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Pierwotne niedobory odpornoci charakteryzuje zwiêkszona sk³onnoæ do zaka¿eñ o ró¿nej etiologii (wirusy, bakterie, grzyby i paso¿yty). W wielu przypadkach
niedobory odpornoci s¹ zwi¹zane z objawami autoimmunizacji, które mog¹ byæ
wa¿nymi, czêsto pierwszymi symptomami tej grupy chorób. W niniejszej pracy
omówiono wystêpowanie i rodzaje schorzeñ autoimmunizacyjnych w poszczególnych najczêstszych niedoborach odpornoci.
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Primary immunodeficiences cause the increased susceptibility to viral, bacterial, fungal and parasitic infections. In many cases they are also correlated with
autoimmunization, which is often the main and the first symptom of primary immunodeficiency. In the current paper we discussed the kind and incidence of
autoimmune disease in primary immunodeficiences.

Wstêp
Schorzenia autoimmunizacyjne mog¹ byæ jednym z objawów
lub nawet pierwsz¹ manifestacj¹ kliniczn¹ pierwotnych niedoborów odpornoci (PID). Autoimmunizacja w PID najczêciej jest
zwi¹zana z czêciowymi defektami limfocytów T z/lub bez towarzysz¹cych zaburzeñ limfocytów B. Produkcja autoprzeciwcia³
mo¿e wystêpowaæ równie¿ u osób z defektem odpornoci humoralnej. Mechanizm le¿¹cy u pod³o¿a wiêkszej zapadalnoci na
choroby autoimmunizacyjne w PID pozostaje nadal nie w pe³ni
wyjaniony. Uwa¿a siê, i¿ za to zjawisko odpowiada przede wszystkim brak zdolnoci uk³adu immunologicznego do ca³kowitej eliminacji bakterii, wirusów oraz ich antygenów, co w efekcie prowadzi
do nadmiernego, czêsto przewlek³ego procesu zapalnego, niszcz¹cego tkanki [1,2]. W niektórych niedoborach odpornoci, przyczyn¹ autoimmunizacji jest pierwotna dysfunkcja limfocytów T lub
brak rozpoznawania i eliminacji autoreaktywnych limfocytów T w
grasicy. Odkryto gen mog¹cy odpowiadaæ za wspó³wystêpowanie niedoboru odpornoci i autoimmunizacji. Koduje on moleku³ê
Foxp3, która jest czynnikiem inicjuj¹cym przekszta³canie limfocytów T w komórki regulatorowe (T CD4+CD25+) o du¿ej aktywnoci supresorowej [3].
Najczêstszym objawem autoimmunizacji w pierwotnych niedoborach odpornoci s¹ cytopenie, wystêpuj¹ce g³ównie w grupie niedoborów z przewag¹ zaburzeñ odpornoci humoralnej.
Poni¿sza praca przedstawia rodzaje schorzeñ autoimmunizacyjnych w poszczególnych pierwotnych niedoborach odpornoci.
Agammaglobulinemia sprzê¿ona z chromosomem X
(choroba Brutona)
Brak kinazy tyrozynowej, niezbêdnej do dojrzewania limfocytów B, a w efekcie brak dojrza³ych limfocytów B we krwi obwodowej produkuj¹cych immunoglobuliny, jest przyczyn¹ ciê¿kich, nawracaj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych (Haemophilus influenzae,
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Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus) i wirusowych
(ECHO, enterowirusy), które manifestuj¹ siê najczêciej od 6 miesi¹ca ¿ycia. U pacjentów z chorob¹ Brutona ju¿ w roku 1956 opisano zwiêkszon¹ czêstoæ wystêpowania zapaleñ stawów z ja³owym p³ynem stawowym [4]. U czêci z nich wykryto zaka¿enie
mykoplazmatyczne [5]. Opisano równie¿ przypadki zapalenia skórno-miêniowego, anemii autoimmunohemolitycznej, ³ysienia plackowatego, twardziny [6,7]. Objawy kliniczne przewlek³ych infekcji
ró¿nymi patogenami mog¹ imitowaæ choroby z autoagresji. Tak
dzieje siê w przypadku wspomnianego wy¿ej zaka¿enia mykoplazm¹, które manifestuje siê podobnie do reumatoidalnego zapalenia stawów, jak równie¿ w przypadku zaka¿enia enterowirusem, które przebiega podobnie do zapalenia skórno-miêniowego [8]. W wielu przypadkach dobre efekty kliniczne przynosi zwiêkszona dawka immunoglobulin. Przypadki autoimmunizacji w chorobie Brutona nie s¹ tak czêste jak opisywanych poni¿ej defektach odpornoci humoralnej i wynikaj¹ z obecnoci autoreaktywnych limfocytów T.
