doz İVİG; inflamasyonu ve immün sistemi baskılayıcı olarak etki 

göstermektedir. Bu etkisinden yararlanılarak otoimmün ve/veya inflamatuvar 

hastalıklar, hematolojik, romatolojik ve nörolojik hastalıklarda immün sistem 

düzenleyici olarak kullanılmaktadır (24). 

Ġmmün trombositopenik purpura (ĠTP): Kanamalı akut İTP ve cerrahi girişime 

hazırlanan hastalarda İVİG ilk tercih olarak iki gün 1 g/kg/gün veya 5 gün 0,4 g/ kg/gün 

olarak kullanılabilir (2,114,115). 

Gullian-Barré Sendromu: İntravenöz immünglobülin kullanımı ile iki hafta 

içinde iyileşme gözlenmektedir. Tedavisinde iki gün 1 g/kg/gün dozunda veya beş gün 

0,5 g/kg/ gün dozunda İVİG kullanılabilir (114,116). 

Kawasaki hastalığı: İntravenöz immünoglobulin 2 g/kg tek gün veya beş güne 

bölünmüş dozlar halinde kullanımı önerilmektedir. Beş güne bölünmüş olarak 

uygulanmasının koroner arter anevrizması komplikasyonunu engellemekte daha etkili 

olduğu gösterilmiştir. Hastalığın tedavisinde İVİG’e ek olarak asetilsalisilik asit tedavisi 

kullanılmaktadır (110,114,117). 

Çeşitli hastalıklarda İVİG kullanımı ile ilgili bilgiler Tablo 5,6,7 ve 8’de verilmiştir. 
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Tablo 5: Primer ve sekonder antikor eksikliği durumlarında intravenöz immünoglobulin 

kullanımı 

Durum Seçim kriterleri Doz 
 

 

Primer Ġmmün 

Yetersizlikler (önemli 

antikor eksikliğine 

bağlı) 

     Klinik immünlog tarafından tanı almış 

olmak. 

Başlangıç dozu:  

0,4–0,6 g/kg/ay; doz  

Klinik cevaba göre doz artırılması 

gerekebilir 

Ġmmun Yetersizliğe 

EĢlik Eden Timoma  
     Belirgin B hücresi azalması ve/veya 

önemli antikor eksikliği. 

Başlangıç dozu:  

0,4–0,6 g/kg/ay;doz  

Klinik cevaba göre doz artırılması 

gerekebilir 

Kemik Ġliği 

Transplantasyonu 

YapılmıĢ Primer 

Ġmmün Yetersizlik 

Kemik iliği transplantasyonuna giden 

primer immün yetersizlik hastaları. 

Başlangıç dozu:  

0,4–0,6 g/kg/ay; doz  

Klinik cevaba göre doz artırılması 

gerekebilir 

Spesifik Antikor 

Eksikliği 

     Klinik immünolog tarafından 

onaylanmış ve ciddi, persistan, 3 aydan 

uzun süreli oral antibiyotik kullanımı 

gereken fırsatçı veya tekrarlayan 

enfeksiyonu olması ile birlikte aşıya antikor 

cevabı olmaması. 

 

Başlangıç dozu:  

0,4–0,6 g/kg/ay;doz  

Klinik cevaba göre doz 

arttırılması gerekebilir 

Sekonder Antikor 

Eksikliği (herhangi bir 

nedene bağlı) 

     Hipogammaglobulinemi nedeni geri 

dönüşümsüz ya da hematolog tarafından 

onaylanmış Non-Hodgkin Lenfoma (NHL), 

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple 

Miyelom (MM) veya B hücre 

malignitelerine uygun tanı ve 3 aydan uzun 

süreli oral antibiyoterapiye rağmen 

tekrarlayan ya da ciddi enfeksiyon varlığı, 

   IgG<5 g/L(paraproteinler hariç) ve aşıya 

antikor cevapsızlığı. 

0,4 g/kg/ay  

Yaş aralığına göre IgG’nin alt 

limitine ulaşana kadar doz 

ayarlaması yapılabilir 
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Tablo 6: Hematolojik hastalıklarda intravenöz immünoglobulin kullanımı 

Durum Seçim kriterleri Doz 

Edinsel Eritroid Aplazi  

o Polimeraz zincir reaksiyonu ile 

konfirme edilmiş Parvovirus B19 

enfeksiyonu ve diger tedavilere 

yanıtsızlık olması (kortikosteroid ve 

immünsüpresif tedaviler),  

o Parvovirus B19’a bağlı fetal 

hidrops. 

2 g/kg 

2 ile 5 doza bölünerek; yinelemesi 

halinde veya ikinci relapsta 

tekrarlanabilir 

Alloimmün 

Trombositopeni  

(feto-maternal/ 

neonatal) 

o Klinik ve laboratuvar bulgulara 

dayalı neonatal veya antenatal 

klinik şüphe,  

o Fetusta trombositopeni, 

o Yenidoğanda spontan hemoraji 

olsun ya da olmasın trombositopeni, 

o Önceki hamileliklerde 

açıklanamayan fetal ölümler ve bu 

duruma yol açabilecek bilinen ve 

şüpheli olabilecek alloantikorların 

saptanması (çoğunlukla HPA-1a ya 

da HPA-5b).  

Maternal: 1 g/kg hamilelik 

boyunca haftada bir doz 

Neonatal: 1 g/kg; trombositopeni 

persiste ederse bazen birden fazla 

doz gerekebilir 

Otoimmün Hemolitik 

Anemi (Evans 

sendromu ve 

posttransfüzyon aĢırı 

hemoliz varsa)  

o Semptomatik ya da ciddi anemi   

o (Hb <6 g/dL, komorbiditesi 

olmayan hastalar), 

o Trombositopeni (Evans sendromu, 

trombosit değeri <20x10
9
/L),  

o Geleneksel kortikosteroid 

tedavisine dirençli (veya 

steroidlerin kontrendike olduğu 

durumlar) vakalarda, 

o Splenektomi öncesi kararsızlık 

olması. 

2 g/kg’a kadar tek ya da bölünmüş 

dozlarda 

 

 

Koagülasyon Faktör 

Ġnhibitorleri 

(Alloantikorlar ve 

otoantikorlar)  

  

Edinsel Hemofili; 

o Hayatı veya ekstremiteyi tehdit 

eden hemoraji varlığı ve diğer 

tedavilere yetersiz yanıt alınması. 

o Otoimmün Von Willebrand 

Sendromu; 

o Hayatı veya ekstremiteyi tehdit 

eden hemoraji varlığı ve diğer 

tedavilere yetersiz yanıt alınması,  

o İnvaziv girişim öncesi. 

