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Interpretacja wyników badañ immunologicznych

Od opisanego pierwszego niedoboru odpornoci minê³o 50 lat. Poznanie w tym
czasie nowych, zarówno swoistych jak i nieswoistych mechanizmów obronnych
doprowadzi³o do odkrycia równie¿ wielu ich zaburzeñ. Pierwotne niedobory odpornoci stanowi¹ aktualnie olbrzymi¹ grupê schorzeñ, do których nale¿y ponad 200
zespo³ów. Celem poni¿szej pracy jest zestawienie najczêstszych nieprawid³owoci
w badaniach immunologicznych, które wystêpuj¹ w niektórych niedoborach odpornoci.

The interpretation of immunological studies
Since Bruton's description of XLA (congenital agammaglobulinemia) more than
50 years has passed. Study of patients with primary immunodeficiency diseases
(PID) has expanded our understanding of immunity. Recent progress in
immunobiology and genetics has, with increasing precision, identified the causes
of many of the PID. Diagnosis and therapy can, as a result, be more specific and
effective. Characteristics of some currently recognized PID are given below.

Pierwotne niedobory odpornoci, poza tymi najciê¿szymi, które prowadz¹ do ciê¿kich i zagra¿aj¹cych ¿yciu zaka¿eñ wkrótce
po urodzeniu, zwykle nie s¹ rozpoznawane wczeniej, ni¿ 10 do
20 lat od momentu wyst¹pienia pierwszych objawów. Tak znaczne opónienie diagnozy i co za tym idzie, rozpoczêcie w³aciwego leczenia przysparza pacjentom wielu niepotrzebnych cierpieñ
i znacznie podnosi koszty opieki zdrowotnej (leczenie nawracaj¹cych zaka¿eñ, prowadz¹cych czêsto do niewydolnoci wielu narz¹dów i/lub inwalidztwa). Wed³ug badañ amerykañskich, do najczêciej pojawiaj¹cych siê rozpoznañ poprzedzaj¹cych diagnozê
niedoboru odpornoci nale¿y:
 zapalenie zatok

67%
 zapalenie oskrzeli

55%
 zapalenie p³uc

51%
 zapalenie uszu

51%
 biegunka

30%
 zaburzenia wch³aniania

9%
 sepsa

5%
 zapalenie opon mózgowych 
4%
 zapalenie w¹troby

3%
 nowotwory

2%
76% pacjentów z pierwotnymi niedoborami odpornoci nie ma
obci¹¿aj¹cego wywiadu rodzinnego.
U 50% chorych rozpoznanie zosta³o postawione w wieku miêdzy 18 a 64 rokiem ¿ycia. Nie jest zatem prawdziwe, doæ powszechne, przekonanie, ¿e pierwotne niedobory odpornoci to
choroby g³ównie wieku dzieciêcego. Objawy kliniczne niektórych
zespo³ów niedoboru odpornoci mog¹ wyst¹piæ w ka¿dym wieku,
a jeden z najczêstszych niedoborów jakim jest CVID (pospolity
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zmienny niedobór odpornoci) rozpoznawany jest g³ównie u doros³ych. Istotnym równie¿ jest fakt, ¿e pierwotne niedobory odpornoci, uwa¿ane generalnie za rzadkie problemy medyczne,
wystêpuj¹ znacznie czêciej w okrelonych grupach chorych. I
tak np. jeli ich czêstoæ wystêpowania w ca³ej populacji mo¿na
szacowaæ na 1: 25 000, to ju¿ w grupie chorych z nawracaj¹cym
zaka¿eniem zatok i p³uc wynosi od 1:10 do 1:4.
Wg obowi¹zuj¹cych aktualnie zaleceñ u pacjentów z:
 nawracaj¹cymi lub przewlek³ymi zaka¿eniami uk³adu
oddechowego,
 przewlek³¹ biegunk¹,
 ciê¿kimi infekcjami, jak sepsa, zapaleniem opon
mózgowych, zapaleniem koci,
ale tak¿e u chorych z objawami chorób autoimmunizacyjnych
badania immunologiczne powinny byæ wykonane najszybciej, jak
to mo¿liwe.
W tym miejscu chcia³abym szczególnie podkreliæ zwi¹zek
niedoborów odpornoci z chorobami autoimmunizacyjnymi. Ostatnio coraz czêciej zwraca siê uwagê na fakt, ¿e u pacjentów z
niektórymi niedoborami odpornoci, objawy chorób autoimmunizacyjnych (w szczególnoci ma³op³ytkowoæ) poprzedza³y rozpoznanie na 6 do 10 lat. Wydaje siê zatem, ¿e w procesie diagnostycznym chorób autoimmunizacyjnych, powinno znaleæ siê miejsce dla badañ oceniaj¹cych stan odpornoci pacjenta.
Sporód wielu badañ, do podstawowych badañ immunofenotypowych pozwalaj¹cych oceniæ stan odpornoci chorego nale¿y:
 ocena iloci limfocytów T i ich subpopulacji,
 ocena iloci limfocytów B,
 ocena iloci komórek NK,
 badanie ekspresji antygenów MHC klasy II,
 ocena ekspresji CD40L na aktywowanych limfocytach T,
 badanie ekspresji cz¹steczek adhezyjnych CD11/CD18.
W oparciu o badania fenotypowe limfocytów krwi obwodowej
powsta³a najczêciej u¿ywana klasyfikacja ciê¿kiego skojarzonego niedoboru odpornoci (SCID):
 T- B- (we krwi obwodowej brak limfocytów T i B).
Do tej grupy SCID nale¿y:
a) niedobór dezaminazy adenozyny,
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b) niedobór RAG1 lub RAG2,
c) dyzgenezja siateczki.


