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Şikayet: 

• Her iki dizde ağrı ve şişlik 

 

• Vücutta püstüler döküntü 

 

 

 



Hikaye: 

 

• Her iki dizde ağrı-şişlik ve sabah tutukluğu yakınması ile 2019 yılında RA tanısı 

konularak sülfasalazin ve metilprednizolon tedavisi başlanmış.  

• Yaklaşık bir yıl kadar bu tedaviden kısmen fayda görmüş. 

• Sol dizde şişlik tekrarlaması üzerine tedavi hidroksiklorokin, metotreksat ve 

metilprednizolon olarak düzenlenmiş.  

• En az üçer ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesi kontrol altına alınamamış, 

Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 yüksek olması nedeniyle adalimumab tedavisi 

başlanmış.  

 

 

 

 

 



Hikaye: 

• Hastanın sol dizde şişlik-ağrı şikayeti devam etmesi üzerine adalimumab etanercept ile 

değiştirilmiş.  

• Bu tedavi sürecinde, hastanın her iki dizde şişlik ve ağrısı gerilememiş. 

• Bu dönem içerisinde son 2 aydan beri de cildinde püstüler lezyonlar oluşmuş ve giderek 

yaygınlaşmış. 



Özgeçmiş: 

• Astım (2,5 yıldır) 

Soygeçmiş: 

• Özellik yok 

Kullandığı ilaçlar: 

• Etanercept 50 mg/hafta, metotreksat 15 mg/hafta s.c., folik asit 5 mg/hafta, 

metilprednizolon 4 mg/gün 

Alışkanlıklar: 

• Sigara 5 paket-yıl (12 yıl önce bırakmış) 



Fizik Muayene: 

• Ekstremiteler: Her iki diz ekleminde şişlik, ısı artışı, hareket kısıtlılığı, 

      hassasiyet (+) 

 

• Cilt: Sırtta ve göğüste yaygın hipopigmente lezyonlar,   

 Tüm vücutta yaygın 1-2 cm çaplı eritemli, kaşıntılı, ciltten 

 kabarık, papüler lezyonlar 



Fizik Muayene: 



Laboratuvar:  

• Hemoglobin:   15,3  gr/dl 

• Lökosit :          9,02  10³/µl 

• Nötrofil:           7,5 10³/µl 

• Lenfosit:           1,03 10³/µl 

• Trombosit:       128   10³/µl 

• Kreatin:            0,73     mg/dl 

• Ürik asit:          4,5       mg/dl 

• Kalsiyum:         8,3       mg/dl 

• Albumın:           34,5     mg/dl 

• ALT:                 80        U/L 

• AST:                 38        U/L 

 

• Globulin:                    16,1     mg/dl 

• Crp:                             10,5    mg/dl 

• Ck-kreatin kinaz:        60  mg/dl 

• Sedimentasyon           1   mm/h 

• Anti CCP: Negatif 

• RF: Negatif   

• HLA-B27: Negatif                            

 



Klinik: 

 

• Hastanın yatışı sonrasında sol diz ekleminden ultrason eşliğinde aspirasyon yapıldı. 

• Eklem sıvısı görünümü ve özellikleri itibariyle inflamatuar karakterdeydi. 

 

 

• Ciltte görülen yaygın püstüler lezyon piyojenik enfeksiyon kaynaklı düşünüldü. 

• Sürüntü örneği alındı. Staphylococcus aureus üremesi görüldü.  

• Amoksisilin-klavulonat başlandı. 



• Hastanın tekrarlayan, benzer cilt lezyonlarının olması nedeniyle immunoglobulin 

düzeyleri istendi. 

• IgG <1.09 g/L, IgA < 0.05 g/L, IgM 0.17 g/L, IgE <14 IU/mL 

• CD4/CD8:0,25 olarak saptandı  

 

• CVID (common variable immun deficiency = yaygın değişken immün yetmezlik) 

tanısı konuldu.  

• 400 mg/kg /ay intravenöz immunglobulin (IVIG) tedavisi başlandı.  

 



CVID 

(Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik) 

• Antikor yapımındaki yetersizlik- bozulmuşluk ile karaktarize birincil immün yetmezlik 

tablosu ve heterojen bir hastalık grubudur. 

 

• Dünyada en sık görülen semptomatik primer immün yetmezlik bozukluğudur. 

• Prevalansı 1/10,000- 1/50,000 arasında değiştiği görülmektedir. 

 

• Hastalar çoğunlukla 20-45 yaşları arasında, bazıları çocukluk çağında ergenlik sonrası 

tanı almaktadır. 

 

 

 

Abbott JK, Gelfand EW. Common Variable Immunodeficiency: Diagnosis, Management, and Treatment. Immunol Allergy Clin North Am. 2015;35:637-58. 

