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Bu kitapçık, hastalar ve aileleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır
ve bir klinik immünolog’un tavsiyesinin yerini almaz.
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YAYGIN DEĞİŞKEN
İMMÜN YETMEZLİK
Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik (YDİY) serum immunoglobulinlerdeki (antikorlar) düşüklük ve enfeksiyonlara yatkınlık ile karakterize
bir hastalıktır. Serum immünoglobulinlerin neden düşük olduğu genetik olarak sıklıkla bilinmemektedir. İmmün yetmezlikler içinde sık görülen bir hastalık olması sebebiyle isminde “yaygın” tanımlaması vardır. Serum immunoglobulinlerindeki düşüklüğün derecesi ve tipinin
yanında klinik seyir de hastadan hastaya değişkenlik gösterdiğinden
ise “değişken” tanımlaması hastalığın isminde yeralır.

TANIM
Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik (YDİY) serum immunoglobulinlerdeki
(antikorlar) düşüklük ve enfeksiyonlara yatkınlık ile karakterize bir hastalıktır. Serum immünoglobulinlerin neden düşük olduğu genetik olarak sıklıkla
bilinmemektedir. İmmün yetmezlikler içinde sık görülen bir hastalık olması
sebebiyle isminde “sık” tanımlaması vardır. Serum immunoglobulinlerindeki
düşüklüğün derecesi ve tipinin yanında klinik seyir de hastadan hastaya
değişkenlik gösterdiğinden ise “değişken” tanımlaması hastalığın isminde
yeralır.
Bazı hastalarda IgG ve IgA immünoglobulinlerinde azalma vardır. Diğerlerinde ise immünoglobulinlerin her üç ana tipi (IgG, IgA ve IgM) azalmış
olabilir. Hastalığın klinik belirti ve bulguları hafif ya da şiddetli bir klinik seyir
gösterebilir. Enfeksiyonlar ilk olarak erken çocukluk, ergenlik veya yetişkin
yaşlarda ortaya çıkabilir. Hastalar çoğunlukla 30 ya da 40’lı yaşlarda tanı
almaktadır. Ancak, hastaların yaklaşık %20’sinde belirtiler 16 yaşının altında ortaya çıkmaktadır.
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Bu hastalık için “kazanılmış” agamaglobulinemi, “erişkin başlangıçlı” agamaglobulinemi ya da “geç başlangıçlı” hipogammaglobulinemi gibi diğer
isimler de kullanılmıştır. “Kazanılmış immün yetmezlik” terimi günümüzde
AİDS virüsünün (HİV virüs) neden olduğu hastalık için kullanıldığından
YDİY’li bireyler için kullanılmamalıdır. Çünkü her iki hastalık birbirinden çok
farklıdır.
Son çalışmalarda bazı hastalarda çeşitli genlerde mutasyon göstermesine
rağmen, Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik (YDİY) nedenleri büyük ölçüde
bilinmemektedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarda lenfosit bozuklukları daha iyi tanımlanmıştır. Hastaların çoğunda B-lenfosit sayıları normal
olmakla beraber farklı tipteki immunoglobulinleri ve antikorları yapabilen
plazma hücrelerine olgunlaşmasında yetersizlik söz konusudur. Bazı hastalarda ise normal antikor yanıtı için gerekli yardımcı T-lenfositlerin fonksiyonu yeterli değildir. Diğer bir grup hastalarda ise, rolü net olmamasına
rağmen sitotoksik T-lenfositlerin sayısı çok fazladır.

