Sarcoïdose of CVID met
granuloomvorming?

Twee moeilijk te onderscheiden ziektebeelden

CVID (Common variable immune deficiency) is afweerstoornis
welke leidt tot frequente infecties. Bij een deel van de patiënten
kan dit ziektebeeld gepaard gaan met granuloomvorming en een
interstitieel longbeeld. Om deze rede kan een patiënt met CVID
verward worden met bijvoorbeeld sarcoïdose.

plasmacellen en B-geheugencellen. Plasmacellen maken
de antistoffen aan. De B-geheugencellen helpen om in de
toekomst sneller te kunnen reageren bij blootstelling aan
dezelfde lichaamsvreemde stof.
Dit mechanisme is niet alleen essentieel voor bestrijding
van diverse ziekteverwekkers, maar speelt ook een cruciale
rol in het werkingsmechanisme van vaccinatie. Indien dit
gedeelte van de afweer onvoldoende functioneert zal dat
kunnen leiden tot meer infecties en het niet effectief
werken van vaccinaties. Hoewel het een aangeboren
aandoening is, wordt het meestal pas laat - tussen het
20e en 40e levensjaar, nadat patiënten al meerdere
infecties hebben doorgemaakt - gediagnosticeerd. Aangezien
de mate van immunoglobuline verlaging en de ernst van de
ziekte zeer wisselend is, wordt er niet altijd aan gedacht.
Pas als de frequentie van infecties toeneemt door
natuurlijke verzwakking van het afweersysteem of
bijkomende andere ziekten, wordt pas op wat latere leeftijd
CVID vermoed.1
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C

ommon variable immune deficiency
(CVID) is de meest voorkomende
aangeboren humorale afweerstoornis.
De prevalentie is naar schatting één op de
25.000. Er is geen verschil in voorkomen tussen mannen
en vrouwen. De oorzaak van CVID is nog onbekend.
Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door recidiverende
infecties met een hypogammaglobulinemie, gestoorde
vaccinatierespons en een laag of normaal aantal B-cellen
in het perifere bloed. Bij een hypogammaglobulinemie
(verlaagde serumconcentraties van IgG, IgA en/of IgM)
is de hoeveelheid gammaglobulines verlaagd. Gammaglobulines zijn antistoffen. Deze antistoffen zijn
noodzakelijk voor de bestrijding van bacteriën en
virussen. Als lichaamsvreemde stoffen (antigenen), zoals
virussen of bacteriën, in het lichaam komen worden er
specifieke antistoffen aangemaakt door plasmacellen
(getransformeerde B-lymfocyten). B-lymfocyten zijn
witte bloedcellen, geproduceerd in het beenmerg en in
de milt, die een belangrijke rol spelen in het aangeboren
afweersysteem. B-lymfocyten produceren op hun beurt

Comorbiditeit
Infecties die bij CVID worden gezien zijn recidiverende,
vaak ernstige bovenste en onderste luchtweginfecties
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(oorontsteking, voorhoofdsholte ontsteking en longontsteking). Deze infecties worden meestal veroorzaakt
door gekapselde bacteriën, zoals Streptococcus pneumonia
en Haemophilus influenzae (zie tabel 1). Recidiverende
luchtweginfecties kunnen leiden tot irreversibele
beschadiging van de longen (bronchiëctasieen). Virale

infecties verlopen bij patiënten met een antistofdeficiëntie
gewoonlijk hetzelfde, maar recidiveren als gevolg van
onvoldoende geheugenantilichamen. Patiënten met CVID
zijn gevoeliger voor de darmparasiet Giardia lamblia en
darmbacteriën Campylobacter en Salmonella, zelfs als ze
immuunglobulinesubstitutie therapie krijgen.