Izolowany niedobór IgA (sIgAD)
Jest to najczêciej wystêpuj¹cy pierwotny niedobór odpornoci  czêstoæ wystêpowania u rasy bia³ej wynosi 1:500 do 1:700.
Jego przebieg w ok. 50% przypadków jest bezobjawowy, u pozosta³ych pacjentów wystêpuj¹ nawracaj¹ce zaka¿enia uk³adu oddechowego, choroby przewodu pokarmowego, skóry, schorzenia
alergiczne i autoimmunizacyjne. Uwa¿a siê, i¿ u pacjentów z sIgAD zjawisko autoimmunizacji wystêpuje w 36-40% przypadków
[9]. Osoby z tym niedoborem zapadaj¹ czêciej na toczeñ rumieniowaty trzewny (1-5% pacjentów), reumatoidalne zapalenie stawów (2-4% pacjentów) oraz chorobê Crohna [10-12]. Czêstoæ
wystêpowania celiaki w sIgAD wynosi 2,6% [13]. Objawy kliniczne choroby trzewnej w sIgAD nie ró¿ni¹ siê w porównaniu do
osób z prawid³ow¹ produkcj¹ IgA, aczkolwiek obserwuje siê wiêksz¹ czêstoæ wystêpowania postaci ukrytej lub niemej (silent coeliac disease) [14,15]. Zwiêkszone jest równie¿ ryzyko narz¹dowo-swoistych chorób autoimmunizacyjnych; np. cukrzycy insulinozale¿nej, miastenii i zapaleñ tarczycy. W surowicy pacjentów
nawet bez objawów klinicznych autoimmunizacji, stosunkowo
czêsto wykrywane s¹ ró¿ne kr¹¿¹ce autoprzeciwcia³a (antykardiolipinowe, przeciwj¹drowe, przeciw tyreoglobulinie, erytrocytom,
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mikrosomom tarczycy, b³onie podstawnej, miêniówce g³adkiej,
komórkom nadnerczy, kolagenowi oraz czynnik reumatoidalny)
[16]. W surowicy osób z nieleczon¹ padaczk¹ i sIgAD znaleziono
autoprzeciwcia³a dla receptora nikotynowego acetylocholiny [17].
U 9-44% chorych z ca³kowitym brakiem IgA wystêpuj¹ przeciwcia³a przeciw IgA w klasie IgG lub IgE, które mog¹ byæ przyczyn¹
niekorzystnych reakcji na preparaty krwiopochodne. Zdarzaj¹ siê
one u 1 na 30 pacjentów z sIgAD [18,19]. Nie stwierdzono natomiast korelacji pomiêdzy mianem przeciwcia³ przeciw IgA i ciê¿koci¹ reakcji na przetoczenie preparatów krwiopochodnych [20]. U
pacjentów z sIgAD poza wy¿ej wymienionymi, opisano równie¿ przypadki szeregu innych chorób autoimmunizacyjnych, takich jak: choroba Stilla, anemia z³oliwa, anemia autoimmunohemolityczna,
hemosyderoza p³ucna, bielactwo, choroba Addisona, choroba
Schonleina-Henocha, plamica ma³op³ytkowa samoistna, wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego, niedobór 21-hydroksylazy oraz pierwotna ¿ó³ciowa marskoæ w¹troby [21-30].
