
Primer immunhiányos állapotok 
– gyakorlati szempontok 

Kriván Gergely 
Egyesített Szent István és 

Szent László Kh 



Primer immundefektusok felosztása 
1. Természetes immunitás zavarai 
2. T-sejt defektusok (kombinált 

immundeficienciák) 
3. B-sejt defektusok (antitesthiány 

szindrómák) 
4. Jól meghatározott ID szindrómák:  
 pl. Wiskott-Aldrich sy. (WAS), Di George sy., Ataxia 

teleangiectasia (AT), Chediak-Higashi sy (CHS) 
5. Immunreguláció primer zavarai  
6. Fagocita defektusok 
7. Autoinflammatórikus szindrómák 
8. Komplement defektusok  

 
 
 
 



T sejt defektusok klinikai jellemzői 

• Visszatérő, súlyos vagy szokatlan 
vírusfertőzések (VZV, CMV, HSV) 

• Gyarapodási zavar 
• Krónikus candidiasis 
• Krónikus hasmenés 
• Lymphopenia (újszülött, csecsemőkor) 
• Pneumocystis pneumonia 
• GvHD 
• Súlyos újszülöttkori eczematoid vagy 

seborrhoeás dermatitis 



Progresszív varicella 



Terápia rezisztens soor oris 1 éves kor után PID-re utal !!! 



Pneumocystis  
pneumonia 
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SCID diagnózis buktatói… 
• Direkt kórokozó kimutatás… 

 
• Ig szintek normálisak 

– Anyai IG 
– Paraprotein  (szérum feh ELFO minden gyanús esetben!!!) 

 
•  Norm/emelkedett T-sejtszám 

– Oligoklonális (Omenn szindróma) 
– Maternofoetalis graft 

 
• Későbbi életkorban jelentkező SCID =„leaky SCID” 

 
• GVHD lehet előtérben vértranszfúzió vagy maternofoetalis graft 

miatt 



Kezelés – celluláris/kombinált ID 
• Centrumba szállítás, elkülönítés, (parenteralis) táplálás 
• Bőr, nyálkahártya fertőtlenítés 
• Korai, célzott antimikróbás kezelés  
• Profilaktikus antimikotikus, antiviralis, anti-PCP kezelés 
• Csontvelő transzplantáció (haploidentikus/identikus) 
• IVIG 
• Sugarazott, szűrt, CMV negatív vvt. cc. 
• aktív védőoltások: élő (BCG, rubeola, mumpsz, kanyaró)  
    NEM adhatók sejtes immunhiányban!  
 

• (szomatikus génterápia: T-B+NK- SCID IL-2Rec γ lánc hiány génjét 
retrovírus vektorral a beteg CD34+ őssejtjébe beviszik) 
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PID - HSCT 

• Gennery AR.: EBMT (1968-2005) J. Allergy Clin 
Immunol 2010 

• 37 központ: 699 SCID, 783 non-SCID 
• 3 szakasz <1995; 1995-1999; 2000-2005 
• Javulás okai: 

– HLA tipizálás 
– Gyorsan elérhető új őssejt források (CBU), 24 millió MUD 
– Új CD34 szelekciós eljárások (negatív szelekció) 
– Kevésbé toxikus előkészítő kezelések 
– Jobb szupportív eljárások, korai vírus és egyéb diagnosztika 
– Korai felismerés 
– Több „centrum” tapasztalat 



Transzplantációk száma 
1992.01.01.-2017.04.24. 

(n=631) 



Transzplantációk – indikációk szerint 
1992.01.01.- 2017.04.24. 

n=631 



Összesített túlélés egyes időszakokban  

p=0,001 

I.period:   01.01.1992.-30.12.2000.  (77 pts.) 
II.period: 01.01.2001.-31.12.2008.  (189 pts.) 
III.period: 01.01.2009.- 08.06.2015.  (219 pts.) 
 