KLİNİK BULGULAR
Hem erkekler hem de kadınlar yaygın değişken immün yetmezlik olabilir.
Bazı hastalar yaşamının ilk birkaç yılında belirtileri gösterirken, birçok hasta 20’lere, 30’lara hatta daha ileriki yaşlara kadar göstermeyebilir. Yaygın
değişken immün yetmezlik hastalarının çoğununda başvuru nedeni tekrarlayan enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar kulaklar, sinüsler, burun, bronşlar
ve akciğerleri içerebilmektedir. Akciğer enfeksiyonları ciddi ve tekrarlayıcı
olduğunda bronşlarda kalıcı hasar ortaya çıkabilir. Bu durumda bronşlarda genişleme ve zedelenmeye neden olur ve bu durum bronşektazi olarak
isimlendirilir. Bu enfeksiyonlara toplumdan kazanılmış pnömoni etkenleri
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(Haemophilus ifluenza, pnömokok ve stafilokok) neden olmaktadır. Akciğer
enfeksiyonlarının tedavisinde amaç, nüksleri engellemek ve akciğer dokusunda kalıcı hasarı önlemektir. Sabahları sarı-yeşil balgam çıkarmak ve süregen öksürük enfeksiyonun ya da bronşiektazinin (bronşlardaki genişleme,
zedelenme ve inflamasyon) göstergesi olabilmektedir.
Yaygın değişken immün yetmezlikli hastaların boynunda, göğüs ya da karın
boşluğunda büyümüş lenf düğümleri oluşabilir. Bunun tam nedeni bilinmemektedir, fakat lenf düğümleri büyümesi enfeksiyon, immün bozukluk ya da
her ikisi tarafından oluşabilir. Benzer olarak dalak ya da Peyer plakları olarak adlandırılan bağırsaktaki lenf dokuların büyümesi de nispeten yaygındır.
Yaygın değişken immün yetmezlikli hastalarda antikor yanıtları bozuk ve
kanda immünoglobulin seviyeleri düşük (hipogamaglobulinemi) olmasına
rağmen, üretilen bazı antikorlar (otoantikor) vücutta kendi dokularına saldırabilir. Bu otoantikorlar kan hücrelerine (kırmızı hücreler, beyaz hücreler ya
da trombositler gibi) karşı üretildi ise onları yok edebilir. Çoğu YDİY hastası
ilk olarak tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlarla başvurmasına rağmen bu
vakaların yaklaşık %20’sinde ilk görülen bozukluk kanda düşük trombosit
sayısı ya da kırmızı kan hücrelerinin azalmasına bağlı derin anemi bulgularıdır. Bu otoantikorlar aynı zamanda artrit veya tiroid hastalığına neden
olabilir. Uygun ve düzenli immünoglobulin yerine koyma tedavisi almayan
bazı YDİY hastalarında bir ya da daha fazla eklemde ağrılı enflamasyon gelişebilir. Bu durum poliartrit olarak adlandırılır. Bu vakaların çoğunun eklem
sıvısından bakteri üretilemez. Eklem sıvısı iğne aspirasyonu yöntemiyle
bakteri varlığı açısından incelenebilir. Yaygın değişken immün yetmezlik ile
ilişkili tipik artrit diz, ayak bilekleri, dirsekler ve bilekler gibi büyük eklemeleri
tutabilir. Parmak eklemleri gibi küçük eklemler nadiren etkilenir. Artrit genellikle yeterli immünoglobulin ve antibiyotik tedavisi ile iyileşmektedir. Bazı
hastalarda ise yeterli immünoglobulin yerine koyma tedavisine rağmen artrit
oluşabilir.
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Yaygın değişken immün yetmezlikli bazı hastalarda karın ağrısı, şişkinlik,
bulantı, kusma, ishal ve kilo kaybı gibi mide-barsak şikayetleri bildirilmiştir.
Sindirim sisteminin dikkatli muayenesi yağ ve bazı şekerlere malabsorbsiyonu ortaya çıkarır. Eğer barsak mukozasından küçük bir örnek (biyopsi)
alınırsa, tipik değişiklikler gözlenebilir. Bu değişiklikler sorunun tanı ve tedavisinde faydalıdır. Sindirim problemleri olan bazı hastaların biyopsi ve dışkı
örneklerinde Giardia lamblia olarak adlandırılan küçük bir parazit saptanmaktadır. Bu parazitlerin ilaç ile tedavisi mide-barsak semptomlarını ortadan kalkmaktadır. Son olarak, sık değişken immün yetmezlik hastalarında
özellikle lenf sistemi, deri ve mide-barsak sistem kanseri riski artmıştır.
Yaygın değişken immün yetmezlik hastalarında komplikasyonlar gelişmediği sürece fizik muayene normaldir. Bazı hastalarda büyümüş dalak ve lenf
bezleri gözlenebilir. Eğer kronik akciğer hastalığı gelişirse, hastada azalmış
egzersiz kapasitesi ve solunum kapasitesi (akciğere alınan en fazla hava
hacmi) gösterebilir. Mide-barsak sisteminin etkilenmesi halinde büyümede
duraklama veya kilo kaybı gelişmektedir.