Tabel 1. Infectieziekten bij common variable immune deficiency (CVID).2
Orgaan

Manifestaties

Verwekkers

Luchtwegen

Voorhoofdsholteontsteking,
longontsteking (pneumonie),
bronchitis

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus Influenzae
Mycoplasma
Rhinovirus

Hoofd/hals

Oorontsteking (otitis media)
Conjunctivitis

Haemophilus Influenzae
Streptococcus pneumoniae

Maagdarmstelsel

Gastro-enteritis
Gastritis

Giardia lamblia
Campylobacter jejuni
Salmonella
Clostridium difficile
Cryptosporidium
Norovirus
Helicobacter pylori

Huid

Gordelroos (Herpes zoster)
Waterwratjes (Molluscum contagiosum)
Waterpokken

Herpes zoster virus
Molluscipox virus
Varicella zoster virus

Hersenen

Meningitis

Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis
Haemophilus Influenzae

Patiënten met CVID hebben een verhoogde kans op
auto-immuunziekten en op lymfeklier kanker (vooral
non-Hodgkin lymfoom), als gevolg van dysregulatie van
het immuunsysteem. Bij CVID kan ook een sarcoïdoseachtig ziektebeeld worden gezien met vorming van
granulomen en interstitiële longafwijkingen. Voorbeelden
hiervan zijn sarcoid-achtige granulomen, organiserende
pneumonie, niet-specifieke interstitiële pneumonie (NSIP),

folliculaire bronchiolitis, lymfocytische interstitiële pneumonitis (LIP).3
Diagnose
Het stellen van de diagnose CVID is soms moeilijk. Er
bestaat geen test die als gouden standaard kan worden
gebruikt. Er zijn criteria opgesteld waar een patiënt aan
moet voldoen voor verdenking CVID en waarmee kan
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1x per maand *
subcutaan Ig
HyQvia maakt het mogelijk om een therapeutische dosis met
Ig 10% subcutaan toe te dienen bij patiënten met een primaire
immuundeficiëntie (PIDD) met:

1

naald

1

toedieningsplaats

1

maandelijkse toediening
(gewoonlijk gegeven om de 3-4 weken*

HyQvia is nu ook goedgekeurd voor gebruik bij
kinderen (0-18 jaar) met een primaire immuundeficiëntie.1,2

* Toedieningsinterval van 3 tot 4 weken; niet alle patiënten
zullen een 4-wekelijkse dosering bereiken.1

Humane Normale Immunoglobuline (10%)
Recombinant Humane Hyaluronidase
Verder in je leven
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Verkorte productinformatie HyQvia
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te
melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb www.lareb.nl.

