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ABSTRACT
Lymphadenitis is one of the most striking findings in chronic
granulomatous disease (CGD). Re-current infections with catalase positive microorganisms cause mortality and morbidity in
these patients. Although hematopoetic stem cell transplantation
(HSCT) has many complications, it is the only curative treatment
in CGD. The patient in this report presented with a persistent
left axil-lary lymphadenopathy and was diagnosed with X-linked
CGD. The patient underwent a fully HLA-matched unrelated donor HSCT, and full donor chimerism was provided.
Key words: chronic granulomatous disease; lymphadenopathy;
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ÖZET
Lenfadenit, kronik granülomatöz hastalığın (KGH) en belirgin bulgularından biridir. Katalaz pozi-tif mikroorganizmalarla tekrarlayan enfeksiyonlar, bu hastalarda mortalite ve morbiditeye neden
olurlar. Hematopoetik kök hücre naklinden (HKHN) sonra pek çok
komplikasyon görülmesine rağmen, KGH’deki tek kesin tedavi
yöntemidir. Bu çalışmadaki olgumuz, persistan sol aksiller lenfadenopati ile başvurmuş olup bu sayede X’e bağlı KGH tanısı
almıştır. Hastaya HLA tam uyumlu aile dışı vericiden başka bir
merkezde HKHN yapıldı ve tam donör kimerizm sağ-landı.
Anahtar kelimeler: kronik granülomatöz hastalık; lenfadenopati;
kök hücre nakli

Giriş
Kronik granülomatöz hastalığı (KGH), yetersiz nikotinamid adenin dinükletoid fosfat (NADPH) oksidaz
aktivitesi nedeniyle tekrarlayan bakteriyel ve fungal
enfeksiyonlarla karakterize primer immün yetmezliktir1. Hastalık, hem otozomal resesif (CYBA/p22phox,
NCF1/p47pho, NCF2/p67phox, NCF4/p40phox) hem
de X’e bağlı (CYBB/gp91phox) geçiş göstermektedir2, 3.
KGH’da lenfadenit, KGH’da sıklıkla görülmekte olup
en çok izole edilen patojenler Staphylococcus aureus,
Serratia marcescens, Burkholderia cepacia, Nocardia ve
Aspergillus’tur4, 5. Antimikrobiyal ilaçlar ve immünomodülatör ajanlar enfeksiyonların tedavisi ve önlenmesi açısından birincil yöntem olsa da hematopoetik
kök hücre nakli (HKHN) KGH’deki tek kesin tedavi
metodudur6, 7. Bu çalışmada, ilk ve tek hastalık bulgusu
sol aksiller lenfadenopati olup X’e bağlı KGH tanısı
alan hasta, literatür bilgileri eşiliğinde sunulmuştur.

Olgu Sunumu
Aralarında akrabalık bulunmayan sağlıklı anne ve
babadan doğan 13 aylık bir erkek hasta bir sağlık kuruluşundan sol aksiller bölgesinde yer alan persistan
lenfadenopati bulgusunun değerlendirilmesi için bölümümüze sevk edildi (Şekil 1). Anamnezinde hastanın,
3 aylıktan beri tekrarlayan oral aftöz lezyon ve diaper
dermatit şikayetleri vardı. Ailesi, 9 aylıkken hastanın
sol koltuk altında ele gelen lenf bezini fark etmişlerdi.
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Şekil 1. X’e bağlı kalıtım gösteren KGH tanılı hastanın aile ağacı (

, hastalık taşıyıcısı;

, ölü doğum, taşıyıcılık veya hastalık durumu bilinmemekte; , abortus).

Tablo 1. Hastanın laboratuvar ve klinik bulguları

Hastayı götürdükleri yerel bir hastanede uygulanan antibiyotik tedavisine rağmen, sol aksiller lenf nodu gerilememişti. Tüberküloz lenfadenit ayırıcı tanısı ile yapılan ppd testi 23 mm olarak saptanması üzerine hastaya
altı ay boyunca anti-tüberküloz tedavi (izoniazid 5 mg/
kg/gün ve rifampisin 10 mg/kg) verilmiş ancak düzelme gözlenmemişti.
İleri tetkiki amacı ile bölümümüze yönlendirilen hastanın yapılan muayenesinde sol aksillada ele gelen lenf
nodu ultrasonografi ile değerlendirildiğinde lenf nodunun 24x10 mm çapında kalsifiye granülomatöz yapıda olduğu raporlandı. Tüm nedenler (enfeksiyonlar,
malignite ve tüberküloz) ekarte edilen hastada, immün
yetersizlik ön tanısı ile alınan kan örneklerinde iki kez
Nitroblue tetrazolium (NBT) testi çalışıldı ve her iki test
sonucu sağlıklı kontrolün %50’si olarak bulundu (Tablo
1). Hastanın sonrasında yapılan Dihidrorhodamin oksidasyon (DHR) testi de KGH ile uyumluydu. CYBB
(cytochrome b-245 beta chain) geni 6. exonunda yer
alan (c.665A>G) missense mutasyon (X’e bağlı kalıtım
gösteren KGH) tespit edildi (Şekil 2). Tanı konulduktan sonra hastaya antibakteriyel (trimetoprim-sülfametoksazol) ve antifungal (itrakonazol) profilaksileri başlandı. Hasta 5 yaşındayken HLA tam uyumlu aile dışı
vericiden başka bir merkezde HKHN yapılmak üzere
yatırıldı. Hazırlık rejimi alırken ağır nötropeni ve septisemi gelişmesi nedeniyle uzun süre yoğun bakım ünitesinde izlenen hastada HKHN sonrasında tam donör
kimerizmi sağlandı.

