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Tedavi
• Etken organizmaya karşı özellikle bakterisid antibiyotik kullanılır. IFN-gama tedavisi 

yararlıdır. Kemik iliği transplantasyonu bilinen tek küratif tedavidir.
• Gama interferon, invitro olarak süperoksit anyon oluşumunu artırır ve yeni 

infeksiyonların insidansını azaltır. Kronik granülomatöz hastalıkta uzun süreli 
trimetoprim sulfametoksazol kullanımı da, infeksiyonların gelişimini azaltabilir.

• Hemofagositik sendrom gelişebilir ve steroid tedavisi ve IFN-γ tedavisinin 
kesilmesi ile tedavi edilir.

MİYELOPEROKSİDAZ EKSİKLİĞİ
• Oksidatif metabolizma bozukluğudur. Bu enzim H2O2’yi daha öldürücü hipoklorid 

formlarına çeviren enzimdir. Sonuçta H2O2 aracılı öldürme bozulur. OR geçer. Katalaz 
(+) ve (-) intrasellüler bakteri öldürülmesi defektiftir. 

• Genellikle asemptomatiktir. Diyabet hastalarında yaygın kandida enfeksiyonu görülebilir.

G6PD EKSİKLİĞİ
• Lökositlerde G6PD eksikliği, tekrarlayan piyojenik infeksiyon oluşumuna neden olur. 
• Bakterisidal aktivite bozuktur.

CHÉDIAK-HIGASHI SENDROMU
• Otozomal resesif geçişli nadir bir hastalıktır.
• Bakterisidal aktivite ve kemotaksis bozulmuştur.
• Defektif nötrofil degranülasyonu, kanama diyatezi, parsiyel okülokutanöz 

albinizm, progresif periferal nöropati ile karekterizedir.
• Nötrofillerde PAS (+) boyanan dev sitoplazmik granülasyon oluşumları ile 

karekterizedir.
• Hastalarda baskın özellik, saç ve cildin açık renkli olması ve fotofobidir.
• S. aureus en sık infeksiyon yapan ajandır.
• Hastalara kanama diyatezi vardır, kanama zamanı uzundur ama trombosit sayısı normaldir.
• Hayatı tehdit eden en önemli komplikasyon, pansitopeni, yüksek ateş, 

karaciğer, dalak ve lenf nodlarının histiyositik infiltrasyonu ile giden 
“hemofagositik sendrom”dur. 

• Bu sendrom en sık EBV ile aktive olur  ve vakaların %85’inde görülür ve ölüm 
ile sonuçlanır.

Tedavi

• Çok yüksek doz C vitamini, klinik bulguları iyileştirir.
• Kür sağlayıcı tedavi, allojenik kemik iliği transplantasyonudur.

LÖKOSİT ADEZYON DEFEKTİ
• OR geçiş gösterir.

Tip I: CD18 eksikliği vardır. Β2 integrin eksiktir. [β 2 integrinler, α zincirlerinin 
(CD11a,b,c,d), β zincirleri (CD18) ile bağlanması ile oluşur].
Tip-II: CD 15 (Sialyl- Lewis X fukolizasyon defekti) eksikliği vardır.
Tip-III: (Kindlin eksikliği vardır)

• Tekrarlayan bakteriyel ve fırsatçı infeksiyonlar (S.aureus ve gr (-) enterik basiller ile)
• Şiddetli gingivit ve periodontit
• Sık yüzeyel bakteri infeksiyonları
• Yara iyileşmesinde gecikme (ilk olarak göbeğin düşmesi gecikir)
• Püy görülmez.
• Periferik kan dolaşımındaki nötrofil sayısı 30.000/mm3’ün üzerindedir. Hatta 

100.000/mm3’ün üzerine çıkabilir. (E selektin eksikliğinde lökositoz değil lökopeni 
gelişir).

• Tip II’nin tedavisinde fukoz şekeri (glikozilasyonu düzeltir) kullanılır.
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KOMPLEMAN EKSİKLİKLERİ

• Serum konsantrasyonu en yüksek olan C3’tür. Serum konsantrasyonu en az ve molekül 
ağırlığı en düşük olan ise C9’dur. Molekül ağırlığı en fazla olan ise C1q’dur.

