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 En sık görülen primer immün yetmezlik
sendromu olup sıklığı 1:333-1:700 
arasında değişmektedir. 

 Klinik olarak bazı hastalarda enfeksiyon
tablosuna rastlanmazken bazılarında ise
alerji, otoimmün hastalıklar, tekrarlayan
solunum sistemi ve gastrointestinal 
enfeksiyonları mevcuttur. 

 Akciğer enfeksiyonları sıklıkla bakteriyel
kökenlidir. 



 Sıklığı 1:10.000 olarak bilidirilen
hipogammaglobulinemi ve antikor yapımında
bozukluk

 Serum imunoglobulinleri oldukça düşük olan bu
hastaların B hücre sayıları genellikle normaldir.

 T hücre sayıları ise normal olup fonksiyon bozuklukları
hastaların %60’ında mevcuttur .

 klinik bulgular herhangi bir yaşta başlayabilmektedir. 
Genetik olarak çeşitli geçiş paternleri saptanmıştır. 

 Tekrarlayan pnömoniler sonrasında bronşiektazi, 
gastrointestinal tutulum ve fatal enteroviral
ensefalomiyelit

 Tonsil dokusu genellikle saptanmakta ve %15-25 ‘inde
ise lenfadenopati ve splenomegali gelişmektedir. .





Serum Ig son derece düşük, B hücreleri son derece düşük olan
veya saptanamayan bu hastalarda enfeksiyonlar, 
anneden geçen Ig G yapısındaki antikorların tükendiği
dönemde (6-9 aylıkken) başlamaktadır.

 Hastaların %20 ‘sinde ise bulgular 3-5 yaşından sonra
başlamaktadır.

 Tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar sonucunda gelişen
bronşiektazi en sık görülen klinik komplikasyon (orta ve alt 
akciğer loblarında)

 kronik, konjoktivit, giardia, malabsorbsiyon, persistan
enteroviral enfeksiyonlara bağlı kronik meningoensefalit

 Periferik lenf nodları ve tonsiller fizik muayenede
saptanamamakta veya çok küçük olarak bulunmaktadır. 



 Viral (herpes simpleks, varicella zoster ve
cytomegalovirus) ve oportunistik

enfeksiyonlara yatkınlık vardır. Parainfluenza
3 virus, respiratory sinsitial virus, varicella, 
cytomegalovirus ve pneumocystis carinii ile

ağır pnömoni atakları geçirirler.

 T hücre immün yetmezlikleri antikor üretim
bozukluğuna yol açtığından bu hastalarda
bakteriyel enfeksiyonlara da sıklıkla
rastlanmaktadır .





1/125.000 .Kalıtım 2/3 vakada X’e bağlı 1/3 OR
 NADPH oksidaz enzim aktivitesindeki bozukluk

 Katalaz pozitif mikroorganizmalar (Staph. Auerus, Serratia vb..) ve
aspergillus gibi mantarlarla enfeksiyonlar sıklıkla görülür. 

 M.o fagosite edildikten sonra respiratory burst ile
öldürülememesi neticesinde hücre içinde persistansı
hücresel immüniteyi tetiklemekte ve granülom oluşumu

 En sık akciğer enfeksiyonları , etken olarak mantarlar(ateş
yükselmeyip, sedimentasyon normal) birinci sırayı
almaktadır. Süpüratif lenfadenit, ciltaltı ve karaciğer
abseleri, osteomiyelit ve sepsistir. 

 Staph. Auerus etkenli kc absesi patognomoniktir. 
 Mide çıkış ve üriner kanal obstrüksiyon.
 Tedavide trimetoprim-sülfametaksazol, itrakanazol proflaksisi ve

interferon gama verilmektedir. Seçilen vakalarda kemik iliği nakli
önerilir.





Nötrofillerin enfeksiyon bölgesine ulaşımında bir defekt lökositoz
ve nötrofili

 Adezyon molekül ailesindeki (integrin, selektin) defektin lökosit
rolling, diapedezini bozduğu bilinmektedir. 

 Yara iyileşmesinde bozulma, periodontal hastalıklar, tekrarlayan
piyojenik enfeksiyonlar (otitis media, pnömoni, peritonit ve selülit) 
gelmektedir . 

 Cilt, alt ve alt solunum yolları, bağırsak ve perirektal bölge
enfeksiyonları sıktır.

 Etken genellikle Staph. Auerus veya gram-mikroorganizmalardır.

 Gen defektinin ciddiyetine bağlı olarak enfeksiyonların şiddeti de 
değişmektedir. 