48,1% 

57,1% 

78,1% 

P<0,001 



PID túlélés 
 transzplantáció infekcióval vs infekció 

nélkül 
N: 36 
infekcióval: 16 
infekció nélkül: 20 

28,6% 

90,9% 

p=0,001 



Esetismertetés 1. 

• 6 hónapos fiúcsecsemő 
• Súlyos infekció miatt intenzív osztályon kezelik 

• FACS: T-sejt - , NK-sejt - , B-sejt + 
• X-SCID? 
• Genetika: IL2RG génen c.295insA mutáció 
• Pneumocystis jirovecii  fertőzés miatt hunyt el 
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Gyermekvállalás 

• A szülők szeretnének gyermeket 
• Diagnosztikai és terápiás lehetőségek? 
• Újabb terhesség – prenatalis diagnosztika 
• Beteg fiú magzat 
• HLA-vizsgálat 
• Ki legyen a donor? 



Újszülött 

• 39. gest. héten, pvn, 3600g 
• Vérkép 

– Fvs: 13,94 G/l 
– Hgb:153 g/l 
– Thr: 457 G/l 
– Neu: 8,75 G/l (62%) 
– Ly: 4,22 G/l (30%) 
– Mo: 1,17 G/l (1%) 

• Védőoltás nincs, anya CMV negatív – szoptathat 
• Profilaxisok: acyclovir, cotrimoxazol  
 



      % Ref tart. % Abs. szám Ref tart   
  (sejt/ul sejt/ul   

CD3+ T sejt   0.82 28-76 9.17 600-5000   

CD3+/CD8+ T sejt   0.52 10-41 6.28 200-1900   

CD3+/CD4+ T sejt   0.02 17-52 0.24 400-3500   

CD3-/CD16+56+ NK sejt   2.68 6-58 29.93 100-1900   

CD19+ B sejt   90.55 5-22 1011.04 40-1100   

CD4/CD8 arány     0.04 1,0-2,6   

FACS - köldökzsinórvér 



Hemopoetikus őssejt-transzplantáció 

• Ki legyen a donor? 
• Apa: haploidentikus transzplantáció 

o negatív TCR αβ és CD19 szelekció  
o graft: CD34+:5,41x106/kg, TCR αβ: 0,9x104 /kg 

 

• Kondícionáló kezelést nem kap 
• GVHD profilaxist nem kap 

 
 



FACS  

1

10

100

1 000

10 000

01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01

CD3-/CD16+56+ NK-sejt

CD3+/CD8+ T-sejt

CD3+/CD4+ T-sejt

Időpont 

Sejtszám/µl 
 



GvHD 

• Terápia: tacrolimus+ HD szteroid 
• Hypalbuminaemia, hasmenés megszűnik 
• Elhúzódó hyperbilirubinaemia, transzamináz 

emelkedés 
• A szteroid kezelést leépítettük,  nincs cGVHD 
• STR: 20-25% apai vérképzés (T- és NK-sejt) 
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Összesített túlélés 

81,8% (n=9) 

24,2% (n=21) 



CBU és haplo összehasonlítása 

CBU Haplo 
Költség 20-30 ezer 

USD/egység 
Alacsony donorkeresési 
költség 

Donorkeresés 
nehézségei 

Kisebbségek, kevert 
rasszok esetében nehéz 

Majdnem mindenkinek 
van donora 

GvHD Kevésbé súlyos Súlyos lehet, nem 
megfelelő T sejt 
mentesítés esetén 

Infekciós kockázat Igen, elsősorban vírus Igen 

DLI lehetséges Nem Igen 



Primer immundefektusok felosztása 

1. Természetes immunitás zavarai 
2. T-sejt defektusok (kombinált immundeficienciák) 
3. B-sejt defektusok (antitesthiány szindrómák) 
4. Jól meghatározott ID szindrómák 
5. Immunreguláció primer zavarai  
6. Fagocita defektusok 
7. Autoinflammatórikus szindrómák 
8. Komplement defektusok  

 
 
 
 

 



B sejt defektusok klinikai jellemzői 

• Visszatérő sinopulmonális fertőzések vagy 
szepszis (elsősorban Ps tokkal bíró 
baktériumok) 