• Komplemanların sayı olarak veya fonksiyon olarak yetersizliği, infeksiyonlara eğilimi artırır. 
Properdin eksikliği X’e bağlı; diğer kompleman eksiklikleri otozomal resesif geçişlidir.

Kompleman sistemi

Kompleman eksikliklerinde bulgular
1. Hücre dışı piyojenik mikroorganizmalarla tekrarlayan infeksiyonlar 

(pnömokok, gonokok, meningokok, H. influenzae), ağır ve yenileyen solunum 
yolu ve deri infeksiyonları sık görülür.

2. Otoimmün hastalık insidansı yüksektir (SLE).
3. Vaskülitler sıktır.
4. Kronik nefrit (MPGN) sık görülür.
5. Parsiyel lipodistrofi görülebilir.

Kompleman eksikliklerinde tanı
• Kompleman anormallikleri için, total hemolitik kompleman aktivitesi testi (CH50) iyi 

bir tarama aracıdır. CH50<%5 eksiklik düşündürür.
• C1-C8 arası eksikliklerde, CH50 düzeyi 0 veya 0’a yakın düzeylerdedir. C9 eksikliğinde, 

CH50, normalin yarısı kadardır.
• C4 ve C3’ün birlikte azalması, klasik yolun immün-komplekslerle aktive olduğunu 

gösterir.
• C3 düşük, C4 normalse, alternatif yolun aktive olduğunu gösterir.
• MPGN’de, nefritik faktör (NF) bulunur. Bu NF, alternatif kompleman yolunu aktive 

ederek, C3’ün azalmasına neden olur. Hastalarda ayrıca parsiyel lipodistrofi bulunur.
CH50:  Klasik yol
AP50:  Alternatif yol bozukluğunu gösterir
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• C1q yetersizliği: SLE veya SLE benzeri sendrom, vaskülit ve MPGN sıktır.
• C1r, C1s, C4, C2, C4 eksiklikleri: Otoimmün hastalık insidansı artmıştır.
• C5, 6, 7, 8, 9 eksiklikleri: Tekrarlayan meningokok menenjitleri görülür.
• C2 eksikliği: Hayatı tehdit eden pnömokokal sepsis sıktır.
• C3 eksikliği: Ağır ve tekrarlayan pnömokok ve meningokok infeksiyonları görülür.
• Plazma membranı kontrol proteinleri: Faktör 1/ Faktör H, C4 bağlayıcı protein, 

Properdin ve C1 inhibitörü.
• Membran kompleman komponentleri: CR1, membran kofaktör proteini ve 

bozulmayı hızlandıran faktör (DAF). DAF ve CD59 eksikliğinde paroksismal 
nokturnal hemoglobinüri görülür.

• Serozal kompleman kontrol protein eksikliğinde C5a ve IL-8’in kemotaktik 
aktivitesi engellenemez ve bu duruma FMF’de rastlanır.

• Faktör H, I ve protein B eksikliği: Ailesel (genetik) hemolitik üremik sendrom

• C2 eksikliği: OR geçer. SLE benzeri bulgular, Anti-DNA (+)’liği, MPGN ve 
KBY sık bulgulardır.

Kompleman eksiklikleriyle sistemik hastalık ilişkileri

Eksik 
Kompleman İnfeksiyöz ajan Otoimmün hastalık

Klasik yol

C1q Pnömokok (bakteriyemi, 
menenjit)

SLE, glomerülonefrit, vaskülit, 
diskoid lupus

C1r/s
Pnömokok (bakteriyemi, 
menenjit) Yaygın gonokok 
infeksiyonu

SLE, glomerülonefrit

C4 SLE, glomerülonefrit, diğer 
otoimmün hastalıklar

C2
Pnömokok  (bakteriyemi,  
menenjit)
Meningokok (menenjit)

SLE, glomerülonefrit (MPGN) HSP, 
vaskülit

C3
Pnömokok (bakteriyemi, 
menenjit) Meningokok 
(menenjit)