Başlangıç tedavisi: 

0,4 g/kg/doz 5 gün ya da 

1 g/kg/doz 2 gün 

Yenidoğanın Hemolitik 

Hastalığı  

o Süregelen fototerapi öyküsü olması, 

o Rh veya ABO uygunsuzluğu 

nedeniyle hemolizi olan hastalar.  

0,5 g/kg 4 saatte bir 
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Hemofagositik 

Sendrom  

o Kemik iliği biyopsisine dayalı 

hematolog tarafından tanılı olan ve 

pansitopeni saptanan hastalar.  

2 g/kg’a kadar tek veya bölünmüş 

dozlarda 

Ġdiyopatik 

Trombositopenik 

Purpura (Akut) 

o Kortikosteroidler kontrendike veya 

tedaviye hızlı cevap alınması 

gerekiyorsa, 

o Kortikosteroid tedavisine cevapsız 

ve diğer tedaviler kontrendike ise, 

o Çocuklarda (16 yaş altında) acil 

durumlarda ya da kanamayı 

indükleyebilecek girişim öncesi,  

o Cerrahi öncesi güvenli trombosit 

sayısına ulaşmak  istendiğinde. 

1 g/kg (0,8–1 çocuklarda) tek doz 

uygulanabilir, trombosit sayımı 

cevabı alınmazsa bir gün sonra 

tekrarlanabilir 

Ġdiyopatik 

Trombositopenik 

Purpura (persistan) 

o Semptomatik vakalarda, diğer tüm 

tedavilere yanıt alınamadığı 

durumlarda İVİG sadece acil 

durumlar için uygundur (Örnek; 

hayatı tehdit eden hemoraji ve/veya 

kritik bölgelerde kanama olması). 

1 g/kg (0,8–1g çocuklarda) tek doz 

uygulanabilir, trombosit sayımı ile 

değerlendirilir, cevap alınmazsa bir 

gün sonra doz tekrarlanabilir 

Posttransfüzyon 

Purpura 

o Kan ürünleri transfüzyonundan 5-10 

gün sonra gelişen ani, ciddi 

trombositopeni saptanması.  

o Aktif kanaması olan kadınlarda, 

o Tipik olarak daha önce transfüzyon 

ya da hamilelikte HPA-1a ile 

karşılaşmış HPA-1a negatif olan 

kadınlarda). 

2-5 gün içinde tekrarlayan 

bölünmüş dozlar halinde toplamda 

2 g/kg 
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Tablo 7: Nörolojik hastalıklarda intravenöz immünoglobulin kullanımı 

Durum Seçim kriterleri Doz 

Kronik Ġnflamatuvar 

Demiyelinizan 

Poliradikülonöropati 

(KĠDP) 

     Uluslararası periferik sinir cemiyeti 

kriterlerine göre nörolog tarafından kesin ya 

da şüpheli KİDP tanısı alanlarda ve normal 

günlük aktiviteleri kısıtlayan önemli 

fonksiyon kaybı olan hastalarda. 

2 doz halinde İVİG (2 g/kg birkaç gün 

içinde ) 

6 hafta sonra 2.doz, 

Relaps olduğunda tekrar verilir ve iki 

uygulama arasında relaps olursa doz 

tekrarlanır 

Guillain‐Barré 

Sendromu (GBS) 

(Bickerstaff Ensefaliti 

varyantı dahil) 

     Hastanede GBS (veya varyantı) tanısı 

alması ve önemli fonksiyon kaybı olması 

(Hughes evre 4), ya da hastalığın progresyon 

göstermesi durumunda. 

Genellikle 2 g/kg 5 gün içinde, (kısa sürede 

verilmesi otonomik problemler ve sıvı 

yüklenmesi nedeniyle önerilmemekte) 

İki hafta sonra cevap alınamaz ya da geç 

dönemde progresyon saptanan hastalarda 

ikinci bir doz verilebilir 

Ġnflamatuvar 

miyopatiler 

Dermatomyozit (DM), 

Polimiyozit (PM) 

Ġnklüzyon Cisimciği 

Miyoziti (ĠCM) 

o İmmünolog, romatolog ya da 

nörolog tarafından tanılı olması,  

o Önemli kas güçsüzlüğü olan PM ya 

da DM hastalığı veya kortikosteroid 

ve diğer immünsupresif ajanlara 

yanıtsız disfaji şikayeti olması, 

o Nutrisyonu etkileyecek kadar 

disfajisi olan İCM olan hastalar 

(hızlı ilerleyen İCM hastaları hariç). 

2 doz halinde İVİG (2 g/kg birkaç gün 

içinde ) 6 hafta sonra 2. doz, 

Relaps olduğunda tekrar verilir ve iki 

uygulama arasında relaps olursa doz 

tekrarlanır 

Miyastenia Gravis 

[Lambert‐ Eaton 

Miyastenik Sendromu 

(LEMS) dahil] 

 

o Nörolog tarafından Miyastenia 

Gravis ya da LEMS tanısı almış 

olmak,  

o Akut alevlenmede (miyastenik kriz), 

o Diğer immünsüpresif tedaviler 

inefektif ya da uygun değil ise,  

o Hastane yatışı gerektiren kas 

güçsüzlüğü olması durumunda,  

o Timektomi ve cerrahi öncesi. 

2-5 gün içinde 2 g/kg 

 

Multifokal Motor 

Nöropati 

o Nörolog tarafından persistan 

indüksiyon bloklu ya da bloksuz 

multifokal motor nöropati tanısı 

olması,  

o Normal günlük aktiviteleri 

kısıtlayan önemli fonksiyon kaybı 

olması.  

İVİG 2 doz halinde ( birkaç gün içinde 2 

g/kg) 6 hafta sonra tekrarlanır; relaps 

olduğunda tekrar verilir ve iki uygulama 

arasında relaps olursa doz tekrarlanır 

Paraprotein ĠliĢkili 

Demiyelinizan Nöropati 

(IgM, IgG veya IgA) 

o Nörolog tarafından tanı almış 

olması, 

o Normal günlük aktiviteleri 

kısıtlayan önemli fonksiyon kaybı 

olmsı, 

o Diğer tedaviler başarısız, 

istenmediği ya da kontrendike 

olduğu durumlarda.  