HyQvia 100 mg/ml oplossing voor infusie voor subcutaan gebruik, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml.
Samenstelling HyQvia is een dubbele injectieflacon bestaande uit één injectieflacon met humane normale
immunoglobuline (immunoglobuline 10% of IG 10%) en één injectieflacon met recombinant humane
hyaluronidase (rHuPH20). Eén ml IG 10% bevat 100 mg humane normale immunoglobuline (zuiverheid van
minimaal 98% immunoglobuline G (IgG)). Distributie van IgG subklassen (waarden bij benadering): IgG1 ≥
56,9 %; IgG2 ≥ 26,6 %; IgG 3 ≥ 3,4 %; IgG 4 ≥ 1,7 %; het maximumgehalte immunoglobuline A (IgA) is 140 µg/
ml. Bereid uit humaan plasma van donoren. Hulpstof(fen) met bekend effect: Recombinant humane
hyaluronidase (rHuPH20), natrium (als chloride en fosfaat). Farmaceutische vorm oplossing voor infusie.
Indicaties Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) bij: Primaire
immunodeficiëntiesyndromen met verminderde productie van antilichamen. Hypogammaglobulinemie en
herhaaldelijk optredende bacteriële infecties bij patiënten met chronische lymfocytaire leukemie bij wie
antibiotische profylaxe is mislukt of is gecontra indiceerd. Hypogammaglobulinemie en herhaaldelijk
optredende bacteriële infecties bij patiënten met multipel myeloom.Hypogammaglobulinemie bij patiënten
voor en na allogene hematopoëtische stamceltransplantatie. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de
werkzame stof(fen) of voor (één van) de vermelde hulpstof(fen); overgevoeligheid voor humane
immunoglobulinen, vooral in zeer zeldzame gevallen van IgA-deficiëntie wanneer de patiënt antilichamen
tegen IgA heeft; systemische overgevoeligheid voor hyaluronidase of recombinant humaan hyaluronidase;
HyQvia mag niet intraveneus of intramusculair worden toegediend. Belangrijkste waarschuwingen Indien
HyQvia per ongeluk in een bloedvat wordt toegediend, kan bij de patiënt een anafylactische shock optreden.
De aanbevolen toedieningssnelheid moet worden aangehouden. Patiënten moeten tijdens de gehele
infusieperiode nauwlettend worden bewaakt en geobserveerd op bijwerkingen, zeker bij patiënten bij wie
met de behandeling wordt begonnen. Bepaalde bijwerkingen kunnen zich vaker voordoen bij patiënten die
humane normale immunoglobuline voor het eerst krijgen toegediend, of in zeldzame gevallen, wanneer op
een ander product met humane normale immunoglobuline wordt overgestapt of wanneer de behandeling
gedurende langere tijd is gestaakt. Overgevoeligheid voor IG 10% kan met name voorkomen in zeer
zeldzame gevallen van IgA-deficiëntie met anti-IgA-antilichamen, en deze patiënten moeten met
voorzichtigheid worden behandeld. In zeldzame gevallen kan humane normale immunoglobuline een daling
van de bloeddruk met anafylactische reactie veroorzaken, zelfs bij patiënten die eerder behandelingen met
humane normale immunoglobuline goed hebben verdragen. De eerste keer het product langzaam toedienen
zodat patiënten niet gevoelig worden voor humane normale immunoglobuline. Wanneer zich bijwerkingen
voordoen, moet ofwel de toedieningssnelheid worden verlaagd of de toediening worden gestaakt. De
vereiste behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van de bijwerking. In het geval van een shock, dient
de standaard medische behandeling voor shock toegepast te worden. Bij patiënten met bekende
risicofactoren of patiënten die horen bij een risicogroep voor trombo-embolische voorvallen moet hiervan
melding in het patiëntendossier worden gemaakt. Voor risicopatiënten moet een beoordeling van de
uitgangssituatie voor alle risicofactoren, inclusief viscositeit, worden overwogen. Controleer nauwlettend op
tekenen en symptomen van trombose. Patiënten moeten voldoende gehydrateerd zijn voordat
immunoglobulinen worden gebruikt. Ontvangers van immunoglobulineproducten moeten worden
gecontroleerd en gevolgd op klinische symptomen van hemolyse. In het geval van een verminderde
nierfunctie moet worden overwogen de toediening te staken. Gevallen van aseptische meningitis zijn gemeld
in samenhang met intraveneuze immunoglobulinebehandeling. Het wordt sterk aanbevolen altijd wanneer
een patiënt een dosis HyQvia krijgt, de naam en het batchnummer van het product te noteren om de
koppeling tussen de patiënt en het batchnummer van het product te behouden. Belangrijkste
bijwerkingen De vaakst gemelde bijwerkingen van HyQvia die voorkwamen met een frequentie van 0,203
per infusie, waren lokale reacties. De vaakst gemelde systemische bijwerkingen waren hoofdpijn,
vermoeidheid en pyrexie. De meeste bijwerkingen waren mild tot matig in ernst. Humane normale