Pospolity zmienny niedobór odpornoci (CVID)
Do tego niedoboru zaliczane s¹ ró¿ne formy pierwotnej hipogammaglobulinemii o niejasnej do koñca etiologii. Pocz¹tek choroby i objawy kliniczne mog¹ wyst¹piæ w ka¿dym wieku. W³aciwe rozpoznanie CVID jest zwykle opónione. Jednym z objawów
CVID jest sk³onnoæ do zaka¿eñ bakteryjnych (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus areus),
wirusowych (Herpes zoster), paso¿ytniczych (Giardia lamblia) i
grzybiczych (Candida albicans, Pneumocystis carini). Schorzenia autoimmunizacyjne wystêpuj¹ u 10-23% pacjentów z CVID z
niewielk¹ przewag¹ p³ci ¿eñskiej [31,32]. Najczêciej s¹ to cytopenie (samoistna plamica ma³op³ytkowa, anemia autoimmunohemolityczna) [32]. Niekiedy wystêpuj¹ one ³¹cznie, nosz¹ wówczas
nazwê zespo³u Evansa. Uwa¿a siê, ¿e u oko³o 5-8% wszystkich
pacjentów z CVID wyst¹pi³ epizod samoistnej plamicy ma³op³ytkowej i/lub anemii autoimmunohemolitycznej [33]. Niekiedy towarzysz¹ im limfopenia i neutropenia o pod³o¿u autoimmunizacyjnym [34,35]. W 54% przypadków powy¿sze zaburzenia hematologiczne wyprzedzaj¹ diagnozê CVID o wiele lat [36]. Istniej¹
sprzeczne doniesienia dotycz¹ce wystêpowania cytopenii autoimmunizacyjnych w CVID. W badaniach Conley i wsp. (1986)
wystêpowa³y one u 7 na 8 dzieci z CVID, przy czym w wiêkszoci
przypadków objawy hematologiczne pojawia³y siê w 1 roku ¿ycia
[37]. Inne badania kliniczne pacjentów z CVID, nie wykaza³y wiêkszej zapadalnoci na cytopenie autoimmunizacyjne [38]. Uwa¿a
siê, i¿ u chorych z CVID i cytopeni¹ wiêksze jest ryzyko wyst¹pienia innych objawów autoimmunizacji, takich jak: nieswoiste
zapalenia jelit, reumatoidalne zapalenie stawów, zanikowe zapalenie b³ony luzowej ¿o³¹dka z anemi¹ z³oliw¹ [39]. U 1% pacjentów z CVID rozpoznawany jest toczeñ rumieniowaty trzewny.
Nieswoiste zapalenie jelit (IBD) wystêpuje u 30% osób z CVID i
najczêciej dotyczy jelita grubego. Objawia siê przewlek³ymi biegunkami, zaburzeniami wch³aniania i w konsekwencji niedoborami masy cia³a i wzrostu [40,41]. Obraz histologiczny b³ony luzowej jelit mo¿e wykazywaæ cechy celiakii, choroby Crohna lub ostrej
postaci choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvH). Dolegliwoci ze strony przewodu pokarmowego mog¹ byæ równie¿
zwi¹zane z tworzeniem ziarniniaków, które s¹ stwierdzane u ok.
10% pacjentów. Czêsto towarzysz¹ temu powiêkszone wêz³y
ch³onne i ledziona, zaburzenia hematologiczne i czêstsze wystêpowanie innych objawów autoimmunizacji [42,43]. Opisywano
równie¿ pacjentów z CVID, u których rozpoznano pierwotn¹ ¿ó³ciow¹ marskoæ w¹troby, autoimmunizacyjne choroby tarczycy,
zespó³ Sjögrena, ³ysienie plackowate i ca³kowite, pierwotne uk³adowe zapalenie naczyñ, zespó³ Guillaina-Barre`go, zespó³ nerczycowy oraz zapalenie skórno-miêniowe [44,45]. Znany jest
tak¿e przypadek 6-letniego ch³opca z CVID i autoimmunizacyjn¹
poliendokrynopati¹ typu II (APS II) [46].