• Bronchiectasiák 
• Krónikus vagy visszatérő hasmenések (gyakran 

Giardia vagy enterovírusok) 
• Növekedési zavar 
• Krónikus enterovírus meningoencephalitis 
• Arthritis 



Esetismertetés 
• D.M. 1999, fiú 
• 8 éves: recidiváló felső és alsó légúti betegségek (otitisek, 

pneumoniák) IgG: 3,1 g/l, IgA: 0,01 g/l, IgM: 0,01 g/l, polysaccharida 
antigénekre nem válaszol, neutropenia (ANC 0,4 G/l), hepato-
splenomegalia, afták, lázak)  

• CVID – IVIG (scIg), G-CSF, 4-24 mg Medrol, MMF, Rapamune 
• Cushingizálódás, növekedési elmaradás – GH terápia 
• Izületi panaszok, afták, súlyos neutropenia 
• Csontvelőbiopszia: refrakter cytopenia multilineráis dysplasiával, 

kifejezett T sejtes infiltrációval, mérsékelt hypoplasiával 
• Allo-Txp: 2015. 02. 20., idegen donor 
• 100% donor vérképzés, normális perifériás sejtszámok, 

infekciómentes, normális Ig szintek, teljesen panasz és tünetmentes 
növekedés 
 
 





Esetismertetés 
• D.M. 1999, fiú 
• 8 éves: recidiváló felső és alsó légúti betegségek (otitisek, 

pneumoniák) IgG: 3,1 g/l, IgA: 0,01 g/l, IgM: 0,01 g/l, polysaccharida 
antigénekre nem válaszol, neutropenia (ANC 0,4 G/l), hepato-
splenomegalia, afták, lázak)  

• CVID – IVIG (scIg), G-CSF, 4-24 mg Medrol, MMF, Rapamune 
• Cushingizálódás, növekedési elmaradás – GH terápia 
• Izületi panaszok, afták, súlyos neutropenia 
• Csontvelőbiopszia: refrakter cytopenia multilineráis dysplasiával, 

kifejezett T sejtes infiltrációval, mérsékelt hypoplasiával 
• Allo-Txp: 2015. 02. 20., idegen donor 
• 100% donor vérképzés, normális perifériás sejtszámok, 

infekciómentes, normális Ig szintek, teljesen panasz és tünetmentes 
növekedés 
 
 





Esetismertetés 2. 

• S.J. szül.: 1987. nőbeteg 

• 1990-es évek vége otitisek, gyakori felső légúti hurutok 

• 2007-2008. hasmenés, lymphadenopathia , lymphoma? biopszia 

IgG: 2 g/l, IgA és IgM: 0,22 g/l; memória B sejt:0, CVID, Ig 

pótlás - IVIG, ScIG 

• 2008-2014: szubsztitúció komolyabb panaszok nélkül 



Esetismertetés 2. 

• 2014 február: bal oldali AV paresis, törzsön szegmentális 

érzéskiesés, háti fájdalom 

• Lp. normális 

• Gerinc MR: CIII-T VI.:myelon szélesebb, T II-IV: 33 mm 

infiltratív  térfoglalás,  

• csv: nem értékelhető minta ; nycs biopszia: malignus hematológiai 

betegség nincsen 

 



Gerinc MR 

• Gerincvelő CIII- TVI 
között kiszélesedett, 
jelgazdag 



Gerinc MR 

• TII - TIV 
segmentum 
magasságában kb. 33 
cm hosszan erőteljes 
halmozást mutató 
körülírt elváltozás 



Esetismertetés 2. 

• Idegsebészi tumorbiopszia: diffúz nagy B 
sejtes lymphoma (DLBCL) 

• Teljes test CT: kiterjedt axillaris, hasi, 
kismedencei, inguinalis lymphadenopathia, 
mellkasban nodularis elváltozások (max 
2cm) (gomba?) 