. Tanıda lökositoz, nötrofili, nötrofil kemotaksisinde azalma, Rebuck
pencere 1 bozulma ve flow sitometri ile CD18 ve diğer adezyon
moleküllerinde olan CD11a, CD11b, CD11c de azalma kullanılır. 

Tedavide agressif antibiyotik tedavisi ve kemik iliği nakli
önerilmektedir







 XR geçiş gösteren ekzema, mikro-trombositopeni ve
tekrarlayan enfeksiyonlarla karakterizedir.

 Hastalığın geni WASP (Wiskott- Aldrich sendrom proteini) 
olup lenfosit, megakaryosit, dalak ve timusda eksprese
edilmektedir .

 T hücre fonk azalmıştır.
 Hastaların serum Ig E ve Ig A düzeyleri yüksekken, Ig M 

düzeyleri düşük, Ig G ise normal veya azalmıştır. Polisakkarit
antijenlere karşı antikor yanıtı bozulmuştur.

 Piyojenik enfeksiyonlar genellikle 1 yaşından önce
başlamaktadır.

 Menenjit, otitis media, mastoidit, sinüzit, pnömoni ve sepsis 
en sık rastlanan enfeksiyon tablolarıdır. 

 Pneumocystis carini, pnömokok pnömonisi ve herpes virus 
etkenli pnömonisi atakları sıklıkla görülür. 

 Tedavide aylık immünglobulin infüzyonu ve kemik iliği nakli
önerilmektedir



 Kromozom 22 deki gen defekti , 

 timus, paratroid bezleri, kalp ve büyük damarlar
etkilenebilmektedir

 Timus hipoplazisi veya aplazisi değişken ciddiyette T hücre
azlığına ve dolayısıyla hücresel immün yetmezliğe yol
açmaktadır. Hipoparatroidiye bağlı olarak hipokalsemik
konvülsiyonlar görülebilmektedir. Konjenital kalp hastalığı büyük
damar anomalisi ile birlikte septum hasarını içermektedir. 
Hastalığın bir diğer ayırt ettirici özelliği anormal yüz (mikrognati, 
düşük kulak, kısa filtrum ve hipertelorizm) görünümüdür.

 B hücre sayıları normal ancak azalmış olan T hücresine bağlı
olarak antikor cevapları bozulmuştur.

 Parsiyel DiGeorge sendromu hafif seyirli olup hastaların %80’ini 

 ağır seyirli komplet DiGeorge sendromu ise klinik ağır kombine
immün yetmezlik kadar ciddi seyretmektedir. 

 Virüsler ve Pneumocystis carini etkenli enfeksiyonlar oldukça sıktır.



 En sık görülen pulmoner komplikasyonlar
pneumocystis carini pnömonisi sonrasında

 anormal lokalizasyonlu timus
 Olguların çoğunda T hücre sayısında azalmaya veya

fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak sık tekrarlayan
infeksiyonlar

Kombine T ve B hücre yetmezlikli hastalar için genel
profilaktik tedavi prensipleri uygulanır. DGS tanısı ile
birlikte trimetoprim-sülfometaksazol (TMP-SMX) 
profilaksisi

 Ayrıca canlı virüs aşısı yapılmamalıdır.

 Timusu olmayan komplet DGS’ lı hastalarda
ışınlanmamış kan verilmesi fatal sonuçlanabilir. 

 Transfüzyon için ışınlanmış, CMV-negatif kan ürünleri
kullanılmalıdır. 

 Timik epitel veya uygun donörden kemik iliği nakli
komplet DiGeorge sendromunda önerilen tedavi
yöntemleridir . IVIG



 OR geçişli bir hastalık olan AT’de ilerleyici
serebellar atrofi, okülokütanöz telanjiektazi, 
tekrarlayan bronkopulmoner enfeksiyonlar ve
malinite

 Hastalıktan sorumlu gen ATM (Ataksi-
Telanjiektazi mutated) 11 kromozom

 ATM genindeki hasar DNA tamir
mekanizmasının işleyişini bozar.

 Hipoplazik timus, selektif Ig A eksikliği, 
hipogamaglobulinemi ve T hücre defekti

 Tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar, 
bronşiektazi ve pulmoner fibrozis

 Tedavide antibiyotikler ve immünglobulin
infüzyonu kullanılır.



