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Sitotoksik T-lenfosit antijen-4 (CTLA-4) T lenfosit aktivasyonunu 
düzenleyen koinhibitör reseptördür. CTLA-4 antijeni CD80 veya CD 
86 ile etkileşime girip CD28 ile yarışır. Bu etkileşim T hücre reseptör 
sinyalini bloke eder (1). CTLA-4 mutasyonları otoimmün hastalıkların 
ve çeşitli malignitelerin ortaya çıkmasına neden olabilecek immün 
disregülasyon ortamını tetikleyebilir. Otoimmün hemolitik anemi, 
otoimmün trombositopeni, psoriasis gibi cilt hastalıkları, lenfadenopati, 
granülomatöz lenfositik interstisyel akciğer hastalığı, organ infiltrasyonu, 

solid kanserler, solunum yolu enfeksiyonları ve enteropati bu immün 
disregülasyon zemininde gelişen hastalıklardır (2). CTLA-4 mutasyonun 
varlığı hem beyin, hem de spinal kord tutulumu ile santral sinir sistemini 
(SSS) de etkileyebilir. Bu tutulum infiltratif veya Multiple Skleroz’ da (MS) 
olduğu gibi demiyelinizan lezyonlar şeklinde olabilir (3). Burada, akciğer 
ve sinir sistemi tutulumu olan ve CTLA-4 mutasyonuna bağlı gelişen 
Lenfomatoid Granülomatozis (LG) olgusunu sunuyoruz. 

GİRİŞ

Sitotoksik T-lenfosit antijen-4 (CTLA-4) haplo yetmezliği, immün 
kontrol noktası inhibitör moleküllerinden birinin kusuru olup, 
immün disregülasyon ile karakterize primer immün yetmezlik olarak 
tanımlanır. Otoimmun hemolitik anemi, otoimmun trombositopeni ve 
hipogammaglobulinemi tanıları olan 26 yaşında kadın hasta, yürümede 
güçlük, idrarda sıkışma hissi ve gaita inkontinansı yakınmaları ile başvurdu. 
Nörolojik muayenede sol alt ekstremitede hafif güçsüzlük, piramidal ve 
derin duyu tutulumu vardı. Beyin MRG’de periventriküler, jukstakortikal 
ve serebellar enflamatuar lezyonlar, torasik spinal MRG’de uzunlamasına 
geniş kord lezyonu görüldü. Ek olarak, toraks BT’de parankimal opasiteler 
ve bilateral hiler lenf nodları gösterildi. Mediastendeki lenf nodu ve 

akciğer parankiminden alınan biyopsi sonucunda düşük dereceli 
lenfoprofileratif süreç ve grade 1 “Lenfomatoid granulomatozis” saptandı. 
Ayrıntılı laboratuvar analizler ile “yaygın değişken immün yetmezlik” 
tanısı konuldu. Primer immün yetmezlik paneli ile yeni nesil dizileme ile 
CTLA-4’te (c.436G> A (p.G146R) (p.Gly146Arg)) heterozigot mutasyon 
gösterildi. Moleküler tanıdan sonra, subkutan immünoglobulin tedavisi 
ile birlikte hedefe yönelik tedavi yaklaşımı olarak abatasept tedavisi 
başlandı.

Anahtar Sözcükler: Lenfomatoid granulomatozis, santral sinir sistemi, 
CTLA-4 mutasyonu

ÖZ

Cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) haploinsufficiency is the 
defect of one of the checkpoint inhibitory molecules and defined as a 
primary immunodeficiency characterized by immune dysregulation. A 
26-year-old female with a history of autoimmune hemolytic anemia, 
autoimmune thrombocytopenia, and hypogammaglobulinemia 
was admitted with an inability to walk, urinary hesitancy, and bowel 
incontinence. Neurological examination revealed mild weakness, 
pyramidal, and deep sensorial involvement of the left lower extremity. 
Brain MRI revealed periventricular, juxtacortical, and cerebellar 
inflammatory lesions. Thoracic spinal MRI showed a longitudinaly 
extensive cord lesion. Additionally, thoracal CT showed parenchymal 