• Th.: R-CHOP 1. blokk 



Teljes test CT 

• Kiterjedt axillaris, hasi, kismedencei és inguinalis 
lymphadenopathia. Multiplex tüdő nodulusok (mycotikus?) 



Esetismertetés 2. 
 Szövettani revízió: Non-caseosus 

granulomatosus myelitis 
• Korábbi nycs. szövettan: Reaktív nyirokcsomó 

follicularis monocytoid B sejtes és 
paracorticalis hyperplasiával, valamint non-
caseosus granulomákkal (ZN negatív) 

• BAL: negatív 
• Romló paresis 
• Th.: Methylprednisolon shot, kifejezett 

javulás. Cyclosporin A, medrol elhagyása 



Gerinc MR  
(2014 december és 2015 március) 



Koponya MR 

2014 december  2015 március 



Koponya MR 

2014 december 2016 január 



Esetismertetés 2. 
• 2016 november: Hátzsibbadás, lábujjakban érzészavar  
• Koponya és gerinc MR: a korábbi myelon felszíni pontszerű halmozásoknak 

megfelelően baloldalon egyértelműen intenzívebb, 4-5 mm-es 
kontraszthalmozó részlet jelent meg, novum máshol nem látható. A 
koponyán belüli eltérések nem változtak. Th: 3 napos szteroid 
lökéskezelés (3x1 g) – átmeneti javulás 

• 2017 január: 2 újabb szteroid shot – nincs javulás. 
• Konzíliumok: NMO? - 3 aferezis, aquaporin at. negatív -  nincs javulás 
• MR: romlás – cervicalis myelonban intramedullaris laesió növekedése; 

novum: alsó thoracalis szakaszon térszűkítő folyamat 
• Th: TNF alfa gátlás (infliximab), szteroid, azathioprin 
• ? 

 
 



Esetismertetés 3.  
• T. P. ffi. szül.: 1998. 10.06. 
• Anamnézisében komolyabb betegség nem szerepel 
• 2013 május. Munka alkalmassági vizsgálat - mellkas rtg.: diffúz-

gócos tüdőbetegség 
• Mellkasi CT: axillákban, mediastinumban, hilusokban patológiás 

méretű nycs.-k. Tüdőben számos apró nodulus és jelentősen 
megvastagodott falú hörgők ábrázolódtak. A kisebb gócok 
basalisan konfluálódtak, a legnagyobbak a 34-40 mm-t is elérik. 

• Hepato-splenomegália 
• IgG: 1,8 g/l, IgA: 0,03 g/l, IgM: 0,31 g/l, thr: 137 G/l 
• 2013 július – tüdőbiopszia: atelectasiás gócok, krónikus lobos 

aspecifikus tüdőfibrózisnak felelt meg. Két gócban találtak 
granulomának megfelelő elváltozást, amelyek körül perivascularis 
gyulladásos kép mutatkozott.  



Mellkas rtg felvételek 

2007 

2011 

2014 



Esetismertetés 3. 

• 2014. december: IgG: 0,09 g/l, IgA: 0,01 g/l, IgM: 0,17 g/l 
• Fokozódó splenomegália és csökkenő thr szám  
• Mellkas CT kontroll (2015 január) 
• Alacsony T és B sejtszám, hiányzó „switched memory B cell”, thr:118 G/l 
• Th: IVIG + szteroid 



Esetismertetés 3. 

Kontroll CT (2015. 03. 29.): lényeges javulás 
Ig szintek (2015. 03.19.): IgG: 7,3 g/l, IgA: 0, IgM: 0,14 g/l 



Esetismertetés 3. 

• 2016 május: emelkedő kreatinin – cyclosporin A – MMF váltás (+ 
6 mg szteroid) 

• 2016 szeptember: súlyos cytopenia: MMF leáll 
 



Esetismertetés 3. 

• Fokozódó splenomegália (15 cm-rel a bordaív alatt), csökkenő thr szám: 
(50G/l) 

• Splenectomia? 
• ? 