 Kronik dermatit, serum immunglobulin E düzeyinde yükseklik ve
tekrarlayan ağır enfeksiyonlarla karakterize bir hastalıktır. 

 candida albicans ve staph. aureusa karşı deride hipersensitivite
reaksiyonunun farkına varmışlar.

 immün sistem, dişler, bağ ve iskelet doku etkilenebilmektedir

Derin yerleşimli bakteriyel enfeksiyonlar, tekrarlayan deri
abseleri, pnömoni, kronik otitis media ve sinüzittir. 

Kalıcı pnömatosel oluşumu ve bronşiektazi tekrarlayan
pömonilerin bir sekeli olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Daha az sıklıkta görülen infeksiyon tipleri ise septik artrit, 
selülit, osteomiyelittir.

En sık rastlanan bakteriyel infeksiyon etkeni Staph 
aureus olmakla birlikte, Hemophilus influenza, grup A 
streptococcus, Escherichia coli ve Pseudomonas





 Bakteriyel pnömoniler üzerine zaman zaman Aspergillus
fumigatus’ un etken olduğu süperenfeksiyonlar
eklenebilmektedir.

 Mantar enfeksiyonları ağız, tırnak ve saçlı deriyide
kapsayabilecek şekilde ciltte görülmektedir. 

 Candida etkenli özefajit, menenjit ve pnömoni ise daha
az sıklıktadır. Criptococcosis ve histoplasmosis
vakalarıda HES kliniğinde yer almaktadır. 

 Viral enfeksiyonlardan ise herpes virus etkenli mukozal
ve cilt enfeksiyonları daha fazla otozomal resesif formda
bildirilmiştir.

 Hastalığın erken tanısı ile proflaktik anti-stafilokok tedavi
başlanmasının pnömatosel oluşumu ve yaratacağı
komplikasyonların önüne geçilebileceği gösterilmektedir





Tekrarlayan ciddi enfeksiyonlar (pnömoni, abse), ekzema, yüksek Ig E 
düzeyi ve eosinofili ile karakterizedir. 



1) Aile ağacında otozomal resesifi düşündüren geçiş şekli,
2) Bağ doku hastalığı görülmemekte,
3) Farklı infeksiyon tipleri (ağır molluscum contagiosum ve herpes virüs
enfeksiyonları gibi.),
4) Sıklıkla karşılaşılan merkezi sinir sistemi ile ilgili komplikasyonlardır.

 Pnömoni sonrası pnömatosel oluşumu otozomal dominant kalıtımlı
hastalarda sıklıkla mevcutken, otozomal resesif tipte geçiş gösterenlerde
hiç gözlenmemiştir. Staph aureus, Hemophilus influenza, P mirabilis, P 
aeruginosa ve Criptococcus etkenli tekrarlayan ağır enfeksiyonlar
hastaların kliniğinde yer alır. 

 Eosinofili düzeyi otozomal resesif tipte daha yüksektir. 

 Viral ve fungal enfeksiyonlara yatkınlığın bu formda daha sık görülmesi
nedeniyle T hücre defektinin altta yatabileceği düşünülmektedir. Kronik, 
tedaviye dirençli molluscum contagiosum, herpes virüs enfeksiyonları ve
sonrasında keratit nadir değildir



 OR li HES’lu hastalarda merkezi sinir sistemi ilgili
bulgular arasında hempleji, fasial paralizi, rüptüre
anevrizma, gri cevherde kistik oluşumlar, 
criptococcus menenjiti, serebral emboli şeklindedir .

 Serebral vasküler hasarlanmaya neden olan
durumlar arasında eosinofili, otoimmün hastalıklar
veya infeksiyon

 otoimmün hastalıklara daha sık rastlanmaktadır.

 İskelet sistemi ve diş etkilenimi pek gözlenmeyen bu
formda hastalığa neden olan genin 4q21 de lokalize
olduğu bildirilmektedir.

 Otozomal resesif kalıtımlı HES’lu hastaların tümünün
anne babası akraba olduğu ve birden fazla genetik
lokusun hastalığa neden olduğu ileri sürülmüştür .

 Serum Ig G, Ig M, Ig A düzeyleri ve serum total 
kompleman aktivitesi normaldir.

 Periferik eosinofili (> 700 / ml) ve serum Ig E yüksekliği



 Th1 ve Th2 sitokin dengesinde Th2 lehine artış.