opacities and bilateral hilar lymph nodes. The biopsy from mediastinal 
lymph nodes and lung parenchyma demonstrated a low-grade 
lymphoproliferation and grade 1 “Lymphomatoid granulomatosis”. 
Detailed laboratory analyses indicated the diagnosis of ‘’common 
variable immunodeficiency’’. Next-generation sequencing with primary 
immunodeficiency panel revealed a heterozygous mutation in CTLA-
4 (c.436G>A(p.G146R)(p.Gly146Arg)). After molecular diagnosis, 
abatacept therapy was started as a targeted therapeutic approach with 
subcutaneous immunoglobulin therapy.  

Keywords: lymphomatoid granulomatosis; central nervous system; 
CTLA-4 mutation
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OLGU
2003 yılında otoimmün hemolitik anemi, 2011 yılında immün 
trombositopeni tanıları alan ve çocukluk çağından itibaren yılda en az 
3 kez üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olan 26 yaşında kadın hasta 
kliniğimize şiddetli baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Bu baş ağrıları en 
az 1 saat devam edip, orta şiddette idi. Nörolojik muayenesi normaldi. 
Beyin manyetik rezonans görüntülemede (MRG) MS’i düşündüren 
periventriküler ve jukstakortikal lezyonlarla yanaşı, MS için de atipik 
olan serebellar enflamatuar lezyon görüldü (Şekil 1. d–f). Beyin omurilik 
sıvısı (BOS) incelemesinde protein ve glukoz düzeyleri sırasıyla 50 mg/
dL ve 40 mg/dL olarak bulundu. Oligoklonal bant hem serumda hem 
de BOS’ta negatifti. BOS’un mikroskopik incelemesinde anormal hücre 

yoktu. Toplam hücre sayısı 300 olup, bunun 100’ü lenfositti. IgG indeksi 
normal sınırlar içindeydi (0.68). Bazı viral ve bakteriyel enfeksiyöz 
etiyolojiler için BOS değerlendirmesi (tüberküloz, sifiliz, borrelia, 
brusella, sitomegalovirüs, toksoplazma) negatif olarak sonuçlandı. BOS 
sitolojisinde bir özellik yoktu. Serum ve BOS anjiyotensin dönüştürücü 
enzim (ACE) seviyeleri sırasıyla 54 U/L ve 5.7 U/L idi ve her ikisi de normal 
aralığın biraz üzerindeydi (serum için 8-52 U/L ve BOS için 0-3 U/L). 
Hastanın semptom ve nörolojik muayenesi kronik demiyelinizan hastalık 
ve MS kriterleri ile uyumlu değildi. Nörosarkoidoz gibi SSS’nin farklı 
granülomatöz hastalıkları da ayırıcı tanıda düşünüldü. Hastada olan baş 
ağrısı gibi şikayetler nörosarkoidozda görülebilmekte birlikte, laboratuvar 
sonuçlarında da ACE’de hafif artış saptandı. Bu nedenle toraks bilgisayarlı 
tomografi (BT) çekildi, yaygın buzlu cam ve nodüler opasiteler görüldü. 
Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından bronkoskopik değerlendirme 
önerilse de hasta bunu kabul etmedi. Hastaya ilgili klinisyen tarafından 
yakın klinik izlem ve radyolojik takip önerildi. 

Takip eden beş yıl boyunca hastanın herhangi bir yakınması olmayan 
hasta son 3 aydır olan sırt bölgesinde yanma ve karıncılanma, sol bacakta 
güçsüzlük, yürüme güçlüğü, idrar yapmakta zorluk ve fekal inkontinans 
şikayetleri ile tekrar kliniğimize başvurdu. Nörolojik muayenesinde sol alt 
ekstremitede hafif güçsüzlük (MRC 4/5) ve derin tendon reflekslerinde artış 
görüldü. T4 seviyesinin altında yüzeyel duyu kaybı ve alt ekstremitelerde 
bilateral, sol tarafta daha belirgin olmak üzere ayak bileği distalinde derin 
duyu bozukluğu vardı. 