Esetismertetés (4) 
• A. Cs (szül.: 1994. 04. 12., fiú) 
• Gyermekkorában szokásos betegségek 
• 2002: ITP, Coombs + AIHA (IgG: 6,3 g/l, IgA: 0,4 g/l, IgM: 0,4 g/l) - 

gyógyult 
• 2009: ITP, Coombs + AIHA, neutropenia (th.: szteroid) (IgG: 0,89 g/l, 

IgA: 0,1 g/l, IgM: 0,17 g/l) 
• A klinikum előterében: AI cytopeniák 
• IvIg: 30g/hó IgG: > 5 g/l 
• ScIg váltás (2011) 
• 2012 április: kétoldali axilláris lymphadenopathia (3-4 cm), IgG: 7.6 
• 2012 július: szövettan reaktív elváltozások 
• 2012 júliustól csökkenő IgG (heti 12g Ig mellett) 
• Heti 28 g ScIg: IgG: 0,5- 1 g/l  
• 2016 június: mellkasi CT: megnagyobbodott nyirokcsomók mediastinalisan, 

j.o hilarisan, mko axillárisan és mko clavicula környéki régiókban, a jobb 
felső tüdőlebenyben kislégúti gyulladásos jelek, a középső lebenyben 
kötegezettség, splenomegalia 

• Csökkenő thr szám 
 
 



Lymphomás esetek 
• Á.A., nő, 1974. 
• 6. osztályos kora óta beteges 
• 2008. Hodgkin kór – ABVD 

– CD20 negatív 
• 2010. relapszus 
• 2012. 02.:Auto HSCT 
• 2014. 01.: IgG: 0,09 g/l, 

IgA:0,03 g/l, IgM: 0,1 g/l 
• Bronchitisek, otitis media 
• Normális B sejtszám 
• B memória sejt: 0 
• Th: IVIG 
• 2015 március: IgG 6,5 g/l, 

IgA:0, IgM: 0,02 g/l 

• T. K., ffi, 1977 
• Gyermekkorában beteges, 

otitisek 
• 2007. Hodgkin kór- ABVD 

– IgG: 7,2 g/l, IgA: 0,62 g/l, 
IgM: 0,35 g/l 

• 2009. DLBCL – R-CHOP 
• 2010. 03.: auto HSCT 
• 2010. 12.: B sejt 0% 

– IgG:2,8, IgA:0,25, IgM: 0,16 
– Ig pótlás 

• 2013. 03.: B sejt normális 
– B memória sejt (CD27+/IGM-

/IgD- B sejt): 0 
– IgG: 7,26 IgA:0,03, IgM: 0,06 

g/l 



Az egyes betegségokozó gének előfordulása az 
ismert esetek alapján 

Delfien J A Bogaert et al. J Med Genet 2016;53:575-590 



Mikor kezdjünk kezelni? 
• B.B. szül.: 2001, fiú 
• 2004 óta: thrombopenia (70-100 G/l, neutropenia 

ANC: 0,18-0,5 G/), csontvelővizsgálatok (3x): negatív, 
• Autoantitestek negatívak 
• Infekciók nincsenek 
• 2010: IgG: 5,26 g/l, IgA: 0,68 g/l, IgM: 0,29 g/l 

(komplement normális, IgG alosztályok normálisak) 
• 2011: IgG: 4,24 g/l, IgA: 0,47 g/l, IgM: 0,26 g/l 
 (pneumo, tetanusz, diftéria at titer alacsony, újraoltás 

után Di alacsony maradt, pneumo, Te at válasz jó volt) 
 



Esetismertetés 4. 
• 2012: IgG: 3,87 g/l, IgA: 0,45 g/l, IgM: 0,29 g/l (bal 

axillában nycs.) 