İVİG 2 doz halinde ( birkaç gün içinde 2 

g/kg) 6 hafta sonra tekrarlanır; relaps 

olduğunda tekrar verilir ve iki uygulama 

arasında relaps olursa doz tekrarlanır 

Rasmussen Sendromu 
Diğer tedavilere yeterli yanıt alınamazsa 

(Steroid gibi). 

İVİG 2 doz halinde ( birkaç gün içinde 2 

g/kg) 6 hafta sonra tekrarlanır; relaps 

olduğunda tekrar verilir ve iki uygulama 

arasında relaps olursa doz tekrarlanır 
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Tablo 8: İntravenöz immünoglobulin kullanılan diğer durumlar 

    Durum Seçim kriterleri Doz 

Otoimmün 

Konjenital Kalp 

Bloğu (anti-Ro), 

Pediatrik miyokardit 

Son hamileliğinde konjenital kalp bloğu 

öyküsü olması,  

Maternal anti-Ro ve/veya anti-La 

antikorları saptandığında hamilelik 

esnasında İVİG tedavisi verilebilir. 

12 gestasyon haftası ile 24 

gestasyon haftası arasında 3 

haftada bir toplam 5 kür 

0,4 g/kg dozunda 

Ġmmünobüllöz 

Hastalıklar 

 

Ciddi etkilenmiş bireylerde ve geleneksel 

kortikosteroid tedavisi ile adjuvan 

terapilerin yetersiz olması. 

2-5 gün içinde 2 g/kg 

Kawasaki Hastalığı Pediatrist veya immünolog tarafından tanı 

almış olması. 

Yüksek doz aspirin ile 

birlikte, 2 g/kg 10-12 saat 

içinde tek doz halinde; 

48 saat içinde tekrar etmesi 

ya da tedaviye cevapsız 

olması halinde ikinci bir 

doz gerekebilir 

Nekrotizan 

Stafiokokal Sepsis 

Streptokokal ya da stafilokokal toksik şok 

sendromu, tercihen organizma izolasyonu 

ile birlikte olması, 

Antibiyotik tedavisi ve diğer destekleyici 

tedavilere rağmen hızlı ilerlemesi ve 

yaşamı tehdit etmesi. 

Tek doz 2g/kg 

Ciddi ya da 

tekrarlayan 

Clostridium Difficile 

Koliti 

Ciddi vakalarda (Beyaz küre 

>15.000/mm
3
, akut kreatinin yüksekliği 

ve/veya kolit semptom/bulguları) 

Oral Vankomisin 125 mg/doz,  

Yüksek doz oral Vankomisin ± 

intravenöz Metronidazol 500 mg/doz 

tedavisine cevapsız olması durumunda ek 

olarak oral rifampisin ya da İVİG 

düşünülebilir, 

  Özellikle malnütrisyon, aşırı kilo kaybı 

gelişen ya da multiple rekürrens izlenen 

hastalarda İVİG tedavisi düşünülebilir. 

Tek doz 0,4 g/kg ve tekrar 

edilebilir 

Toksik Epidermal 

Nekrozis,  

Stevens Johnson 

Sendromu 

o Dermatolog tarafından tanı almış 

olması, 

o Vücut yüzey alanının %10’dan 

fazlasını etkilenmiş olması, 

o Diğer tedaviler kontrendike 

olması veya hayatı tehdit edecek 

bir durum saptanan hastalarda. 

Tercihen 2 g/kg tek doz, ya 

da 3 gün içinde bölünmüş 

dozlarda 
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Transplantasyon olan 

hastalarda 

(Solid organ) 

 

Antikor Uyumsuz Transplantasyon;  

    Antikorlar nedeniyle renal, kalp ya da 

akciğer transplantasyonu engellenecek 

olan hastalarda. 

2 g/kg’a kadar her donör 

spesifik antijen için 

tekrarlanabilir, 

Renal desensitizasyonda; 

8-12 doz halinde 0,1 g/kg 

Antikor Aracılı Rejeksiyon;  

    Renal, kalp ve/veya akciğer 

transplantasyonundan sonra steroid 

dirençli rejeksiyon olması veya diğer 

tedaviler kontrendike olması. 

2 g/kg’a kadar 

2-3 doz tekrarlanabilir 

Viral pnömoni; 

    Renal, kalp ve/veya akciğer 

transplantasyonundan sonra viral 

pnömoni saptanması durumunda 

(İnfluenza virüsü dışında, Herpes Zoster, 

Varisella Zoster, Sitomegalovirüs, 

Respiratuar Sinsityal Virüs’ü içeren 

virüsler). 

 

5 gün 0,5 g/kg 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı’nda 2010-2015 yılları arasında immün 

yetersizlik tanısı ile izlenen 0-18 yaş arası 35 çocuk hasta alındı. 

Bu hastalara ait cinsiyet, yaş, tanı, ailede immün yetersizlik ve akraba evliliği 

varlığı, büyüme-gelişme geriliği, lenfoid organ tutulumu, sistem tutulumlarına ait 

bulgular, intravenöz immünoglobulin tedavisi öncesi ve sonrasında enfeksiyon sıklığı, 

hastane yatış öyküsü ile laboratuvar verileri hasta dosyalarından retrospektif olarak 

kaydedildi. 

3.1. OLGU TANIMLARI 

Poliklinik takibinde izlenmekte olup immün yetersizlik tanısı ile düzenli İVİG 

tedavisi almakta olan olgular dahil edildi. Hastaların tanıları ESID (European Society 

for Immundeficiencies) ve PAGID (Pan-American Group for Immundeficiency) 

kriterlerine göre konuldu (Tablo.9). 

Yaygın DeğiĢken Ġmmün Yetersizlik  

İmmun yetersizliği olan birçok hasta genellikle birkaç kez pnömoni geçirdikten 

sonra, yaşamın 2., 3. veya 4. dekadında tanı alır. Bakteriyel enfeksiyonlar kadar viral, 

fungal ve parazitik enfeksiyonlar da sorun yaratabilir. Hastaların hemen hemen 

yarısında IgM düzeyleri normaldir. T hücre sayı ve fonksiyonlarında anormallikler sık 

saptanan bir bulgudur. Hastaların yaklaşık yarısında otoimmün bulgular saptanır, bu 

hastalarda malignite görülme riski artmıştır. 