W eliminacji kompleksów immunologicznych zwi¹zanych ze
sk³adowymi C2 i C4 bierze udzia³ bia³ko wi¹¿¹ce mannozê. Niedobór tego bia³ka, wystêpuj¹cy w skojarzeniu z CVID, zwi¹zany
jest z wy¿sz¹ zapadalnoci¹ na reumatoidalne zapalenie stawów,
samoistn¹ plamicê ma³op³ytkow¹, anemiê z³oliw¹, bielactwo i
autoimmunizacyjne choroby jelit [47].
Niedobory sk³adowych dope³niacza
Najczêstszy niedobór sk³adowej C2 rozpoznawany jest z czê50

stoci¹ 1:20 000 w ca³ej populacji. Niedobory wczesnych sk³adowych klasycznej drogi aktywacji (C1q, C1r, C1s, C2, C4) s¹ czêciej zwi¹zane ze schorzeniami autoimmunizacyjnymi (48). Ponad 30% chorych z niedoborem sk³adowej C2 i blisko 80% pacjentów z niedoborem sk³adowej C3 i/lub C4 wykazuje objawy
autoimmunizacji, które wystêpuj¹ u mniej ni¿ 10% osób z niedoborem C5-C9 [49]. Najczêciej niedoborom tym towarzyszy toczeñ rumieniowaty uk³adowy natomiast u 1% pacjentów z toczniem wykrywany jest niedobór sk³adowych dope³niacza. Najczêciej (w 92% przypadków) jest to niedobór C1r. Toczeñ z towarzysz¹cymi niedoborami sk³adowych C1r i C2 wystêpuje czêciej
u p³ci mêskiej, cechuje siê wczesnym pocz¹tkiem (mediana  7
rok ¿ycia) i ciê¿szym przebiegiem klinicznym [50]. U pacjentów z
niedoborami C1, C2, C3 lub C4 czêsto wystêpuje choroba toczniopodobna z dominuj¹cymi objawami skórnymi [51]. Innymi chorobami autoimmunizacyjnymi zwi¹zanymi z niedoborami dope³niacza s¹: k³êbuszkowe zapalenie nerek, twardzina i zapalenie
skórno-miêniowe [52]. Jedynie u homozygot z niedoborem sk³adowych dope³niacza obserwuje siê objawy autoimmunizacji.
Zespó³ hiper-IgM (HIGM)
Niezale¿nie od sposobu dziedziczenia (zespó³ hiper-IgM sprzê¿ony i nie sprzê¿ony z chromosomem X), w obrazie klinicznym
tego niedoboru dominuj¹ nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne dróg
oddechowych i przewodu pokarmowego oraz zaka¿enia oportunistyczne (Pneumocystis carini, Cryptosporidium, BCG). Zjawisko autoimmunizacji w HIGM wystêpuje czêsto. W 60% przypadków jest to neutropenia, rzadziej inne cytopenie oraz zapalenie
stawów. Najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów jest niewydolnoæ w¹troby spowodowana stwardniaj¹cym zapaleniem dróg ¿ó³ciowych
[53,54]. Jedn¹ z przyczyn tego schorzenia jest brak zdolnoci limfocytów T do niszczenia komórek zaka¿onych Cryptosporidium
parvum lub wirusem cytomegalii i w konsekwencji przewlek³y stan
zapalny prowadz¹cy do destrukcji i zwê¿enia dróg ¿ó³ciowych
wewn¹trz- i zewn¹trzw¹trobowych [55,56].
Zespó³ DiGeorge
Objawy autoimmunizacji wystêpuj¹ u ponad 30% dzieci z zespo³em DiGeorge, czêciej w przypadkach znacznych zaburzeñ
limfocytów T [57]. Opisywano przypadki cytopenii, g³ównie samoistnej plamicy ma³op³ytkowej, zapalenia stawów jak równie¿ wystêpowanie szeregu autoprzeciwcia³ w surowicy chorych bez towarzysz¹cych objawów klinicznych [58].