Glomerülonefrit (MPGN), vaskülit 
diğer otoimmün hastalıklar

C5 Meningokok (menenjit)
Yaygın gonokok infeksiyonu

C6 Meningokok (menenjit)
Yaygın gonokok infeksiyonu

SLE, glomerülonefrit, diğer 
otoimmün hastalıklar

C7 Meningokok (menenjit)
Yaygın gonokok infeksiyonu SLE, diğer otoimmün hastalıklar

C8 Meningokok (menenjit)
Yaygın gonokok infeksiyonu

C9 Meningokok (menenjit)

Alternatif Yol

Faktör D Meningokok (menenjit)

Faktör B Meningokok (menenjit)

Kontrol Proteinleri

C1 İNH Herediter anjioödem SLE,  glomerülonefrit

Faktör I
Pnömokok (bakteriyemi, 
menenjit) meningokok 
(menenjit)

Faktör H Meningokok (bakteriyemi, 
menenjit) SLE, glomerülonefrit

Properdin
Pnömokok (bakteriyemi, 
menenjit)
Meningokok (menenjit)

Vaskülit, diskoid lupus
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• Kompleman eksikliklerinde en sık görülen otoimmün 
hastalık...SLE

• Hangi kompleman eksikliklerinde otoimmün hastalık 
insidansı artmıştır...C1r, C1s, C2, C4

• Hangi kompleman eksikliklerinde meningokok 
menenjiti sık görülür… Geç kompleman (C5-9) ve 
properdin eksikliğinde

• Kompleman sistemi ile ilişkili diğer hastalıklar… 
Herediter anjioödem, paroksismal noktürnal 
hemoglobinüri, FMF ve ailevi HÜS

• Kompleman eksikliklerinde hangi aşılar yapılabilir... 
Tüm canlı ve cansız aşılar yapılabilir

SPOT BİLGİLER

FAGOSİT DEFEKTLERİ

• Fagosit defektlerinde temel klinik… Apse
• Fagosit defektlerinde tarama testi… Respiratuar 

Burst paneli (NBT veya DHR)
• Kemotaksi, opsonizasyon ve fagositoz normal 

iken bakterisidal aktivitenin bozuk olduğu 
hastalık...Kronik granülomatöz hastalık

• Kronik granülomatöz hastalık en sık klinik bulgu... 
Geç iyileşen tekrarlayan stafilokoksik boyun 
enfeksiyonları

• Kronik granülomatöz hastalık tanısı nasıl 
konulur...NBT (nitroblue tetrazolium) veya 
dihidrorodamin testi

• Kronik granülomatöz hastalıkta en sık ölüm 
nedeni...Aspergillus pnömonisi

• Bakterisidal aktivite, kemotaksis ve nötrofil 
degranülasyonunun bozuk olduğu immün 
yetmezlik...Chediak-Higashi Sendromu

• Parsiyel okulokutanöz albinizm, progresif periferal 
nöropati görülen immün yetmezlik... Chediak-Higashi 
Sendromu

• Nötrofillerde PAS+ boyanan dev sitoplazmik 
granülasyonlar hangi hastalıkta görülür...Chediak-
Higashi Sendromu

• Lökosit adezyon defekti Tip I‛deki eksiklik...β2 
integrin

• Lökosit adezyon defektinde eksik olan yüzey 
molekülü... CD11, CD18

• Göbeğin geç düşmesi, lökositoz, yara iyileşmesinde 
gecikme ile karakterize hastalık nedir...Lökosit 
adezyon defekti 

• Lökosit adezyon defektlerinde kan sayımında her 
zaman bulunur... persistan lökositoz >30000/mm3