immunoglobuline: bijwerkingen zoals koude rillingen, hoofdpijn, duizeligheid, koorts, braken, allergische
reacties, nausea, artralgie, lage bloeddruk en matige lage rugpijn kunnen soms voorkomen. In zeldzame
gevallen kunnen humane normale immunoglobulinen een plotse daling van de bloeddruk en, in geïsoleerde
gevallen, anafylactische shock veroorzaken, zelfs bij patiënten die bij eerdere toediening geen
overgevoeligheidsreacties vertoonden. Gevallen van voorbijgaande aseptische meningitis, voorbijgaande
hemolytische reacties, verhoogd serumcreatinine en/of acuut nierfalen zijn bij humane normale
immunoglobuline waargenomen. Trombo-embolische reacties zoals myocardinfarct, beroerte, longembolie
en diepe veneuze trombose zijn zelden waargenomen bij IV en SC toediening van gammaglobulineproducten.
Lokale reacties op de infuusplaats: zwelling, gevoeligheid, roodheid, verharding, lokale warmte, lokale pijn,
jeuk, blauwe plekken en rash. Recombinant humane hyaluronidase: De vaakst gemelde bijwerkingen waren
milde lokale reacties op de injectieplaats, zoals erytheem en pijn. Oedeem is het vaakst gemeld in
samenhang met subcutane toediening van een groot vloeistofvolume. In totaal 13 van de 83 proefpersonen
die deelnamen aan een hoofdonderzoek ontwikkelden een antilichaam dat tijdens het klinische onderzoek in
staat bleek zich ten minste eenmaal te binden aan recombinant humane hyaluronidase (rHuPH20). Deze
antilichamen konden recombinant humane hyaluronidase niet neutraliseren. Een tijdelijk verband tussen
bijwerkingen en de aanwezigheid van anti-rHuPH20-antistoffen kon niet worden aangetoond. Er was geen
toename in incidentie of ernst van bijwerkingen bij patiënten die antilichamen tegen recombinant humane
hyaluronidase hadden ontwikkeld. Wijze van werking: Het therapeutische effect van dit geneesmiddel
wordt geleverd door de IG 10%-component. De recombinant humane hyaluronidase faciliteert de dispersie
en absorptie van IG 10%. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Baxalta Innovations
GmbH, Industriestrasse 67, A1221 Wenen, Oostenrijk. Baxalta, nu onderdeel van Shire, blijft de houder van
de vergunning voor het in de handel brengen. Nummers van de vergunning: EU/1/13/840/001 (2,5 g/25
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over dosering en wijze van toediening, interacties, zwangerschap en borstvoeding, rijvaardigheid en het
bedienen van machines, overdosering, farmacologische eigenschappen en farmaceutische gegevens,
raadpleeg de volledige versie van de samenvatting van de IB1-tekst.
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worden beoordeeld of iemand in aanmerking komt
voor behandeling in de vorm van toediening van
immunoglobulines (intraveneus of subcutaan).1
Essentieel voor de diagnose CVID is een verlaagd
immunoglobuline G (IgG <5 g/l), in combinatie met
klinische aanwijzingen voor een onvoldoende
functionerend afweersysteem (frequente infecties).
Daarnaast moet behalve een verlaagd immunoglobuline ook worden aangetoond dat er werkelijk
sprake is van een verminderde functionaliteit van het
immunoglobuline. Dit kan worden gedaan door het
meten van een vaccinatie respons, doorgaans op
pneumokokken vaccinatie. Een verlaagde vaccinatie
respons ondersteund de diagnose CVID.
Verder dienen voor de diagnose CVID andere
oorzaken van hypogammaglobulinemie te worden
uitgesloten, zoals lymfeklierkanker of eiwitverlies
door de nieren (proteïnurie) of via de darm. Het is
opvallend dat ook de aanwezigheid van sarcoïdose
achtige ziektebeelden (granulomen, interstitiële
longbeelden) deel uitmaken van de nieuwe diagnostische criteria van CVID.