Rutin kan tetkikleri normal sınırlar içerisindeydi. Eritrosit sedimantasyon 
hızı ve C-reaktif protein de normaldi. Beyin ve spinal kord MRG çekildi. 

Şekil 1. a-j. Spinal kordun sagital T2-A (a), Gadolinyum öncesi T1-A (b) ve Gadolinyum sonrası T1-A (c) manyetik rezonans (MR) görüntülemede longitudinal geniş, T2-hiperintens 
(a), soluk T1-hiperintens (b), homojen ve parlak kontrastlanan (c) ve hafif ekspansif intramedüller lezyon. Sagital FLAIR MR görüntüsünde (d) multiple skleroz (MS) için tipik olan 
lateral ventrikül duvarlarına dik periventriküler ovoid lezyon (kısa ok) ve jukstakortikal lezyon (uzun ok) görülmektedir; ancak, solid kontrastlanan (f, ok) kortiko-subkortikal T2-
hiperintens serebellar lezyon (e, ok) MS için tipik değildir. 18F-FDG PET/ BT’de spinal kord lezyonunda (g, düz ok) ve mediasten lenf nodlarında (g, kesikli ok) artmış FDG birikimi. 
Toraks tomografide (h) peribronşial ve perivasküler kalınlaşmalar ve buzlu cam görünümünde multiple periferik nodüller. Akciğer PET/BT’de parankimal akciğer lezyonlarında artmış 
FDG birikimi (i, ok). Tedavi başlangıcından 2 ay sonraki takip MR’da spinal kord lezyonunun hafif rezidüel sinyal değişikliği şeklinde resolve olduğu görülmektedir (j, ok). 

Öne Çıkan Noktalar
• İmmün sistem düzenleyici protein mutasyonları farklı 

patolojilere neden olabilmektedir.

• CTLA-4 mutasyonuna bağlı çeşitli multiorgan patolojiler 
bir arada görülebilir.

• Lenfomatoid granülomatozis, akciğer ve SSS tutulumu 
yapan nadir lenfoma türüdür. 

• Demiyelinizan lezyonların yanında atipik kortikal ve 
spinal lezyonlar LG tanısında önemlidir.



Rovshanov ve ark. SSS’nin CTLA-4 gen defekti ilişkili tutulumu Arch Neuropsychiatry 2022;59:248−252

250

Beyin MRG’sinde önceki lezyonlara ek olarak biri nodüler gadolinyum 
tutulumlu iki yeni periventriküler lezyon izlendi. Spinal MRG’de T1-
T8 seviyeleri arasında yoğun kontrastlanan, uzunlamasına, geniş T2-
hiperintens lezyon görüldü (Şekil 1. a–c). 