KOMPLEMAN EKSİKLİKLERİ

• C3 ve C4 düşükse hangi kompleman yolu 
aktiftir...Klasik yol

• C4 normal C3 düşükse hangi kompleman yolu 
aktiftir...  Alternatif yol

• IgA hangi kompleman yolunu aktive eder...Lektin 
yolu

• Antijen-antikor kompleksleri hangi kompleman yolunu 
aktive eder...Klasik yol

• Lipopolisakkaridler hangi kompleman yolunu aktive 
eder... Alternatif yol

• Kompleman eksikliklerinde en iyi tarama testi... 
CH50

• Kompleman eksikliklerinde hangi böbrek hastalığı 
sıktır.... MPGN Tip-II

• Alternatif kompleman yol eksikliklerinde en sık 
görülen enfeksiyonlar... Meningokok- gonokok

• En sık görülen kompleman eksikliği...C2
• C2 eksikliğinde en sık enfeksiyon yapan ajan... 

Pnömokok

SORULAR

1. Fagosit fonksiyon bozukluğu düşünülen bir hastada, 
aşağıdakilerden hangisi tanıya yardımcı değildir?

A) Serumda izohemaglutinin titrasyonu
B) Nötrofil sayısı
C) Kemotaksis testleri
D) Nitroblue tetrazolyum (NBT) testi
E) Kemotaksis testleri

Doğru cevap: A

2.  Aşağıdakilerden hangisi kronik granülomatoz hastalık 
için yanlıştır?

A) X-Linked veya otozomal resesif geçiş gösterir
B) En sık enfeksiyon yapan ajan Staphylococcus Aureus’tur
C) Tanıda en duyarlı test nitroblue tetrazolium (NBT) testidir
D) En iyi tedavi kemik iliği transplantasyonudur
E) Medikal tedavide interferon gama kullanılır

Doğru cevap: C

3. Aşağıdaki immün yetmezliklerin hangisinde katalaz 
pozitif bakterilerin öldürülmesinde defekt vardır?

A) Chediak-Higashi sendromu
B) Lökosit adezyon defekti
C) Miyeloperoksidaz eksikliği
D) Kronik granülomatöz hastalık
E) Shcwachman sendromu

Doğru cevap: D

4. Aşağıdaki bağışıklık sistemi bozukluklarından 
hangisinde hipergamaglobulinemi sık rastlanan bir 
bulgudur?

A) Ağır kombine immün yetmezlik
B) Bruton hastalığı
C) Yaygın değişken immün yetmezlik
D) Kronik granülomatöz hastalık
E) X’e bağlı lenfoproliferatif hastalık

Doğru cevap: D

5. Hiper IgE sendromunda en sık enfeksiyon yapan 
mikroorganizmalar hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

A) S.aureus, grup A streptokok
B) S.aureus, Candida albicans
C) S.aureus, P. jirovecii
D) S.aureus, E.coli
E) Grup A streptokoklar, Aspergillus

Doğru cevap: B
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6.  Aşağıdaki immun yetmezlik ve ayırt edici özelliklerini 
içeren eşleşmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Bruton hastalığı - Polio aşısı sonrası paralitik poliomyelit
B) Kronik granülomatöz hastalık- Hipogammaglobulinemi ve 

menenjit
C) Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği - Hipoürisemi ve 

nöromotor retardasyon
D) Wiskott-Aldrich sendromu - Trombositopeni ve egzema 
E) Adenozin deaminaz eksikliği - Kosta anomalileri ve ağır 

lenfopeni

Doğru cevap: B

7.  Tekrarlayan deri, akciğer enfeksiyonları ve otitis mediası olan 
çocuk hastada nistagmus ve parsiyel albinizm saptanıyor. 
Periferik yaymada lökositlerin sitoplazmasında dev granüller
izleniyor.

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Weber-Christian hastalığı
B) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği
C) Fankoni aplastik anemisi
D) Kompleman eksikliği
E) Chediak-Higashi sendromu

Doğru cevap: E

8.  Chediak-Higashi sendromunda aşağıdakilerden hangisi 
beklenmez?

A) Okülokütanöz albinizm     B) Nöropati
C) Kanama        D) Trombositopeni

E) Hemofagositik lenfohistiositoz

Doğru cevap: D

9. Chediak-Higashi sendromunun tedavisinde yüksek 
dozda kullanılan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vitamin A     B) Vitamin K
C) Vitamin C     D) Vitamin D

E) Vitamin E
Doğru cevap: C

12. Anne ve babası kuzen olan 8 aylık erkek bebek perianal 
apse ve sepsis tanısıyla yatırılıyor. Öyküsünden yenidoğan 
döneminde omfalit geçirdiği ve göbek kordonunun 4. haftada 
düştüğü öğreniliyor. Tam kan sayımında ağır lökositoz 
görülüyor.