Kuvvetle olası tanı; IgG düzeylerinde belirgin düşüklük olması (yaşa göre 

ortalama değerlerin en az 2 SD altında olması) ile birlikte; IgM veya IgA düzeylerinden 

en az birinde düşüklük saptanan iki yaşından büyük erkek veya kız hastada 

izohemaglütininlerin yokluğu ve/veya aşılara zayıf immün yanıt saptanması ile birlikte 

hipogammaglobülinemiye neden olan diğer nedenlerin dışlanmış olması gerekmektedir. 
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Olası tanı; IgG, IgM ve IgA izotiplerinden en az birinde belirgin düşüklük (yaşa 

göre ortalama değerlerin en az 2 SD altında olması) saptanmış olan iki yaşından büyük 

erkek veya kız hastada izohemaglütininlerin yokluğu ve/veya aşılara zayıf immün yanıt 

saptanması ile birlikte hipogammaglobülinemiye neden olan diğer nedenlerin dışlanmış 

olması gerekmektedir. 

Ağır Kombine Ġmmün Yetersizlik (AKĠY) 

Ağır kombine immün yetersizlik tanılı hastalar genellikle hayatın ilk 2-7 ayları 

arasında büyüme geriliği, persistan diare, solunum yolu semptomları ve/veya 

monoliazis nedeniyle başvururlar. Pneumocystis jiroveci pnömonisi, ciddi bakteriyel 

enfeksiyonlar ve yaygın Bacillus Calmette-Guérin (BCG) enfeksiyonu hastalığın ilk 

bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Sıkı izolasyon, hematopoetik kök hücre nakli ya da 

gen tedavisi yapılamazsa yaşamın ilk 2 yılında ölümle sonuçlanır. 

Kesin tanı; iki yaşından küçük erkek veya kız hastada, transplasental olarak 

anneden kazanılmış T hücrelerin engrafmanı; ya da absolü lenfosit sayısının 

3000/mm
3
’den az olması, CD3

+
 T hücre sayısının %20’den az olması ile birlikte 

hastalığa özgü bir mutasyon (sitokin gamma zincirinde mutasyon, JAK3 mutasyonu, 

RAG1 veya RAG2 mutasyonu, IL-7Rα mutasyonu, ADA aktivitesinin % 20’den az 

saptanması ya da ADA geninin her iki allelinde mutasyon saptanması) bulunmasıdır. 

Kuvvetle olası tanı; iki yaşından küçük erkek veya kız hastada, absolü lenfosit 

sayısının 3000/mm
3
’den az, CD3

+
 T hücre sayısının %20’den az ve mitojenlere karşı 

proliferatif cevabın %10’dan az olması ya da dolaşımda maternal lenfositlerin varlığının 

saptanmasıdır. 

X’e bağlı Agammaglobülinemi 

Bulgular genellikle yaşamın ilk 2 yılında tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar 

(özellikle sinüzit, otit ve pnömoni) şeklinde başlar. En sık görülen mikroorganizmalar 

Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae’dır. Serum IgG düzeyi genellikle 

200 mg/dL’den IgM ve IgA düzeyleri ise 20 mg/dL’den az olarak saptanır. Hastaların 

yaklaşık %20’sinde nötropeni ile birlikte dramatik enfeksiyonlar görülür, diğer %10-

15’inde ise serum immünglobülin düzeyleri beklenenden daha yüksek saptanır ve 5 

yaşına kadar immün yetersizlik tanısı almazlar. Kesin tanı için CD19
+
 B hücreleri 

%2’den az olarak saptanan erkek hastada BTK geninde mutasyon saptanması veya 

nötrofil, monositlerin Northern blot analizi sonucunda BTK mRNA saptanmaması veya 
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monosit ya da trombositlerde BTK proteininin saptanmaması veya anne tarafındaki 

kuzenlerinde, dayılarda veya yeğenlerde CD19
+
 B hücrelerinin %2’den az saptanması 

gerekmektedir. 

Kuvvetle olası tanı; CD19
+
 B hücreleri %2’den az saptanan erkek hastada 

yaşamın ilk 5 yılında tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlarının olması, serum IgG, IgM 

ve IgA düzeylerinin yaşa gore normal değerlerin 2 SD altında olması, 

izohemaglütininlerin yokluğu veya aşılara zayıf yanıt olması ve diğer 

hipogammaglobülinemi nedenlerinin dışlanmış olması gerekmektedir. 

Olası tanı; diğer hipogammaglobülinemi nedenleri dışlanmış olan erkek hastada 

CD19
+
 B hücrelerinin %2’den az saptanmasına ek olarak yaşamın ilk 5 yılında 

tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonların olması veya serum IgG, IgM ve IgA düzeylerinin 

yaşa gore normal değerlerin 2 SD altında olması veya izohemaglütininlerin yokluğunun 

tespit edilmesi gerekmektedir. 

Ataksi Telanjiektazi 

Ataksi telanjiektazi (AT) progresif nörolojik bir hastalıktır. Birçok hastada 

yaşamın ilk yılının sonunda yürüme bozukluğu ile başlar, ilerleyen yaşlarda hastalar 

tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelirler. Yüz ve gözdeki telanjiektaziler genellikle 4-

8 yaş arasında görülmeye başlanır. Çoğu hastada IgG düşüklüğü nedeniyle tekrarlayan 

solunum yolu enfeksiyonları gelişir. Hastaların yaklaşık %10-20’sinde lösemi ve 

lenfoma gibi maligniteler gözlenebilir; hatta hastalığın ilk bulgusu olarak karşımıza 

çıkabilir. Bazı hastalar ise hayatın 2. dekadına kadar AT tanısı alamayabilirler. 

Kesin tanı; kültür hücrelerinde radyasyon ile indüklenen kromozom kırıklarında 

artış saptanması ya da ilerleyici serebellar ataksisi olan erkek veya kız hastada ATM 

geninin her iki allelinde mutasyonların gösterilmesi ile konulmaktadır. 

Kuvvetle olası tanı; ilerleyici serebellar ataksisi olan erkek veya kız hastada gözde 

veya yüzde telanjiektaziler, serum IgA düzeyinin yaşa göre normal aralıklardan en az 2 

SD düşük saptanması, alfa-fetoprotein düzeyinin yaşa göre normal aralıklardan en az 2 

SD yüksek saptanması ve kültür hücrelerinde kromozom kırıklarında radyasyon ile 

indüklenmesi sonucunda artış saptanması bulgularından en az üçünün bulunması 

gerekmektedir. 
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Olası tanı diyebilmek için ilerleyici serebellar ataksisi olan erkek veya kız hastada 

yukarıdaki dört bulgudan en az birinin olması gerekmektedir. 