Figuur 1. Röntgenfoto van de thorax met vergrote hilaire lymfklier (pijltjes).

hebben gewoonlijk geen verhoogd risico op infecties.
Specifieke ontstekingen van het regenboogvlies van de
ogen (uveïtis), van de huid en van lymfeklieren worden
regelmatig bij sarcoïdose gezien, maar vrijwel nooit bij
CVID. In tegenstelling tot CVID gaat sarcoïdose veel
minder vaak gepaard met andere auto-immuunziekten.
Ten gevolge van de infecties is er bij patiënten met CVID
soms sprake van bronchiectasieën. Als de hoge resolutie
CT (HRCT) scan naast afwijkingen passend bij
sarcoïdose ook - of alleen - bronchiëctasieen laat zien
wijst dat meer in de richting van CVID. Bij CVID zijn de
milt en/of de lever vaak vergroot, terwijl dit bij sarcoïdose
minder vaak voorkomt (figuur 2).
In de vloeistof verkregen met een bronchoaveolaire
lavage (BAL) kunnen naast tekenen van een infectie wat
ondermeer een sterk verhoogd aantal neutrofielen geeft
(figuur 3) bij een CVID ook een verlaagde CD4/CD8
ratio worden gevonden. Bij sarcoïdose is dat slecht in
ongeveer 25% van de patienten het geval.4,5

Onderscheid met sarcoïdose
Als de diagnose CVID nog niet is gesteld, kan bij het
bestaan van granulomen worden gedacht aan
sarcoïdose. Deze granulomen kunnen overal in het
lichaam ontstaan. Op de thoraxfoto kunnen vergrote
lymfeklieren mediastinaal en hilair zichtbaar zijn (zie
figuur 1). Op grond van de foto is echter geen
onderscheid te maken tussen CVID en sarcoïdose.
De granulomateuze laesies te vinden in een biopsie
zijn bij CVID niet te onderscheiden van sarcoïd
granulomen. Er zijn echter naast overeenkomsten
ook belangrijke verschillen tussen CVID en
sarcoïdose. Patiënten met sarcoïdose vertonen eerder
een hypergammaglobulinemie (te hoog immunoglobuline), hebben een normale antistofrespons en
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Figuur 2. PET-scan met hierop zichtbaar een vergrote milt (pijltje). Tevens aankleuring van de lever.

prednison, methotrexaat of anti-TNF-alfa middelen
noodzakelijk zijn. Aangezien het hier om een zeldzame
aandoening gaat zijn er geen richtlijnen voorhanden. Een
goede infectiepreventie is essentieel.

Voor de praktijk
Common variable immune deficiency (CVID) is een
zeldzame aangeboren stoornis van het afweersysteem.
De diagnose wordt echter vaak pas na het twintigste
levensjaar gesteld. Hierbij is het vaststellen van verlaagd
immunoglobuline G (IgG), in combinatie met klinische
aanwijzingen voor een onvoldoende functionerend
afweersysteem (frequente infecties) essentieel. Bij
patiënten met deze aandoening komt ook regelmatig
granuloomvorming voor welke klinisch niet goed te
onderscheiden is van sarcoïdose. In geval van deze
combinatie is de prognose ongunstiger en het klinisch
beloop ernstiger. Naast adequate behandeling van de
CVID met immunoglobulines, is behandeling van de
granuloomvorming soms ook noodzakelijk. De
behandeling wijkt in dat geval niet af van die van
sarcoïdose. Bij een vermoeden van sarcoïdose en een
verhoogd aantal infecties dient er aan de mogelijkheid
van CVID te worden gedacht.

Figuur 3. Polymorfonucleaire neutrofiele (PMN) granulocyt met een
onregelmatige kern bestaande en bestaat uit drie lobben.

Prognose
De prognose van CVID is aanzienlijk slechter wanneer
er tevens sprake is van auto-immuniteit al of niet in
combinatie met granulomateuze ontstekingen. Deze
leiden tot een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit die
hoger is dan bij sarcoïdose. Dit is voornamelijk het gevolg
van recidiverende infecties, bronchiectasieën en een
verhoogd risico op lymfklierkanker. De behandeling
van patiënten met CVID bestaat uit immuunglobulinetherapie en eventueel een onderhoudsbehandeling met antibiotica. Voor het behandelen van
patiënten met CVID gepaard gaand met granulomateuze
afwijkingen kan het wenselijk zijn de ziekteactiviteit te
behandelen met afweer onderdrukkende middelen zoals
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