Tartışma
KGH, nadir görülen bir primer immün yetmezlik olup
otozomal resesif veya X’e bağlı olarak kalıtım göstermektedir8. Hastalar, mortaliteyi artıran fungal ve bakteriyel enfeksiyonlara yatkındırlar. Hastalığın şiddeti
ve mortalitesi rezidüel NADPH oksidaz aktivitesi ve
hastadaki moleküler defekt ile ilişkilidir9.
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Başvurudaki yaş (ay)
Geçirilen enfeksiyonlar ve hastanın
şikayetleri
Fizik muayene bulguları

13
Oral moniliyazis, pnömoni, diaper
dermatit, sol aksiller lenfadenopati
Sol aksiller lenfadenopati
(1,5x1 cm boyutunda)

Tam kan sayımı
Hemoglobin (g/dl)

11,2

Lökosit (/mm³)

13100

Trombosit (/mm³)

427000

Absolü lenfosit sayısı (/mm³)

6200 (1700-6900)

Absolü nötrofil sayısı (/mm³)

5100

Serum immunoglobinleri
IgA (mg/dl)

52,4 (26-296)

IgG (mg/dl)

821 (604-1941)

IgM (mg/dl)

95,3 (71-235)

Total IgE (IU/ml)

86,3

Lenfosit alt grupları (% / sayı) (/μl)
CD3

%49 (43-76)
6419 (900-4500)

CD4

%28 (23-48)
3144 (500-2400)

CD8

%21 (14-33)
2751 (300-1600)

CD16-56

%18 (4-23)
2358 (100-1000)

CD19

%32 (14-44)
4192 (200-2100)

CD11b

%98

CD18

%97

NBT

%50

Mutasyon sonucu

Ekzon 6 yer alan CYBB geni
(c.665A>G)
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Şekil 2. Hasta, hastanın annesi ve sağlıklı kontrolün nötrofillerinden çalışılan Dihidrodamin (DHR) histogram görüntüleri (1. Sağlıklı kontrolün DHR görüntüsü 2.
Hastanın annesinin DHR görüntüsü [Taşıyıcı] 3. Hastanın DHR görüntüsü).

Lenfadenopati, KGH’de sık görülen bir bulgu olup çoğu
vakada hastamızda olduğu gibi herhangi bir patojen
izole edilmez6. Büyük, tek merkezli bir çalışmaya göre,
lenfadenit, KGH’de en sık görülen belirti olarak bulunmuştur10. Hastamıza da antibiyotik ve antitüberküloz
tedaviye rağmen devam eden persistan sol aksiller lenfadenopati nedeniyle KGH tanısı konuldu. Olgumuzda,
CYBB (cytochrome b-245 beta chain) geni 6. exonunda yer alan (c.665A>G) missense mutasyonu saptandı.
Missense mutasyon olan X’e bağlı KGH tanılı hastaların çoğunda, NADPH oksidaz fonksiyonlarının kısmen
korunduğu gösterilmiştir (X91–)2.
Her ne kadar HKHN, KGH’deki tek kesin tedavi yöntemi olsa da, hastalık kronikleştiğinde veya komplikasyon geliştiğinde HKHN yapılıyor olması bu hastalarda yüksek komplikasyon ve ölüm riski taşımaktadır11.
Literatürde HKHN yapılmış KGH tanılı hastaların
çoğunda olgumuzda olduğu gibi başarı sağlanmış11–13
ve sağkalım oranı yaklaşık %80 olarak verilmiştir12.
Ancak bazı hastalar11–13, hazırlık rejimi alırken GVHD
veya HKHN sonrası gelişen enfeksiyonlar nedeniyle
ölmüşlerdi. Sonuç olarak, HKHN kesin tedavi yöntemi olmakla beraber çoğu vakada klinik durumu kötüye
gittiğinde uygulandığından komplikasyon ve mortalite
oranı yüksek olabilmektedir11–13.
Lenfadenopati, çocuklarda sıklıkla görülen benign bir
durumdur. Lenf nodunun büyüklüğü, yapısı ve tedaviye yanıt, altta yatan kronik hastalık açısından ipucu
olmaktadır. Enfeksiyonlar, malignite ve tüberküloz,
soliter persistan lenfadenopatiden sorumlu en önemli
hastalıklardır. KGH, tek ve inatçı lenfadenopatisi olan
çocuk hastaların ayırıcı tanısında, herhangi bir enfeksiyon veya enflamasyon belirtisi olmadığı durumda mutlaka düşünülmelidir.
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