Hiperimmünoglobulin M Sendromu 

Hiperimmünoglobulin M sendromu olan hastalar hayatının ilk yıllarında 

tekrarlayan bakteriyel ve fırsatçı enfeksiyonlar ile bulgu verirler. P jiroveci pnömonisi 

genellikle ilk bulgu olarak karşımıza çıkar. Diğer hastalar, parenteral nutrisyon 

gerektiren kronik diyare ile başvurabilir. Hastaların yarısından fazlasında oral ülserlerle 

ilişkili kronik veya aralıklı nötropenisi vardır. Bu hastalarda Cryptosporidium 

enfeksiyonları safra kanalı ve karaciğer kanserine neden olabilir. Serum IgG düzeyi 

genellikle 200mg/dL’in altındadır, IgM düzeyi ise düşük, normal ya da yüksek olabilir. 

Hayatlarının ikinci veya üçüncü dekadında tekrarlayan enfeksiyonlar, anemi veya 

hepatit gibi bulgular ile başlayan atipik olgular olabilir. 

Kesin tanı; serum IgG düzeyi yaşa göre 2SD altında olan erkek hastalarda CD40L 

geninde mutasyon ya da ailede hiperimmünoglobulin M tanısı olan birey olması ile 

konmaktadır. 

Kuvvetle olası tanı; serum IgG düzeyi yaşa göre 2SD altında olan erkek hastalarda 

T hücre sayısının normal olması, mitojenlere T hücre proliferasyonunun normal olması, 

aktive CD4+ T hücre yüzeyinde CD40L boyaması saptanmamalıdır. Normal veya 

artmış B hücresi ile antijen spesifik IgG antikoru olmaması ile birlikte hayatının ilk beş 

yılında tekrarlayan enfeksiyonların olması, ilk yılında P jiroveci enfeksiyonu olması, 

nötropeni saptanması, tekrarlayan Cryptosporidium ilişkili diyare olması, sklerozan 

kolanjit ve parvovirus ile indüklenen aplastik anemi saptanması gerekmektedir. 

Olası tanı; serum IgG düzeyi yaşa göre 2SD altında olan erkek hastalarda normal 

B ve T hücre sayısı ile birlikte serum IgM düzeyinin yaşa göre 2SD altında olması, 

hayatının ilk yılında P jiroveci enfeksiyonu, parvovirüse bağlı aplastik anemi, 

Cryptosporidium ilişkili terkarlayan diyare ya da sklerozan kolanjit bulgularından bir ya 

da daha fazlasının olması gerekmektedir. 
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Tablo 9: Primer İmmun Yetersizlik Tanı Kriterleri 

Agammaglobulinemi Tercihen iki ayrı ölçümde dolaşımdaki B hücrelerinin %2’den az 

olarak saptanması (CD19, CD20), T hücrelerinin normal sayıda 

olması (CD3, CD4 ve CD8), serum IgG düzeylerinin; bir yaş altında 

200 mg/dl, bir yaş üstünde 500 mg/dl’nin altında olması veya normal 

IgG düzeyleri ile birlikte IgA ve IgM düzeylerinin 2SD altında 

olması ve 5 yaş altında tekrarlayan enfeksiyonların görülmesi ile 

birlikte gammaglobulinemi açısından pozitif aile öyküsü olması 

gerekmektedir. 

Ataksi telanjiektazi 

(AT) 

Ataksi saptananan hastalarda ek olarak, okülokutanöz telanjiektazi, 

alfa-fetoprotein artışı (normal limitten on kat fazla olması), lenfosit 

A- T karyotip (translokasyon7;14), manyetik rezonans 

görüntülemede serebellum hipoplazisi bulgularından iki tanesinin 

olması gerekmektedir.  

Yaygın DeğiĢken 

Ġmmün Yetersizlik 

(CVID) 

Enfeksiyonlara artmış duyarlılık, otoimmün belirtiler, granülomatoz 

hastalık, açıklanamayan poliklonal lenfoproliferasyon, antikor 

eksikliğinden etkilenmiş aile bireyi bulgularından bir tanesi 

saptanması, IgG düşüklüğü ve IgM düşüklüğü ya da IgA 

düşüklüğüne (en az iki ölçümde yaşına göre normal aralıktan <2SD 

düşük saptanması) ek olarak aşıya yetersiz yanıt olması (ve/veya 

izohemaglütininlerin yokluğu), hafıza B hücrelerinin değişiminin 

azalması (yaşına göre normal aralıktan <%70 olması), diğer 

hipogammaglobülinemi nedenlerinin dışlanmış olması, 4 yaşından 

sonra tanı almış olmak (fakat semptomlar daha önceden de olabilir) 

ve T hücre yeterizliğine ait kanıt olmaması bulgularından bir 

tanesinin olması gerekmektedir. 

Bunlarla birlikte T hücre proliferasyonu olmaması gerekmektedir, 

Hiper IgE Sendromu 

(HIES) 

 

Yaşa göre normal aralıktan 10 kattan fazla IgE düzeyi, enfeksiyöz 

hastalığa patolojik duyarlılık, T hücre yetersizliğine dair kanıt 

olmaması (T hücre sayısı azlığı, düşük naif T hücreleri, azalmış 

proliferasyon) ve B hücre yetersizliğine dair kanıt olmaması (B hücre 

sayısı azlığı, hipogammaglobulinemi) gerekmektedir. 

Ağır Kombine Ġmmün 

Yetersizlik (AKĠY) 

 

Yaşamın ilk yılında ortaya çıkan HIV enfeksiyonu dışlanmış 

hastalarda, invazif bakteriyel, viral ya da fungal/fırsatçı enfeksiyon, 

persistan diyare ve gelişim geriliği, etkilenmiş aile bireyi 

bulgularından bir tanesinin olmasının yanında T hücre kriterinden 2 

tanesini içermesi gerekmektedir. 