• 2013: IgG: 3,2 g/l IgA: 0,37 g/l, IgM: 0,2 g/l 
(ANC:1,75 G/l, thr: 144 G/l) (FACS: CD19+/CD27+ 
1,2%; egyébként normális) 

• 2014: IgG: 2,49 g/l, IgA: 0,3 g/l, IgM: 0,18 g/l 
(infekció nincsen) 

• 2015: IgG: 2,1 g/l, IgA: 0,28 g/l, IgM: 0,11 g/l (FACS: 
B sejtszám enyhén csökkent, CD27+IgM-/IgD-: 0,2% 

• IgG alosztályok alacsonyak, pneumo, Di-Te Hib at 
szintek alig mérhetők 



Az IVIG dózis és az IgG völgykoncentráció közötti 
összefüggés 

Orange JS és mtsai, Clin Immunol 2010 



Meta-analysis: IgG völgykoncentráció 
& pneumonia incidencia  

• 17 vizsgálat, 676 beteg és 2.127 betegévre 
terjedő utánkövetés 

• Pneumonia incidencia 27%-kal csökken minden 
100mg/dL IgG völgykoncentráció 
emelkedéssel 

• Pneumonia incidencia 500mg/dL IgG völgy-
koncentráció mellett 5x magasabb, mint 
1000mg/dL-es szint mellett 

Orange JS, Clin Immunol 2010 
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Az IgG völgykoncentráció és a pneumonia 
incidencia közötti összefüggés (IVIG) 

Orange JS és mtsai. Clin Immunol 137:21-30 (2010) 



Gyakori Ritka Igen ritka 
Fejfájás Mellkasi nyomás, fájdalom Anafilaxia 

Borzongás Hörgőgörcs Thromboembolia 

Hőemelkedés Aszeptikus meningitis Akut encephalopathia 

Hányás/hányinger Súlyos fejfájás Coagulopathia 

Hát- vagy lábfájdalom Veseelégtelenség Agyi infarktus 

Izomfájdalmak Neutropenia 

Fáradtság Lymphocytás pleurális effusió 

Influenza-szerű tünetek Hyponatraemia 

Rash, kipirulás, viszketés Cryoglobulinaemia 

Hypo- és hypertensio Nem-fertőző hepatitis 

Folyadék túlterhelés 

Az IVIG kezelés mellékhatásai 



Jellemző Megjegyzés 

Plazmapool  Eltérő nagyság és jellemzők → különböző 
specifikus antitest tartalom 

IgG alosztály (IgG1-4) tartalom Készítményenként eltérő 

IgA tartalom A betegben képződő IgE típusú anti-IgA 
antitestek anafilaxiás reakciót okozhatnak a 
készítmény alkalmazásakor, ezért ilyen esetben 
IgA-mentes készítmény választandó 

IgG aggregátum tartalom Ennek megfelelően az Ig katabolizmus és a 
mellékhatás profil készítményenként eltérő 
lehet 

Stabilizálószer és pH érték az aggregátum 
képződés megakadályozására 

pl. maltóz, glicin, glukóz, L-prolin 

Ozmolaritás Összefüggést mutat az alkalmazást követő 
thromboticus szövődmények előfordulásával 

IgG koncentráció (5 és 10 %) Befolyásolja a készítmény segédanyag 
tartalmát, a kezelés időtartamát, az infúziós 
sebességet, a beadandó volument, az Ig 
molekulák katabolizmusát és az előzőekkel 
összefüggő potenciális mellékhatásokat 

Beadási sebesség Igen eltérő (0,2 – 7,2 ml/ttkg/óra), amely fél 
órától 6-8 órás beadási időtartamot jelent 

Tárolási hőmérséklet, készítményforma Hűtőszekrény versus szobahőmérséklet, illetve 
liofilizált por vagy azonnal alkalmazható oldat. 
A készítmények hőmérséklete beadáskor 
befolyásolja a szövődmények kialakulását. 