BOS incelemesinde normal glukoz düzeyi ile birlikte artmış protein artışı 
(108 mg/dl) saptandı. IgG indeksi hafif yüksek (0,88) ve oligoklonal bant 
tip 2 pozitif olarak sonuçlandı. BOS’un sitolojik değerlendirmesinde 
lenfomononükleer hücreler görüldü. Serumda ardışık iki kez çalışılan 
Nöromiyelitis Optika IgG testi ve bir hücre bazlı Miyelin Oligodendrosit 
Glikoprotein antikoru negatifti. Antinükleer antikor, Anti-dsDNA ve hafif 
β-mikroglobulin yüksekliği dışında tümör belirteçleri normaldi. ACE 
düzeyi hem serum hem de BOS’ta normaldi. Hasta göğüs hastalıkları 
takibine devam etmediği için göğüs hastalıkları uzmanı tarafından 
granülomatöz ve lenfoproliferatif hastalıkların ayırıcı tanısında yeni 
toraks BT ve bronkoskopik değerlendirme önerildi. Ayırıcı tanıda 
öncelikli ön tanılarımız SSS granülomatöz hastalıkları ve lenfoma idi. Hem 
lenfoproliferatif hastalıklar hem de sarkoidoz solunum sistemini, özellikle 
hiler bölgeyi ve akciğer parankimini tutabilir. Toraks BT’de lenfoma veya 
sarkoidozu düşündüren multiple periferik parankimal opasiteler, bilateral 
hiler ve mediastinal lenf nodları görüldü (Şekil 1g). Bronkoalveolar 
lavajda tüberküloz kültürü ve ARB negatifti. Transbronşiyal mediastinal 
lenf nodu biyopsisi lenfoproliferatif süreç ile uyumluydu. Abdomen BT’de 
minimal hepatosplenomegali saptandı. Çekilen 2-deoksi-2-[flor-18] 
floro-D-glukoz (18F-FDG) içeren Pozitron Emisyon Tomografisinde (PET), 
parankimal akciğer lezyonlarında, mediastinal ve hiler lenf nodlarında ve 
aynı zamanda spinal kord lezyonunda FDG birikimi gösterildi (Şekil 1.g-
i). Kemik iliği biyopsisinde lenfoproliferatif süreci destekleyen bulgular 
saptandı. Lenfoproliferatif süreç ile uyumlu hastalığı olduğu düşünülen 
hasta İmmünoloji bölümü›ne danışıldı. IgG, IgM ve IgA seviyeleri sırasıyla 
512 mg/dl (751-1560 mg/dl), 326 mg/dl (46-304 mg/dl), 44 mg/dl (82-
453 mg) idi. IgG ve IgA seviyeleri normal sınırların altındaydı. Serum EBV-
DNA 325 kopya /mL pozitifti. Akciğerden doku biyopsisi yapıldı ve düşük 
dereceli 1 “lenfomatoid granülomatozis” ile uyumlu olarak sonuçlandı 
(Resim 2). Toplam altı kür siklofosfamid 1000 mg, vinkristin 2 mg, 

prednizolon 100 mg ve rituksimab 500 mg tedavisi uygulandı. Yaklaşık 
2 aylık tedaviden sonra, omurilik lezyonunun neredeyse tamamen 
gerilediği gözlendi (Şekil 1j). 

Hasta İmmunoloji bölümüne tekrar danışıldı. Hastanın klinik ve laboratuvar 
özellikleri, otoimmün hemolitik anemi, otoimmün trombositopeni, 
hipogamaglobulinemi ve LG öyküsü immün disregülasyon ile seyreden 
primer immün yetmezlik ile uyumlu bulundu. Primer immün yetmezlik 
paneli için yapılan yeni nesil dizilemede CTLA geninde (c.436G> A 
(p.G146R) (p.Gly146Arg) heterozigot mutasyon saptandı. Hedefe yönelik 
tedavi olarak subkutan immünoglobulin tedavisi (10 günde bir) ve 
abatacept (2 haftada bir) başlandı. Altı doz tedaviden sonra hastanın 
nörolojik muayenesi, beyin ve spinal MRG’leri stabildi.

TARTIŞMA
CTLA-4 aktive edilmiş T hücreleri ve düzenleyici T (Treg) hücreleri 
üzerinde eksprese edilen güçlü bir inhibitör moleküldür. T hücre 
aktivasyonu sonrası upregülasyona uğrar. T hücrelerin ko-stimülasyonunu 
ve proliferasyonunu bloke eder ve immün yanıtı düzenler (4). 

CTLA-4 haplo yetmezliğinin klinik özellikleri arasında lenfoproliferasyon, 
non-lenfoid organların lenfositik infiltrasyonu (örn. beyin, akciğer, 
gastrointestinal sistem), otoimmün sitopeni (örn., otoimmün hemolitik 
anemi, otoimmün trombositopeni), CD4+ T hücre lenfopeni ve 
artmış CD21lo B hücreleri, hipogamaglobulinemi ile birlikte B hücre 
anormallikleri yer almaktadır. Ek özellikler arasında yaygın lenfadenopati, 
hepatosplenomegali ve EBV ile ilişkili Hodgkin lenfoma yer alır (5, 
6). Ayrıca Dorna M. ve ark. bu mutasyonu granülomatöz lenfositik 
interstisyel akciğer hastalığı olan bir hastada göstermişler (7). Bu hastada 
otoimmün hemolitik anemi, immün trombositopeni, immün yetmezlik 
ve lenfoproliferatif süreçlerin olduğu not edilmiş. 