T hücre yetersizliği kriterleri ise; 

 CD3 veya CD4 veya CD8 T hücrelerinin azlığı ya da 

olmaması, 

 Naif CD 4 ve/veya naif CD8 hücrelerinin azalması, 

 Artmış gamma/delta T hücresi, 

 Mitojen veya T hücre reseptör stimülasyonun azalması 

ya da proliferasyonunun durmasıdır. 
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Hiper IgM Sendromu Etkilenmiş aile bireyi, malignite (lenfoma), otoimmün sitopeni 

ya da nötropeni, immün disregülasyon (otoimmünite, 

lenfoproliferasyon, sklerozan kolanjit) ya da şüpheli enfeksiyon 

(rekürren ve/veya Cryptosporidium enfeksiyonunu içeren 

fırsatçı enfeksiyonlar) öyküsü bulgularından bir tanesinin 

bulunması ile birlikte IgG düşüklüğü (en az iki ölçüm), IgM 

düzeyi normal ya da yüksek olması, hipogammaglobulinemi 

nedenlerinin dışlanması, T hücre eksikliği bulgusu olmaması ve 

AT bulgusu (cafe-au lait bulgusu, ataksi, telanjiektazi, AFP 

yüksekliği) olmaması gerekmektedir. 

Bununla birlikte aşağıdaki üç bulgudan iki tanesinin olması 

gerekmektedir. 

 CD4 sayısı/mikrolitre 

o 0-6 ay <1000, 

o 6ay-1yaş <800,  

o 1-2y <500,  

o 2-6y <300,  

o 6-12y <250,  

o >12y < 200  

 Naif CD4 yüzdesi;  

o 0-2y <%30,  

o 2-6y <%25,  

o 6-16y <%20,  

o >16y <%10 

 T hücre proliferasyonu olmaması  

 

3.2. LABORATUVAR DEĞERLENDĠRME 

Tüm olguların başlangıç ve tedavi sonrası immünoglobulin düzeyleri, başvuru 

anındaki tam kan sayımlarında hemoglobin, beyaz küre, trombosit değerleri, lenfosit alt 

grupları değerleri kaydedildi. 

3.3. TEDAVĠ VE KLĠNĠK ĠZLEM 

İmmün yetersizlik tanısı alan ve düzenli intravenöz immünoglobulin tedavisi 

başlanan hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası enfeksiyon sıklığındaki değişimleri, 

immün yetersizlik tanısına bağlı olan komplikasyonların izlemi, intravenöz 

immünoglobulin tedavi süresi, tedavi esnasında görülen yan etkiler açısından dosya 

verileri incelenerek değerlendirildi. Hastalarda intravenöz immünoglobulin infüzyonu 

esnasında konvülziyon, kusma, solunum sıkıntısı, ateş yüksekliği ve baş ağrısı gibi yan 

etkiler not edildi. 
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3.4. ĠSTATĠKSEL ANALĠZ 

İstatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Science) istatistik 

programı (21. versiyon, Chicago) kullanıldı. Kalitatif ölçümler sayı ve yüzde olarak, 

kantitatif ölçümler ise ortalama ± standart sapma (gerektiğinde ortanca, alt ve üst 

sınırlar belirtilerek) olarak verildi. Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde 

Fisher’s Exact test, Mann-Whitney testi, Pearson Chi-Square testi kullanıldı. Testlerde 

p< 0,05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Çalışma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından 

onaylandı (No:2017/1103). 
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4. BULGULAR 

İntravenöz immünoglobulin tedavisi alan immün yetersizlikli 35 olgunun 13’ü 

(%37,1) kız, 22’si (%62,9) erkekti (Grafik1). 

 

 

Grafik  1: Olguların cinsiyete göre dağılımı 

 

Hastaların 21’inde (%60) yaygın değişken immün yetersizlik, 6’sında (%17,1) 

ağır kombine immün yetersizlik, 3’ünde (%8,6) ataksi telenjiektazi, 3’ünde (%8,6) 

hiperimmünoglobulin M sendromu, 2’sinde (%5,7) Bruton agammaglobülinemisi tanısı 

mevcuttu (Grafik 2). 
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Grafik  2: Olguların tanıya göre dağılımı 

 

Hastaların 14’ünde (%40) ailede immün yetersizlik tanılı hasta öyküsü, 25’inde 

(%71,4) ise akraba evliliği mevcuttu (Grafik 3). 

 

 

Grafik  3: Olguların aile öyküsüne göre dağılımı 
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Vakaların 25’inde (%71,4) büyüme gelişme geriliği bulguları saptandı. Fizik 

muayene değerlendirilmesinde ise 35 hastanın 6’sında (%17,1) hepatomegali, 5’inde 

(%14,3) splenomegali, 15’inde(%42,9) lenfadenopati saptandı (Grafik 4). 

 

 

Grafik  4: Olguların fizik muayene bulguları ve büyüme gelişme geriliği  

 

Sistem tutulumları açısından değerlendirildiğinde ise vakaların 11’inde (%31,4) 

bronşiektazi, 1’inde (%2,9) kemik-eklem tutulumu, 12’sinde (%34,3) gastrointestinal 

sistem tutulumu, 2’sinde (%5,9) endokrin sistem tutulumu, nörolojik tutulum açısından 

ise 4’ünde (%11,4) ataksi ve 1’inde (%2,9) menenjit geçirme öyküsü mevcuttu            

(Grafik 5). 
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Grafik  5:Olguların sistem tutulumları 
 

Genellikle hastaneye ilk başvuru anındaki semptomlar açısından 

değerlendirildiğinde hastaların 35’inde de (%100) tekrarlayan enfeksiyon öyküsü ve bu 

nedenle hastaneye yatış öyküsü mevcuttu.  Tekrarlayan enfeksiyonlar; 16 (%45,7) 

hastada üst solunum yolu enfeksiyonu, 8 hastada (%22,8) sinüzit/otit, 5 hastada (%14,3) 

pnömoni, 3 (%8,6) hastada sepsis/menenjit ve yine 3 (%8,6) hastada iki aydan uzun 

süredir antibiyotik kullanımı idi. 

Hastaneye başvurudaki tam kan sayımı parametreleri değerlendirildiğinde 35 

hastanın 6’sında (%17,1) lökopeni, 7’sinde (%20) nötropeni, 7’sinde (%20) lenfopeni, 

7’sinde (%20) anemi bulguları olduğu görüldü. 