Pescador Ruschel MA, Vaqar S. Common Variable Immunodeficiency. 2021 Jul 30. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan 



Tanı 

Aşağıdakilerden en az birinin bulunması: 

 Enfeksiyonlara duyarlılık 

 Otoimmun bulgular 

 Granülomatöz hastalık 

 Açıklanmamış poliklonal lenfoproliferasyon 

 Antikor eksikliği nedeniyle etkilenmiş bir aile bireyi oluşu 

VE serum IgG ve IgA düzeyinde belirgin düşüklük, serum IgM düzeyinde düşüklük olabilir/olmayabilir 

(En az iki kere ölçülmüş yaşa göre iki standart deviasyon(SD) altında değerler) 

VE aşağıdakilerden en az biri: 

 Aşılara düşük antikor yanıtı (ve/veya izohemaglutinin antikorlarının yokluğu) 

 Düşük düzeyde “switched memory B cells”  (Yaşa bağlı değerin %70’inden düşük) 

VE hipogamaglobulinemiye neden olabilecek ikincil sebeplerin varlığının dışlanması 

VE semptomlar daha erken başlasa da tanının 4 yaşından sonra konulmuş olması 

VE ciddi düzeyde T hücre eksikliğini gösteren herhangi bir durumun olmaması (Bu durum 

aşağıdakilerden iki tanesinin varlığı ile tanımlanmıştır) 

 CD4 hücresi sayısı/µL: 2-6 yaş<300, 6-12 yaş<250, >12 yaş<200 

 Naive CD4 oranı: 2-6 yaş<%25,6, 6-16 yaş<%20, >16 yaş <%10 

 T hücre proliferasyonunun yetersiz olması 



Klinik 

• Hastalarda ciddi/rekürren enfeksiyonlar, otoimmüniteye yatkınlık, çeşitli inflamatuar 

hastalıklar ve malignitelere yatkınlık ile ortaya çıkabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gupta S, Pattanaik D, Krishnaswamy G. Common Variable Immune Deficiency and Associated Complications. Chest. 2019;156:579-593. 



• Enfeksiyonlar; tekrarlayıcı nitelikte en sık olarak üst ve alt solunum yolları, 

gastrointestinal sistemde görülebilmektedir. 

• Bakteriyel enfeksiyonlar daha sık olmak üzere, mikoplazma enfeksiyonları ve giardiazis 

görülür. 

• Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae ve Staphylococcus aureus ilk sıralarda 

yer alırlar. 

• Ayrıca; konjonktivit, septik artrit, bakteriyel menenjit, sepsis ve deri enfeksiyonları da 

görülebilir. 

 



Otoimmun bozukluklar 

 

• Hastaların yaklaşık %20-30’unda otoimmun belirtiler gelişebilmektedir. 

 

• Otoimmünite, sıklıkla ortaya çıkan enfeksiyöz komplikasyonlardan önce ortaya çıkan 

özellik olabilir. 

 

• İmmun yetmezlik ile otoimmun hastalıkların birlikteliğinin nedeni tam olarak 

bilinmemektedir.  

 

 

 



Hematolojik Romatolojik  

Otoimmun hemolitik anemi Sjögren Sendromu 

Pernisiyöz anemi Sistemik Lupus Eritematozus 

Otoimmun trombositopeni Seronegatif Romatoid Artrit 

Otoimmun nötropeni Kronik Juvenil Romatoid Artrit 

Evans sendromu Vaskülit 

Gastrointestinal Endokrin 

Atrofik gastrit Hashimato tiroiditi 

Çölyak hastalığı Tip 1 diabetes mellitus 

Primer biliyer siroz Addison hastalığı 

İnflamatuar barsak hastalığı Dermatolojik 

Nörolojik Vitiligo  

Gulliain Barre Sendromu Alopesi  

Saikia, B. and S. Gupta, Common variable immunodeficiency. The Indian Journal of Pediatrics, 2016. 83: p. 338-344. 



• Hastaların %1-10'unda romatoid artrit veya JRA'ya benzeyen eklem belirtileri 

görülür. 

• Hipogamaglobulunemi nedeniyle otoantikorlar negatiftir. 

 

• Daha az sıklıkla bildirilenler sistemik lupus eritematozus, mikst konnektif doku 

hastalığı (MCTD), inflamatuar miyozit, Behçet hastalığı ve Sjögren sendromudur. 