Intravénás vagy szubkután alkalmazhatóság 

Készítményjellemzők 



A subcutan Ig előnyei 
• A súlyos vagy szisztémás mellékhatások ritkábbak 

(szisztémás : 0 - 3 százalék ↔ IVIG: 2 - 6 százalék) 

• Magasabb, akár fiziológiás IgG szint  

• Az igényhez illeszthető adagolás  

• Otthoni alkalmazás lehetősége 

• Rossz vénás viszonyok mellett is alkalmazható  

• Biztonságos alkalmazás IgA hiányban 

• Az esetek többségében premedikáció nem szükséges   

• Proteinvesztő enteropathiában előnyös lehet 



Jobb tolerálhatóság az IVIG-et nem toleráló 
betegekben 

• Quinti I., J Clin Immunol 2008  
• 13 beteg 
• Az IVIG-re adott mellékhatások intenzív premedikációval sem 

előzhetők meg vagy készítményváltásokat indokoltak 
• A szubsztitúciós kezelést leállították és ATB profilaxist alkalmaztak 

 
• SCIG: 11/13 beteg jól tolerálta 

 
• 1. beteg: hypotensio, hidegrázás, láz, hátfájás, fejfájás 9 hónapos jól tolerált 

SCIG terápia után ― 1.6g/hét-re csökkentett adaggal megszűnt, majd később 
fokozatos emelés mellékhatás nélkül 

• 2. beteg: súlyos reakció az első alkalmazáskor (hypotensio, angioedema), 1 hónap 
múlva másik SCIG készítményre váltottak 

• Az anti IgA antitest státusszal nem függött össze 
 
• Hasonló eredmények:  
• Eijhout HW, Neth J Med 2003 és Horn J, Clin Immunol 2007 

 



Subcutan immunglobulin (SCIG) adag és a 
szérum IgG koncentráció 

Orange JS, Clin Exp Immunol, 2012 



Szérum IgG szintek és az infekciók száma 
SCIG kezelés során 

Orange JS, Clin Exp Immunol, 2012 

 



Az SCIG mellékhatásai 
Többségében lokális szöveti reakciók 
- Fájdalom 
- Viszketés 
- Erythema 
- Oedema és beszűrődés 

 
Rendszerint 24 órán belül megszűnik 

 
Néhány hetes kezelés után csökkennek   
 
-  az infekciók miatt kezdetben több antigén-antitest komplex 

keletkezik 
-  az enyhe reakciókról a betegek rendszerint nem számolnak be 

 
Szisztémás reakciók nagyon ritkák 
Súlyos anaphylaxia nem fordul elő 



A subcutan Ig előnyei 
• A súlyos vagy szisztémás mellékhatások ritkábbak 

(szisztémás : 0 - 3 százalék ↔ IVIG: 2 - 6 százalék) 

• Magasabb, akár fiziológiás IgG szint  

• Az igényhez illeszthető adagolás  

• Otthoni alkalmazás lehetősége 

• Rossz vénás viszonyok mellett is alkalmazható  

• Biztonságos alkalmazás IgA hiányban 

• Az esetek többségében premedikáció nem szükséges   

• Proteinvesztő enteropathiában előnyös lehet 



IgG szintek alakulása IvIg és ScIg 
kezelés mellett 
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Magasabb, akár fiziológiás IgG 
szintek 

Berger M. Subcutaneous immunoglobulin replacement in 
primary immunodeficiencies. Clin Immunol. 112:1–7. 2004 



A subcutan Ig előnyei 
• A súlyos vagy szisztémás mellékhatások ritkábbak 

(szisztémás : 0 - 3 százalék ↔ IVIG: 2 - 6 százalék) 

• Magasabb, akár fiziológiás IgG szint  

• Az igényhez illeszthető adagolás  

• Otthoni alkalmazás lehetősége 

• Rossz vénás viszonyok mellett is alkalmazható  

• Biztonságos alkalmazás IgA hiányban 

• Az esetek többségében premedikáció nem szükséges   

• Proteinvesztő enteropathiában előnyös lehet 



Jobb életminőség 
 • Meta-analysis 

•  47 közlemény, 1.484 összehasonlított eset 
 

• SCIG: megfelelő völgykoncentrációk 
• Kevés mellékhatás 
• IVIG-gel megegyező hatékonyság 