 

Grafik  6:Olguların başvuru hemogramlarının değerlendirmesi 
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Tedavinin enfeksiyon sıklığı üzerine olan etkinliği açısından değerlendirildiğinde 

intravenöz immünoglobulin tedavi öncesinde 35 hastanın 1’inde (%2,9) yılda 4-6 kez, 

15’inde (%42,9) yılda 7-10 kez, 19’unda (%54,3) ise yılda 10 kereden fazla enfeksiyon 

geçirme öyküsü mevcuttu. Tedaviden sonra hastaların 35’inde (%100) de enfeksiyon 

sıklığının yılda 1-3 kez olduğu görüldü. İntravenöz immünoglobulin tedavi sonrası 

istatiksel açıdan anlamlı olarak enfeksiyon sıklığında azalma saptandı (p<0.001)        

(Tablo 10). 

Tablo 10: Tedavi öncesi-sonrası immünoglobulin değerleri (mg/dL) 

  Ortanca 

IgG (Tedavi Öncesi)  224 

IgG (Tedavi Sonrası) 510 

p <0,001 

 

Tedavi öncesi hastaların yaşa göre immünoglobulin G değerleri olguların 31’inde 

(%88,5) düşük saptandı. Ortanca IgG değerleri 224 mg/dL idi. Hastaların yaşa göre 

immünoglobulin A değerleri 10’unda (%28,5) düşüktü. Ortanca IgA değerleri 30 mg/dL 

(0-467) idi. Hastaların yaşa göre immünoglobulin M değerleri 15’inde (%42,8) düşük, 

3’ünde (%0,08) yüksek saptandı. Ortanca IgM değerleri 26 (5-1013) idi. Hastaların 

9’unda (%25,7) IgE yüksekliği mevcuttu. Ortanca IgE değerleri 17 (1-6060) idi             

(Tablo 11). 

Tablo 11: Tedavi öncesi immünoglobulin değerleri (mg/dL) 

  Ortanca Minimum Maksimum 

IgG 224 25 1339 

IgA 30 0 467 

IgM 26 5 1013 

IgE 17 1 6060 

  

 

Olguların 4 tanesinde (%11,4) infüzyon esnasında ilk altı saat içinde gözlenen yan 

etkiler kayıt edildi. Titreme, baş ağrısı, kusma, konvülziyon, ateş yüksekliği ve solunum 

sıkıntısı bulguları ön plandaydı (Grafik 8).  
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Grafik  7: Olgularda görülen yan etkiler 
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5. TARTIġMA 

Primer immün yetersizlik tanısı olan hastaların gelişmiş ülkelerde görülme oranı 

1/10.000 ile 1/100.000 arasında değişmektedir. Akraba evliliğinin sık görüldüğü 

ülkemizde bu hastalıkların insidansı tam olarak bilinmemekle birlikte, özellikle otozomal 

resesif geçiş gösteren hastalıkların daha sık görülmesi beklenmektedir (118). 

Çalışmamızda 5 yıllık sürede (2010-2015) izlenen 35 olgu primer immün 

yetersizlik tanısı ile değerlendirildiğinde; erkek cinsiyet dağılımı %62,9 olup hastaların 

çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Yorulmaz ve arkadaşlarının (119) Konya'da yapmış 

oldukları çalışmada verilerimize benzer şekilde primer immün yetersizlikli hastaların 

%61.4’ü erkekti. 

Çalışmamızda 35 olgunun 14’ünde (%40) ailede immün yetersizlik tanılı hasta 

öyküsü, 25’inde (%71,4) ise akraba evliliği olduğu gösterildi. İmmün yetersizlik 

etiyolojisinde akraba evliliği öyküsü olması ve genetik faktörlerin önemi vurgulanmıştır. 

Yorulmaz ve ark.’larının (119) yapmış olduğu çalışmada benzer oranlarda (%37,5) akraba 

evliliği olduğu gösterilmiştir. Akraba evliliğinin sık olduğu ülkelerde yapılmış olan 

çalışmalar literatürden tarandığında akraba evliliği oranı İran’da %17,2, Mısır’da %80 

olmak üzere değişkenlik göstermektedir (120,121). 

Olguların 25’inde (%71,4) büyüme gelişme geriliği bulguları mevcuttu. Hausser ve 

ark.’ları (122) 30 hastanın yedisinde (%23) ikincil kronik hastalıklara bağlı büyüme 

geriliği olduğunu bildirmiştir. Ülkemizde yapılmış diğer bir araştırmada Yüksek ve 

ark.’ları (123) çalışmamıza benzer şekilde primer immün yetersizlikli hastalarda büyüme 

gelişme geriliği prevalansını %78,8 oranında olduğunu saptamıştır. Büyüme gelişme 

geriliğinin kronik hastalık ve enfeksiyonlar nedeniyle olduğu düşünülmektedir. 

İmmün yetersizliklerde genotipe bağlı ana hastalıkların prevalansları ESID 

verilerine göre ağır kombine immün yetersizlik %11, yaygın değişken immün yetersizlik 

%31, geçici hipogamaglobulinemi %6,7, IgA eksikliği %9, fagositer sistem bozukluğu 

%7, kompleman eksiklikleri %1 oranındadır (124). Kliniğimizde yapılan bir çalışmada 
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Sütçü ve ark.’larının (125) çalışmasında tekrarlayan enfeksiyon öyküsü olan 507 hastanın 

54’ünde (%10,7) primer immün yetersizlik tanısı saptandığı, bu hastaların 43’ünde (%80) 

primer antikor eksikliği, 8’inde (%14,8) kombine immün yetersizlik, 3’ünde (%5,5) 

konjenital fagositoz defekti olduğu gösterilmiştir. 

Çalışmamızda düzenli intravenöz immünoglobulin tedavisi almakta olan 35 

olgunun 21’inde (%60) yaygın değişken immün yetersizlik, 6’sında (%17,1) ağır kombine 

immün yetersizlik, 3’ünde (%8,6) ataksi telanjiektazi, 3’ünde (%8,6) 

hiperimmünoglobulin M sendromu, 2’sinde (%5,7) Bruton agammaglobulinemisi tanısı 

olduğu görüldü. Geçici hipogammaglobulinemi tanılı hastalar, düzenli intravenöz 

immünoglobulin tedavisi almamaları nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. 

Sistem tutulumları açısından değerlendirildiğinde ise vakaların 11’inde (%31,4) 

bronşiektazi, 1’inde (%2,9) kemik, eklem tutulumu, 12’sinde (%34,3) gastrointestinal 

sistem tutulumu, 2’sinde (%5,9) endokrin sistem tutulumu, nörolojik tutulum açısından 

ise 4’ünde (%11,4) ataksi ve 1’inde (%2,9) menenjit geçirme öyküsü mevcuttu. 