CTLA-4’ün haplo yetmezliği, FoxP3+ Treg hücrelerinin disregülasyonuna 
ve efektör T hücrelerinin hiperaktivasyonuna neden olarak ciddi tolerans 

Şekil 2. a-d. Akciğer dokusunda ait lenfoid 
proliferasyonun mikroskobik resimleri (a). 
İnterstisyumdaki lenfoid proliferasyon, 
anjiyosentrik bir dağılım göstermiş olup, 
başlıca olarak seyrek büyük hücrelere de 
sahip küçük lenfositlerden oluşmaktadır. 
İmmünohistokimyasal çalışmalar sayısız 
CD3-pozitif küçük lenfositler (c) zemininde 
seyrek olarak büyük CD20-pozitif hücrelerin 
(b) mevcut olduğunu göstermiştir. EBER 
in situ hibridizasyon çalışmasında birkaç 
pozitif hücre vardı (d).
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kaybı ile sonuçlanır. CTLA-4 eksikliği, T hücre aktivasyonu üzerindeki 
düzenleyici etkilerin kaybıyla sonuçlandığından, T ve B hücrelerinin 
artmış ancak uygun olmayan aktivasyonuna yol açar. CTLA-4 defekti olan 
hastalar genellikle immün düzenleyici yollardaki bozukluğun sonucu 
olarak otoimmün belirtilere sahiptir. Hastamızda muhtemelen EBV 
DNA pozitifliği ile ilişkili multiple otoimmünite ve lenfoproliferasyon 
vardı. Laboratuvar analizlerinde ‘’yaygın değişken immün yetmezlik’’ 
saptanması üzerine intravenöz immünoglobulin tedavisi verildi. Yaygın 
değişken immün yetmezlik tanısı için hasta, primer immün yetmezlikler 
açısından yeni nesil dizileme ile analiz edildi. CTLA-4 ve Ig1’in Fc 
kısmını içeren bir füzyon proteini olan Abatacept tedavisi başlandı. Bu 
molekül, T hücre aktivasyonunu engelleyerek antijen sunan hücrelerde 
CD80/86’nin CD28’e bağlanmasını bloke etme potansiyeline sahiptir. 
Özellikle Lipopolisakkarit-Responsive ve Beige-Like Anchor Protein 
(LRBA) ve CTLA-4 defektlerinde kullanılan, CTLA-4 haplo yetmezliği 
tanısı konulduktan hemen sonra başlanan spesifik bir immünomodülatör 
ajandır (9). Hastamızın da immün disregülasyonu bu tedavi ile kontrol 
altına alındı ve daha sonra da stabil seyretti. 

Literatürde hastamıza benzer az sayıda olgu sunumu bulunmaktadır. 
Ayrignac ve ark., CTLA-4 geni haplo yetmezliğinin nörolojik 
tutulumunun klinik ve radyolojik özelliklerini gösteren üç hastayı 
bildirmişler (3). Bizim hastamıza benzer şekilde, onların yazısında da 1. 
ve 2. hastanın farklı otoimmun hastalıkları olduğu not edilmiş. Ayrıca her 
iki hasta aynı zamanda lenfoprofileratif hastalık tanısıyla takip edilmiş. 
Üçüncü hasta ataksi ve ilerleyici optik atrofi ile başvururken, diğer iki 
hasta bizim olgumuzda olduğu gibi tekrarlayan ve şiddetli baş ağrısı 
dönemleri ile başvurmuş. Bu hastaların beyin MRG’si yaygın kortikal 
ve jukstakortikal lezyonlardan diffüz bilateral lökoensefalopatiye kadar 
değişken lezyonları ortaya çıkarmış. Kolcava ve ark., olası MS ön tanısı 
olan bir hastayı göstermişler (10). Öncelikli semptomu baş ağrısı olan 
hastanın izleminde C3’ten konuş medullarise uzanan ve kontrast tutan 
spinal intramedüller lezyona bağlı paraparezi gelişmiş. Hastamıza 
benzer şekilde farklı otoimmün enflamatuar hastalıklar dışlanmış. 
Otuz bir yaşında iken CTLA-4’te heterozigot missense mutasyon 
tespit edilen hastaya abatacept tedavisi başlanmış. Epileptik nöbetleri 
olan bir diğer erkek hasta, CTLA-4 gen mutasyonuna bağlı olarak 
yaygın değişken immün yetmezlik tanısı almış (11).  Bu hastanın beyin 
MRG’sinde çok sayıda beyaz cevher lezyonu görülmüş. Sağ temporal 
lobdan stereotaktik beyin dokusu biyopsisi yapılmış ve bazı alanlarda 
granülomlar ile CD4 ve CD8 T hücrelerinin olduğu kronik inflamasyon 
saptanmış. Bizim hastamızda olduğu gibi bu olguda da çeşitli otoimmün 
ve lenfoproliferatif bozukluklar gösterilmiş.  