 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kostmann hastalığı
B) Miyeloperoksidaz eksikliği
C) Kronik granülomatoz hastalık
D) Lökosit adezyon defekti tip I
E) Omenn sendromu

Doğru cevap: D 

13. Lökosit adezyon defektlerinde aşağıdaki klinik 
bulgulardan hangisi beklenmez?

A) S.aureus ve E.coli enfeksiyonları
B) Kronik ülserlere neden olan cilt enfeksiyonları
C) Pürülan apse
D) Ağır gingivit
E) Omfalit ve göbeğin düşmesinde gecikme

Doğru cevap: C

14.  Göbek kordonunun geç düşmesi, lökositoz ve nötrofili 
ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lökosit adezyon defekti tip I 
B) Chedaik-Higashi sendromu 
C) Hermansky-Pudlak sendromu
D) Wiskott–Aldrich sendromu
E) Griscelli sendromu

Doğru cevap: A

15. On dört yaşındaki kız çocuğu üçüncü kez geçirdiği 
meningokokal menenjit atağı nedeniyle hastaneye
yatırılıyor. Öyküsünden gonokok artriti de geçirmiş olduğu 
öğreniliyor.

 Bu hastada tanıya yönelik olarak öncelikle yapılması 
gereken laboratuvar inceleme aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kantitatif immünglobülin seviyeleri
B) T-hücresi alt grup analizi
C) CH50 (total kompleman aktivitesi) testi
D) Kantitatif nitro mavisi tetrazolyum testi
E) Gecikmiş hipersensitivite cilt testi

Doğru cevap: C

16. C2 eksikliğinde septisemiye en sık neden olan 
mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meningokok       B) H.influenzae
C) Pnömokok        D) S.aureus

E) Salmonella

Doğru cevap: C

17. Aşağıdakilerden hangisi, çocukluk çağında serum 
kompleman komponentlerinin ve plazma membran 
veya serozal kompleman kontrol proteinlerinin kalıtsal 
eksikliklerinin neden olduğu klinik tablolardan biri değildir?

A) Pnömokoksik menenjit
B) Herediter anjiyoödem
C) Membranoproliferatif glomerülonefrit tip II
D) Sistemik lupus eritematozus
E) Hipogamaglobulinemi

Doğru cevap: E

18. Aşağıdaki kalıtsal immün yetersizliklerden hangisinde 
özellikle Neisseria enfeksiyonlarının sıklığında artış 
beklenir?

A) C2 eksikliği     B) C5-C9 ve properdin eksikliği
C) IgA eksikliği    D) Hiper Ig M sendromu

E) Bozulma hızlandırıcı faktör eksikliği

Doğru cevap: B

19. Dokuz aylık erkek hasta boyun sol tarafında şişlik ve 
ateş nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden iki ay önce de 
benzer şikâyetleri olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede 
sol submandibular bölgede 3x2 cm boyutlarında, üzeri 
kızarık, ağrılı, hareketli kitle palpe ediliyor. Laboratuvar 
incelemelerinde beyaz küre sayısı 18.000/mm3 olan hastanın 
periferik yaymasında sola kayma ve toksik granülasyon 
izleniyor. C-reaktif protein 12 mg/dL, eritrosit sedimentasyon 
hızı 50 mm/saat, IgG 1.640 mg/dL ve flow sitometrik oksidatif 
patlama testi (DHR) yetersiz olarak saptanıyor.

 Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Non-Hodgkin lenfoma
B) Ağır kombine immün yetmezlik
C) Kronik granülomatöz hastalık
D) Bruton hastalığı
E) Akut lenfoblastik lösemi

Doğru cevap: C