 Staph. aureusa ile uyarılan HES li hastaların in vitro 
lenfositlerinin yüksek düzeyde IL-4, IL-10 ve IL-13 
ürettikleri ve Ig dönüşümünün (switching) Ig E lehine
gerçekleştiği görülmüştür

 Staphylococcusa karşı proflaktik antibiyotik (ko-
trimetaksazol veya oral sefalosporin)

 Staph auerus etkenli cilt enfeksiyonlarında topikal
antibiyotik yanında sistemik antibiyotik tedavisi.

 Mukokütanöz kandidoz gelişen olgularda oral triazol
grubu antifungal tedaviye yanıt oldukça iyidir.

 Pnömoni sonrası tipik komplikasyonu olan kist gelişimi
gözlenebilmekte TDV zor olup genellikle sonrasında
bronşiektazi gelişmektedir. Ampiyem tedavisi
cerrahidir .

 IFNg ve IFNa dirençli virüs enfeksiyonlarının
tedavisinde .

 IVIG tedavisi anti-idiyotip etki ile Ig E nötralizasyonuna
yol açarak Ig E seviyesini düşürür aynı zamanda bu
hastalarda kapsüllü mikroorganizmalara antikor
yapımı bozuk olduğundan pasif antikor infüzyonu için













Mononükleer fagositler özellikle hücre-içi
mikroorganizmalara karşı antijen sunumu, lenfosit uyarımı
ve çoğalımında, sitokin üretimindende kritik elemanlardır.

 Mikobakteri fagosite edildikten sonra makrofaj IL12 
üreterek T hücrelerini aktive eder ve IFN-g salınımına neden
olurlar.

 IFN-g ise makrofajı aktive ederek TNFa ve IL12 üretimini
artırır. Bu sitokin yada reseptörlerindeki defekte bağlı olarak
mikobakterial enfeksiyonlara yatkınlığın artması ile
karakterize hastalıklara mikobakterial hastalıklara
mendelian yatkınlık denilmektedir.

 Erken yaşlarda BCG aşısı sonrası dissemine BCG 
enfeksiyonu, salmonella ve ağır viral enfeksiyonlar
görülmektedir





 Kronik mukokütanöz kandidoz (KMK) deri, mukoz membran veya
tırnakların candida türleri ile kronik ve tedaviye dirençli
enfeksiyonları ile karakterize heterojen bir bozukluktur ( Bu 
enfeksiyonlar genellikle sistemik bir yayılım özelliği göstermezler. 



Candida Albicans erişkinlerin mukozasının %80 den fazla
bölümünde zararsız olarak bulunmaktadır. 

 sistemik tutulumun olmamasını sağlayan innate immünitenin
elemanlarından başlıca nötrofil ve komplemandır.

 Etiyopatogenezi bilinmeyen bu hastalıkta kandidaya karşı
hücresel immünitede selektif bir bozukluk vardır .

 Kandida antijeni ile uyarı sonrasında sitokin yanıtları incelenmiş; 
IL2 düzeylerinde düşüklük saptanırken IL6 ve IL10 un arttığı
gözlenmiştir



 Tırnak mantar enfeksiyonunda oral antifungallerin
yanında tırnak eksizyonu da önerilmektedir. 

 Antifungal ajanlara direnç gelişmesi nadirdir .


İmmunoterapi: Cimetidine H2 reseptör antagonistidir
ve hücresel immün sistemi uyardığı düşünülerek KMK 
lu hastaların bir kısmında kullanılmıştır

 Timus nakli yada timik hormonlarla tedavi yöntemleri
de denenen yöntemlerdendir

 Lökosit transfüzyonları semptomlarda geçici düzelme
sağlar .

 Kandida-specific transfer factor antifungal 
tedavilerle etkili olabilmektedir

 Kemik iliği nakli yine başarı ile uygulanan tedavi
yöntemleri arasındadır







En nadir görülen IY, tüm immün yetmezliklerin %1-3 
ünü oluşturmaktadır. Kompleman proteinlerinin
eksikliklerinin büyük bir çoğunluğu OR kalıtımla

 C1-C4 eksikliğinde otoimmün hastalıklar ve piyojenik
enfeksiyonlara eğilim artmıştır.

 Distal kompleman komponent eksikliklerinde (C5-C9) 
ise Neisseria enfeksiyonları sıklıkla görülmektedir.

 C3 eksikliğinde enfeksiyonlar, tekrarlayan pnömoni, 
menenjit ve peritonit şeklindedir. 

 Hastalığın kliniği antikor yapım defektini taklit edebilir.

 Tedavi seçenekleri arasında proflaktik antibiyotik, 
kapsüllü mikroorganizmalara karşı spesifik aşılama
gelmektedir