 

Saikia, B. and S. Gupta, Common variable immunodeficiency. The Indian Journal of Pediatrics, 2016. 83: p. 338-344 

Agarwal S, Cunningham-Rundles C. Autoimmunity in common variable immunodeficiency. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019;123:454-460 

 



• Amerika Birleşik Devletleri İmmün Yetmezlik Ağı (USIDNET) dahil edilen CVID'li 

870 pediyatrik ve yetişkin hastanın retrospektif bir analizinde; 

• Hastaların %5,9'unda hekim tarafından bildirilen romatizmal hastalıklar saptanmış. 

• İnflamatuar artrit, Sjögren sendromu, SLE, Raynaud sendromu, vaskülit, MCTD saptanmış. 

• Hastaların yaklaşık üçte birinde, ek bir inflamatuar komplikasyon veya malignite ile 

romatolojik bir durum ilişkilendirilmiş. 

• Bulgular primer immun yetmezliklerin ve sistemik romatolojik bozuklukların bir arada 

olduğunu vurgulamaktadır. 

 

Gutierrez MJ, Sullivan KE, Fuleihan R; USIDNET Consortium, Bingham CO 3rd. Phenotypic characterization of patients with rheumatologic manifestations of common variable immunodeficiency. Semin 

Arthritis Rheum. 2018;48:318-326. 



• Yaygın değişken immün yetmezliği olan 227 hastadan oluşan bir kohortta, romatolojik 

bozukluklar %10,1 saptanmıştır. 

• Romatolojik bulguları olan hastaların %34.8'i CVID tanısından önce romatolojik tanı almış. 

•  En yaygın romatolojik belirtiler jüvenil idiyopatik artrit (JIA) ve erişkin romatoid artriti (RA) idi, 

bunu juvenil spondiloartrit (JSpA) ve farklılaşmamış inflamatuar artrit (UIA) izlemiş. 

 

• 473 CVID’li olgudan oluşan bir kohort çalışmasında RA prevalansının yaklaşık %3.2 

olduğu bildirilmiştir. 

Azizi G, Kiaee F, Hedayat E, Yazdani R, Dolatshahi E, Alinia T, Sharifi L, Mohammadi H, Kavosi H, Jadidi-Niaragh F, Ziaee V, Abolhassani H, Aghamohammadi A. Rheumatologic complications in a cohort of 227 

patients with common variable immunodeficiency. Scand J Immunol. 2018;87:e12663. 

Resnick ES, Moshier EL, Godbold JH, Cunningham-Rundles C. Morbidity and mortality in common variable immune deficiency over 4 decades. Blood. 2012:16;119:1650-7.  



• CVID'li 248 Amerikalı hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, hastaların sırasıyla 

%1.6'sında JIA ve %2'sinde RA olduğunu bildirilmiştir. 

 

• Sistemik lupus eritematozus (SLE), CVID'de nadir görülür ancak tanımlanmıştır. 

• CVID ve SLE'li 18 hastanın incelenmesinde;  

• Hastaların yüzde ellisinde SLE tanısından sonraki 5 yıl içinde CVID gelişmiş, %67’sinde CVID 

gelişmesinden sonra SLE hastalığı aktivitesi azalmış, bu da B hücrelerinin veya fonksiyonel 

antikor kaybının klinik remisyona katkıda bulunmuş olabileceğini düşündürmüştür.  

Cunningham-Rundles C, Bodian C. Common variable immunodeficiency: clinical and immunological features of 248 patients. Clin Immunol. 1999;92:34-48. 

Common variable immunodeficiency in systemic lupus erythematosus.Fernández-Castro M, Mellor-Pita S, Citores MJ, Muñoz P, Tutor-Ureta P, Silva L, Vargas JA, Yebra-Bango M, Andreu JL Semin Arthritis Rheum. 

2007;36:238-45. 

 



Tedavi 

• CVID'deki romatolojik hastalığın tedavisi, yeterli Ig replasmanının eklenmesi dışında, 

immün yetmezliği olmayan kişilerle aynıdır. 

 

• Ig tedavisi eklem hastalığını iyileştirdiğinde veya şikayetini düzelttiğinde enfeksiyöz 

etiyolojiler daha olasıdır. 

Agarwal S, Cunningham-Rundles C. Autoimmunity in common variable immunodeficiency. Curr Allergy Asthma Rep. 2009;9:347-52.  



Sonuç 

• Primer immun yetmezlikli hastalarda en sık görülen erken bulgu enfeksiyonlar 

olmasına rağmen otoimmunite ve romatizmal hastalıklar ile de karşımıza çıkabilir. 

 

• Otoimmun hastalığı olan hastalarda, tekrarlayan ve inatçı enfeksiyon durumu var ise 

eşlik eden primer immun yetmezlik de eşlik edilebileceği akılda tutulmalıdır. 

 



Teşekkür ederim… 