T - B+ (brak limfocytów T, obecne B) najczêstsza forma
SCID wystepuje u 80% chorych
a) sprzê¿ony z chromosomem X,
b) autosomalny recesywny.
Obydwa te zespo³y ró¿ni¹ siê nie tylko sposobem dziedziczenia, ale tak¿e odmiennym patomechanizmem.


T+ B+- (limfocyty T obecne, B obecne, czêsto obni¿one)
a) zespó³ Omenna,
b) niedobór IL-2 Ra.

Poni¿ej, w du¿ym skrócie przedstawiono zmiany w parametrach immunologicznych, które s¹ najczêciej stwierdzane w niektórych pierwotnych niedoborach odpornoci.
Inne skojarzone (poza SCID) niedobory odpornoci (prawid³owa lub nieznacznie obni¿ona iloæ limfocytów T, znaczne zaburzenia funkcjonalne):
 limfocyty B  norma, immunoglobuliny  norma,
 limfocyty T  norma lub obni¿one,
 niedobór ZAP 70 i TAP2  obni¿one CD8,
 upoledzenie proliferacji limfocytów po stymulacji
mitogenami i/lub antygenami.
Choroba Brutona (agammaglobulinemia sprzê¿ona
z chromosomem X):
 IgG  znacznie obni¿one (czêsto poni¿ej 1 g/l),
 IgA, IgM  niewykrywalne,
 brak naturalnych p/cia³ i syntezy p/cia³ po uodpornieniu
testowym,
 brak limfocytów B we krwi obwodowej.
CVID  pospolity zmienny niedobór odpornoci
 zaburzenia ma³o charakterystyczne,
 poziomy immunoglobulin obni¿one w ró¿nym stopniu,
 poziom limfocytów B  norma lub obni¿one
 poziom limfocytów T  norma, u 30% obni¿one CD4,
u czêci odwrócone CD4/CD8.
 odpowied limfoproliferacyjna na mitogeny:
norma lub obni¿one
Zespó³ Hiper IgM
 IgG, IgA, IgE  obni¿one,
 IgM  prawid³owe lub podwy¿szone,
 limfocyty T  norma,
 charakterystyczne: zaburzona ekspresja CD154 (CD40L)
na aktywowanych limfocytach T, lub CD40 na limfocytach B.
Przejciowa hipogammaglobulinemia dzieci
 IgG < 2 SD od redniej dla wieku,
 w 80 % przypadków IgA obni¿one,
 60% IgM poni¿ej dolnej granicy normy,
 limfocyty B  norma,
 odpornoæ komórkowa  norma.
Niedobór antygenów MHC klasy II
 limfocyty T  norma ew. CD4 obni¿one,
CD8 podwy¿szone,
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limfocyty B  norma,
immunoglobuliny w surowicy: norma lub podwy¿szone,
charakterystyczne: obni¿ona lub brak ekspresji
HLA-DR- DP - DQ na limfocytach B, monocytach
i aktywowanych T.

Anomalia (zespó³) DiGeorge'a
 poziom limfocytów B prawid³owy,
 poziom limfocytów T i ich subpopulacji znacznie obni¿ony
w pierwszych tygodniach ¿ycia, po kilku lub kilkunastu miesi¹cach u czêci chorych normalizacja parametrów,
 odpowied limfoproliferacyjna na mitogeny u wiêkszoci
prawid³owa, brak proliferacji tylko w kompletnym zespole DiGeorge'a (10% chorych).
 charakterystyczna mikrodelecja 22q11.
Zespó³ Wiskotta-Aldricha
 ma³op³ytkowoæ,
 poziom immunoglobulin zmienny,
 brak izohemaglutynin,
 poziom limfocytów T ulega stopniowemu obni¿eniu
(szczególnie CD4),
 w mikroskopie skaningowym nieprawid³owo zbudowane
tzw. ³yse limfocyty (brak na powierzchni mikrokosmków
tworzonych przez aktynê).
LAD (niedobór cz¹steczek adhezyjnych)
 wysoka granulocytoza (do 100 000/ml) w czasie
zaka¿enia,
 obni¿ona ekspresja CD11/CD18 (cz¹steczki adhezyjne),
 liczba limfocytów T i B prawid³owa,
 obni¿ona odpowied limfocytów na antygeny.
Zaburzenia w zabijaniu pr¹tków
 odpornoæ humoralna i komórkowa prawid³owa,
 charakterystyczny brak ekspresji receptora dla IFNg
lub IL-12, b¹d brak produkcji IL-12.
Oceniaj¹c wyniki badañ immunologicznych, nale¿y pamiêtaæ,
¿e zarówno poziomy immunoglobulin, jak i zakres wartoci prawid³owych dla limfocytów T i ich subpopulacji, limfocytów B i komórek NK s¹ zale¿ne od wieku badanego, chorób, na które aktualnie cierpi chory, a tak¿e stosowanego leczenia. Pominiêcie tych
danych przy interpretacji wyników prowadzi do wielu nieporozumieñ i nieprawid³owej diagnozy.
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