Hastamız aynı zamanda nadir görülen lenfoprofileratif hastalık olan 
LG tanısını almıştır (12). Bu hastalık farklı dokularda ortaya çıkabilen 
premalign lezyon olarak kabul edilmektedir. Klinikopatolojik ve 
immünofenotipik kanıtlara dayanan çalışmalar, bunun bir ekstranodal, 
malign lenfoma çeşiti olduğunu göstermiştir. Akciğer tutulumu daha 
belirgin olup, yaklaşık %30 vakada SSS tutulumu görülmektedir. Fakat 
spinal kord tutulumu nadir bildirilmiştir (13). 

Bu olguda longitudinal geniş spinal kord lezyonunun, eşzamanlı olarak 
akciğer tutulumu ile birlikte LG’ye bağlı geliştiğini düşündük. Yoğun 
kontrast tutulumu, immunsüpresif tedaviye belirgin yanıt ve PET-BT’de 
yaygın FDG birikimi nedeniyle diğer enflamatuar-demiyelinizan miyelit 
sebepleri dışlandı. 

Literatürde CTLA-4 gen mutasyonuna bağlı LG’nin SSS tutulumu olan bir 
olguya rastlamadık. Kesin tanı konulana kadar ayrıntılı anamnez, laboratuvar 
ve radyolojik çalışmalarla diğer olası inflamatuar-granülomatöz-enfeksiyöz 
hastalıklar dışlandı. SSS tutulumu olan LG olgularının çoğunda kitle etkisine 
neden olan supratentoryal ve infratentoryal lezyonlar vardı (3, 10, 11). 
Unilateral veya multifokal, supra ve infratentorial, ödemin eşlik ettiği solid 

veya halka benzeri intraparankimal T2 hiperintens lezyonlar (T2AG) LG’nin 
başlıca radyolojik özelliklerinden bazılarıdır (14). Bu lezyonlarda noktasal ve 
lineer kontrastlanma görülebilir, bu, hastalığın primer olarak vasküler duvar 
ve perivasküler dokuları tutan patolojik özelliği ile ilişkili olup, nispeten 
karakteristik bir özelliktir (15). Literatürde hastalar akciğer biyopsisi ile tanı 
almış olup, spinal kord tutulumları geniş intraaksiyal kitlesel lezyondan (16) 
servikal noktasal lezyonlara (17) kadar değişim göstermekte olup, posterior 
meninkslerde kalınlaşma da tanımlanmıştır (18). 

Hasta, immunsüpresif ve ardından abatacept tedavisine dramatik yanıt 
verdi ve takipte başka atağı olmadı. Bu özel vakada görüldüğü gibi, immün 
disfonksiyon nadiren bir sisteme izole kalmaktadır, SSS hastalığının kesin 
tanısı için diğer sistemik değerlendirmelerden elde edilen ipucular bu 
nedenle önem arz etmektedir.  

Hasta Onamı: Hastadan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. 
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