Zespó³ Wiskott-Aldrich
W rzadkim zespole Wiskott-Aldrich (dziedziczonym w sprzê¿eniu z chromosomem X), schorzenia autoimmunizacyjne wystêpuj¹ u 25% chorych. Nale¿¹ do nich: anemia autoimmunohemolityczna, uk³adowe zapalenie naczyñ, choroby nerek, zapalenia
stawów, nieswoiste zapalenia jelit, zapalenie b³ony naczyniowej
oka i zapalenie miêni [59]. Uwa¿a siê, i¿ wystêpuj¹ca u 81%
chorych eczema ma równie¿ pod³o¿e autoimmunizacyjne [60].
Idiopatyczny niedobór limfocytów CD4 (ICL).
W idiopatycznym niedoborze limfocytów CD4 (ICL) wystêpuje szereg schorzeñ z autoagresji. Nale¿¹ do nich: zespó³ Sjögrena, zapalenie stawów, uk³adowe zapalenie naczyñ, zespó³ Behceta oraz choroby skóry, w tym ³uszczyca i bielactwo [61-65].
Opisano równie¿ przypadki sarkoidozy oraz idiopatycznego zarostowego zapalenia oskrzelików [66,67].
Ciê¿ki skojarzony niedobór odpornoci (SCID)
Ciê¿ki skojarzony niedobór odpornoci stanowi wspóln¹ nazwê dla kilku ró¿nych najciê¿szych niedoborów odpornoci o ró¿nej patogenezie, które charakteryzuj¹ siê ciê¿kimi, nawracaj¹cymi, trudnymi do opanowania zaka¿eniami, prowadz¹cymi z regu³y do zgonu w pierwszym roku ¿ycia, jeli nie s¹ odpowiednio
wczenie rozpoznane i prawid³owo leczone. Zespó³ Omenna, spowodowany mutacj¹ typu missense (zmiany sensu) genów koduj¹cych bia³ka aktywuj¹ce rekombinacjê genów VDJ w limfocytach
T i B (RAG1, RAG 2), zaliczany jest do grupy chorób z zaburzon¹
równowag¹ Th1 i Th2. Poliklonalna aktywacja limfocytów T prowadzi do przewlek³ego procesu zapalnego w ró¿nych tkankach.
U 19% pacjentów z niedoborem antygenów zgodnoci tkankowej klasy II wystêpuj¹ cytopenie autoimmunizacyjne [68]. NieA. Szaflarska i D. Kowalczyk

dobór ten, podobnie jak HIGM, usposabia do przewlek³ego zaka¿enia Cryptosporidium, a tym samym do stwardniaj¹cego zapalenia dróg ¿ó³ciowych (16% chorych) [68].
Przewlek³a choroba ziarniniakowa (CGD)
Przewlek³a choroba ziarniniakowa nale¿y do grupy zaburzeñ
fagocytozy, a precyzuj¹c, do grupy zaburzeñ zabijania wewn¹trzkomórkowego. Zaka¿enia w CGD wywo³ywane s¹ przede wszystkim przez bakterie katalazo-dodatnie oraz grzyby. Z najczêstszych
czynników etiologicznych nale¿y wymieniæ Staphylococcus aureus oraz Aspergillus spp. Czêst¹ przyczynê uogólnionych zaka¿eñ stanowi Salmonella spp. Niemo¿noæ eliminacji patogenów
bakteryjnych i grzybiczych prowadzi do przewlek³ego stanu zapalnego niszcz¹cego tkanki s¹siaduj¹ce z ogniskiem zaka¿enia
[69]. W zwi¹zku z przewlek³ymi zaka¿eniami, w surowicy pacjentów z CGD wystêpuj¹ zwykle wysokie poziomy immunoglobulin
oraz ró¿norodne autoprzeciwcia³a. Sporód tych chorych tylko
15% dzieci ma równoczenie objawy kliniczne charakterystyczne
dla choroby Crohna (wraz z typowym obrazem histopatologicznym) oraz dla tocznia obr¹czkowatego [70]. Proces zapalny z tworzeniem ziarniniaków i w³óknieniem mo¿e obejmowaæ ka¿dy odcinek przewodu pokarmowego, p³uca, w¹trobê i inne narz¹dy.