TANI
Yaygın değişken immün yetmezlik; kulaklar, sinüsler, bronşlar ve akciğerlerde tekrarlayan enfeksiyon hikayesi olan kişilerde akla gelmelidir. IgG, IgA
ve genellikle IgM değerlerinin düşük olması ile tanı doğrulanır. Çocuk felci,
kızamık, difteri, tetanoz aşılarını eksiksiz olan hastalarda bu aşıların birine
ya da birkaçına karşı eksik ya da yetersiz antikor üretimi gerçekleşir. İmmün
yetmezlik derecesini tanımlamak için Pnömokok aşısı ile aşılama gerçekleştirilir. Bazı durumlarda, bu testler hekimin hastanın immünoglobulin yerine koyma tedavisinden fayda sağlayıp sağlamadığına karar vermesinde
yardımcıdır. Kan örneklerinde T-lenfositlerin sayısı ve işlevleri de belirlenebilir. Özel laboratuvar yöntemleri ile test tüpü içerisinde (doku kültürü)
B-lenfositler antikor üretiyor mu ve T-lenfositler normal işlevlerini yapıyor
mu belirlemek mümkündür.
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GENETİK VE KALITIM
Yaygın değişken immün yetmezliğin genetik doğası belirsiz olduğu için, kalıtımın kesin modeli tanımlanamamıştır. Bazı durumlarda, birden fazla aile
üyesinin bir ya da daha fazla tipte immünoglobulin değerinin eksik olduğu
bulunmuştur. Örneğin, bir aile bireyi sık değişken immün yetmezlik hastası
iken diğerinin selektif IgA eksikliği olması alışılmadık birdurum değildir. Son
birkaç yıl içinde, birçok farklı gende mutasyonların sık değişken immün yetmezlik ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu mutasyonlardan birisi sadece bir
ailede tanımlanmış uyarılabilir eş-uyaran (ICOS) proteinini kodlayan gendedir. Diğeri ise çeşitli ailelerde tespit edilen otozomal çekinik sık değişken immün yetmezliğe neden olan B hücreler üzerindeki bir proteini (CD19) kodlayan gendir. B hücrelerin normal gelişimi ve düzenlenmesi için gerekli olan
iki faktör (BAFF ve APRIL) ve onların hücre reseptöründe (TACI) bulunan
mutasyonlar sık değişken immün yetmezlikli hastaların yaklaşık %10’unda
gösterilmiştir. Bu mutasyonların immün bozukluktaki etkin rolü henüz açık
değildir, çünkü bu mutasyonların bazıları normal immünoglobulinlere sahip
insanlarda da gösterilmiştir.

TEDAVİ
Yaygın değişken immün yetmezliğin tedavisi, diğer serum immünoglobulinleri düşüklüğü ile seyreden hastalıklardaki gibi tedavi edilmektedir. Önemli
bir T-lenfosit bozukluğu ya da organ hasarı olmadığında immünoglobulin
yerine koyma hemen her zaman semptomların iyileşmesini sağlar. İmmünoglobulinler, IgG ve sağlıklı toplumda bulunan antikorları içeren geniş bir
insan plazma havuzundan elde edilir. Kronik sinüzüt ya da kronik akciğer
hastalığı olanlarda geniş spektrumlu antibiyotikler ile uzun süreli tedavi gerekebilir. Eğer mikoplazma veya klamidya enfeksiyonları şüphesi varsa, bu
organizmalara özgül antibiyotikler kullanılmalıdır. Eğer bronşektazi gelişmiş
ise, akciğerlerden ve bronşdan balgamın uzaklaştırılması için günlük fizyoterapi ve postural drenaj gereklidir.
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Mide-barsak semptomları ve emilim eksikliği olan hastalarda; Giardia lamblia, rotavirüs ve diğer mide-barsak enfeksiyonlarının varlığı araştırılmalıdır.
İmmün yetmezlik ve artriti olan hastaların çoğu immünoglobulin yerine koyma tedavisine iyi cevap verirler.

BEKLENTİLER
İmmünoglobulin yerine koyma tedavisi ile birlikte antibiyotik tedavisi, sık
değişken immün yetmezlikli hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde iyileştirmektedir. Tedavinin amacı, hastaları enfeksiyonlardan korumak ve kronik
akciğer hastalığının gelişimini önlemektir. Sık değişken immün yetmezlik
hastalığının gidişi, tanı ve tedavi öncesi akciğerlerde ya da diğer organlarda
ne kadar hasar olduğunun yanısıra antibiyotik ve immünoglobulin tedavisi
sonrası enfeksiyonların ne ölçüde engellendiğine bağlıdır.
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Primer immün yetmezlikli insanların yaşam kalitesini
iyileştirmek için küresel organizasyon

info@ipopi.org

www.ipopi.org

IPOPI, UK’de kayıtlı bir yardım kuruluşudur,
kayıt numarası 1058005’dir.

İMYED: ‘İmmün Yetmezlik Derneği’

Octapharma tarafından desteklenmektedir.

2007 Telif hakkı Amerika İmmün Yetmezlik Vakfı’ndadır.
Bu materyalin lisanslanmış olduğu, Primer İmmün Yetmezlik Hastalıkları için Hasta ve
Aileleri kitapçığı İmmün Yetmezlik Vakfı tarafından geliştirilmiş ve Baxter Sağlık Kuruluşu
tarafından desteklenmiştir.
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