 
• Jobb életminőség és terápiás elégedettség, 

gyorsabb funkcionális restitúció kevesebb 
munkahelyi hiányzással 

Abolhassani H és mtsai, J Clin Immunol 2012 



Az ScIg olcsóbb, mint az IVIG - számos 
országban 

• Befolyásoló tényezők: 
• Eszközök  
• Személyi költségek 
• IVIG & SCIG ár 

 
• Költségvizsgálat a rapid push módszerrel Kanadában  
• (Martin A et al.,Tranfusion Med, 2012) 
• SCIG költségcsökkenése betegenként, 3 év alatt $5736, 

elsősorban a kórházi bérköltségek miatt 
 

• Európai költséghatékonysági vizsgálatok 
• Svédország (Gardulf, 1995) 
• Németország (Hogy, 2005) 
• Nagy-Britannia (Liu, 2005) 
• Franciaország (Haddad 2006 és Beaute 2010) 
• Az otthoni SCIG 25-75%-kal olcsóbb, mint a kórházi IVIG 

terápia 



SCIG kezelésre nem alkalmas 
betegek 

• Fizikai nehézség, otthoni segítőszemélyzet 
hiánya 

• Bőrbetegség 
• Súlyos vérzésveszély   
• Nem tolerálható lokális mellékhatások 
• Tűszúrástól való félelem 
• Ritka infúziót preferáló betegek 
• Non-compliance 
• Számos co-morbiditással rendelkező betegek, 

akinek gyakori ellenőrzése kívánatos 
• ITP vagy más aktív autoimmun betegség (?) 



SCIg infúzió helye  

• Javasolt beadási helyek 

– Has 

– Belső/külső comb 

– Csípőtájék 

– Felkar 

• Fájdalmas, horzsolt, hyperaemiás  
vagy beszűrt területre soha! 

• Több helyszín esetén,  
a helyek egymástól és a köldöktől 5 cm-re legyenek 

 



Subcután alkalmazás lehetőségei 

Pumpás adagolás 

Rapid push technika 



Mi a rapid push technika? 
• Igen egyszerű, pumpamentes technika 

 
• A sebességet a beteg manuálisan szabályozza a subcután 

szövetek toleranciájának függvényben 
 
• Az infúzió tartama csaknem mindig rövidebb 

 
• A beadás időtartama 5-20 perc, általában 1-2ml/perc sebesség 

 
• Akár 20ml SCIG alkalmazható egy helyre 

 
• Néhány beteg egyidőben vagy egymás után 2 helyre adja az 

infúziót, amellyel a heti infúziós napok száma csökkenthető 



Rapid push & pumpa  
Szempontok 

• A pumpa ára növeli a kezelés költségeit 

• Az egészségbiztosító nem fedezi a pumpa költségét  

• A beteg többsége számára a pumpa nem megfizethető  

• Néhány beteg számára a pumpa kezelése nehézséget 
jelent 

• A pumpa szállítása nehézséget jelenthet 
(tönkremenetel, repülés) 

• A betegek a rövidebb beadási időt részesítik előnyben 



Route of infusion 
IVIg Versus SCIg Infusions 

BRYTER. IPOPI PID Patient Needs & Outlooks Survey. 2012. Available at: http://www.ipopi.org/uploads. Accessed 19 October 2015.. 

*Small base (under 30) ineligible for sig testing 



Budapest experience – main reasons to change from 
IVIG to ScIg 

 

7,69% 

15,38%  

30,77% 

38,46% 

46,15% 

53,85% 

76,92% 

Nem volt megfelelő betegségkontroll (IVIG)

Utazási nehézségek/távolság a kórháztól

Szisztémás mellékhatások

Kezelés önálló irányítása

Vénaproblémák

Magasabb IgG szintek biztosítása

Iskolai/munkahelyi hiányzás elkerülése

Obtain higher IgG levels 

Poor venous access 

Self disease control 

Systemic side effects 

Poor disease control with IVIG 

Avoidance of absence from 
work/school  

Travelling/long distance from hospital 

N=54 
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