Zwykle nie udaje siê w tych przypadkach izolowaæ patogenów,
które by mog³y odpowiadaæ za obserwowane objawy.
Niedobór moleku³ adhezyjnych (LAD)
W obrêbie zespo³u LAD wyodrêbnia siê dwa typy: u pod³o¿a
pierwszego typu (LAD-1) le¿y nieprawid³owa ekspresja integryn,
za typ drugi (LAD-2), o ³agodniejszym przebiegu klinicznym, zale¿ny jest od defektu metabolizmu fukozy. LAD-1 manifestuje siê
nawracaj¹cymi zaka¿eniami, g³ównie bakteryjnymi (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) rzadziej grzybiczymi (Candida albicans). Brak zdolnoci migracji leukocytów obojêtnoch³onnych przez ciany naczyñ krwiononych do ogniska zaka¿enia i
przewlek³a obecnoæ antygenów bakteryjnych w tkankach mo¿e
prowadziæ do leukocytoklastycznego zapalenia naczyñ krwiononych (71).
IPEX (sprzê¿ony z chromosomem X zespó³ dysregulacji
immunologicznej, poliendokrynopatii i enteropatii)
Jest to rzadki dziedziczony recesywnie defekt immunoregulacji, charakteryzuj¹cy siê wczesnym pocz¹tkiem objawów autoimmunizacji u p³ci mêskiej). U pod³o¿a tego zespo³u le¿y mutacja
genu dla czynnika transkrypcyjnego Foxp3 (patrz: wstêp) [73,74].
Zidentyfikowano 13 mutacji genu dla Foxp3, jednak rodzaj mutacji nie ma wp³ywu na przebieg kliniczny schorzenia [75]. Pacjenci
mog¹ rozwin¹æ cukrzycê insulinozale¿n¹, enteropatie, eczemê.
U chorych w starszym wieku wystêpuje sarkoidoza, zapalenia
stawów, k³êbkowe zapalenia nerek, wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego, jak równie¿ neuropatia [72].
ALPS (autoimmunizacyjny zespó³ limfoproliferacyjny)
U pod³o¿a ALPS le¿y mutacja genów odpowiedzialnych za
proces apoptozy indukowanej przez Fas, co w rezultacie prowadzi do przewlek³ej, niez³oliwej, poliklonalnej proliferacji limfocytów oraz autoimmunizacji obejmuj¹cej g³ównie komórki hematopoetyczne. Wiêkszoæ chorych ma heterozygotyczn¹ mutacjê w
genie cz¹steczki Fas, rzadziej spotykane s¹ mutacje w genach
kaspazy-8, kaspazy-10 lub ligandu dla Fas (elementy szlaku apoptozy zale¿nego od Fas). Cechami klinicznymi tego zespo³u s¹:
limfadenopatia, splenomegalia, niekiedy hepatomegalia, cytopenie autoimmunizacyjne oraz wiêksze ryzyko wyst¹pienia ch³oniaków. W badaniach laboratoryjnych charakterystyczna jest podwy¿szona liczba tzw. podwójnie ujemnych limfocytów T z receptorem ab (DNTs, double negative T cells) o fenotypie CD3+ CD4CD8- oraz podwy¿szony poziom g-globulin w surowicy.
U pacjentów z PID leczonych do¿ylnymi preparatami immunoglobulin opisano przypadki postêpuj¹cej neuropatii, u pod³o¿a
której mo¿e le¿eæ mechanizm autoimmunizacyjny [76].
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