Menenjit öyküsü olan hastanın tanısı geçirdiği hastalık nedeniyle immun yetmezlik 

şüphesi ile tetkik edilerek tanı almıştır. Menenjit öyküsü immün yetmezlik hastalıkları 

açısından ip ucu olarak değerlendirilmelidir.  

Akciğerlerdeki ciddi, tekrarlayan enfeksiyonlar bronşların kalıcı genişlemesine ve 

skarlaşmasına neden olabilir, bu kronik durum bronşiektazi olarak adlandırılır (126). 

Çalışmamızda solunum sistemi tutulumunda bronşiektazi kronik komplikasyon olarak 

dahil edildi. Daha önce yapılmış çalışmalarda bronşiektazi gelişimi %26-%53 oranları 

arasında gösterilmiş olup olgularımız ile benzer olarak saptanmıştır (127,128).  

Gastrointestinal sistem tutulumu primer immün yetersizlikli hastalarda çeşitli 

yayınlarda %20-47 oranında saptanmış olup çoğu gastroenterolojik hastalık olarak 

değerlendirilmiştir. Olgularımız ile uyumlu olarak saptanmıştır. Ancak gastrointestinal 

semptomları olan hastaların çoğu endoskopik olarak araştırılmadığı için gerçek insidansı 

net bilinmemektedir (129). 

Santral sinir sistemi tutulumu literatürde menenjit gelişimi %2-6 oranında 

değişmekte olup çalışmamızda menenjit gelişimi daha düşük oranlarda görülmüştür. 

Yayınlarda menenjit gelişimi açısından en önemli risk faktörünün tanı ve tedavi 

gecikmesi olduğu belirtilmiştir (129). 
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İskelet sistemi enfeksiyonları olgularımızın %2,9’unda görülmüştür. Literatür ile 

karşılaştırıldığında (%1-7) olgularımız ile uyumlu olduğu saptanmıştır (129). 

Hepatosplenomegali açısından değerlendirildiğinde literatürde primer immün 

yetersizliklerde kesin bir veri bulunmamakla birlikte yaygın değişken immün yetersizlik 

hastalarında %6-17 arasında, kronik granülomatoz hastalıkta %34-56 oranında olduğu 

gösterilmiş olup iki hastalık bir arada değerlendirildiğinde ise %28 oranında olduğu 

saptanmıştır (130-132). 

Çalışmamızda başvuru sırasında hastaların kan sayımı parametreleri 

değerlendirildiğinde; 35 hastanın 6’sında (%17,1) lökopeni, 7’sinde(%20) nötropeni, 

7’sinde (%20) lenfopeni, 7’sinde (%20) anemi bulguları olduğu görüldü. Yorulmaz ve 

ark.’larının (118) yapmış olduğu çalışmada bu oranlar lenfopeni %4,7, nötropeni %4,7, 

anemi %31,3 olarak saptanmıştır. Başka bir çalışmada beş yaş altı immün yetersizlik 

şüphesi olan hastaların immün yetersizlikli hastalarla karşılaştırılmasında immün 

yetersizlikli grupta lenfopeni %15, nötropeni %10,6 oranında saptanmışken diğer grupta 

lenfopeni %4,4, nötropeni %2,6 olarak saptanmıştır (133). İngiltere’deki en geniş vaka 

serisinde yaygın değişken immün yetersizlikli hastaların %39’unda Bruton tanılı 

hastaların %18’inde hematolojik komplikasyonlar bildirilmiştir. Yaygın değişken immün 

yetersizlik tanılı hastaların %21’inde, Bruton tanılı hastaların %11’inde lenfopeni 

saptanmıştır (129). Lenfopeni, kombine immün yetersizlik; lökositoz, lökosit adezyon 

defekti (LAD); trombositopeni, Wiskott-Aldrich sendromu ve hiperimmünoglobulin M 

sendromu; nötropeni, bazı kombine immün yetersizlikler, X’e bağlı agammaglobulinemi 

ve doğumsal nötropeniler; eozinofili hiperimmünoglobulin E sendromu açısından ipucu 

olabilir (125). 

Olguların 4 tanesinde (%11,4) infüzyon esnasında yan etki gözlendi. Literatür ile 

karşılaştırıldığında; Struff ve ark.’ları (61) 72 merkezde 1705 hastaya aynı preparat ile 

yapılan 15.548 infüzyonu değerlendirmiş olup, sistemik yan etkilerin 10 hastada (%0,6) 

görüldüğü tespit edilmiştir. Benzer bir çalışmada Brennan ve ark.’ları (62) 4 merkezde 

459 hastaya yapılan 13.508 infüzyonda 59 hastada (%13) sistemik reaksiyon olduğunu 

raporlamıştır. Sistemik yan etkiler dışında ise gecikmiş baş ağrısının özellikle yaygın 

olduğunu, hastaların %34’ünde görüldüğünü raporlamıştır (65). Literatürde çeşitli 

oranlarda (%0,6-%26) sistemik yan etkiler belirtilmiş olup çalışmamızda benzer oranda 

(%11,4) sistemik yan etki olduğu saptandı.  
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6. SONUÇLAR 

 Ailede immün yetersizlik tanılı hasta olması ve akraba evliliği öyküsü olması 

genetik faktörlerin immün yetersizlik hastalıkların etiyolojisinde önemli bir risk 

faktörü olduğu saptandı. 

 İmmün yetersizlikli hastalıklarda büyüme gelişme geriliği sık olarak 

görülmektedir. 

 Hastaların büyük bir çoğunluğunda ilk başvuru semptomunun tekrarlayan 

enfeksiyonlar olduğu saptandı. 

 Başvuru sırasındaki laboratuvar tetkikleri değerlendirildiğinde anemi, lökopeni, 

nötropeni bulguları belirgindi. 

 Kronik solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve nörolojik sistem 

tutulumlarına bağlı morbiditenin yüksek olduğu saptandı. 

 Menenjit öyküsü olan hastaların immün yetmezlik açısından taranmalıdır. 

 İntravenöz immünoglobulin tedavisi ile tekrarlayan enfeksiyonlar ve hastane 

yatış sayısını anlamlı olarak azalttığı saptandı (p<0.001). 
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