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Fagocitų veiklos sutrikimo požymiai dažniausiai pasireiškia kūdikystėje arba 
ankstyvoje vaikystėje. 

POŽYMIAI

• Odos pažeidimai – abscesai (furunkulai) (sergant lėtine granuliomine 
liga (LGL) ar hiper-IgE sindromu) ir (arba) celiulitas (odos uždegimas) 
(sergant leukocitų adhezijos deficitu (LAD)).

• Limfmazgių pokyčiai – padidėję, gali būti supūliavę (LGL).
• Vėlyvas virkštelės atsiskyrimas arba atsiranda virkštelės pagrindo 

uždegimas (omfalitas), celiulitas, bet abscesų  
nėra (LAD).

• Osteomielitas (dažnesnis sergant LGL).
• Kepenų abscesai – gali būti sergant LGL.
• Plaučių pažeidimas – Aspergillus sukeliama plaučių liga (dažna 

sergant LGL).
• Šiems pacientams abscesus ir kitas infekcijas sukelia patogenai, 

kurie sveikiems žmonėms abscesų nesukelia.
• Virškinimo trakto ir (arba) šlapimo takų obstrukcijos požymiai –  

dėl vidurių užkietėjimo atsirandantis pilvo ar nugaros skausmas 
(sergant LGL).

• Pokyčiai burnoje (gingivitas) – dantenų uždegimas, burnos opos
• Karščiavimas be aiškios priežasties.
• Bendras negalavimas ir nuovargis.
• Albinizmas gali pasireikšti sergant Chediak-Higashi sindromu.

FAGOCITUOJANČIŲ LĄSTELIŲ DEFICITAI
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LABORATORINIAI TYRIMAI

Fagocitų sutrikimai gali būti dėl nepakankamo fagocituojančių ląstelių 
skaičiaus, šių ląstelių negalėjimo patekti į infekcijos vietą (chemotaksio 
sutrikimo) arba nesugebėjimo normaliai sunaikinti bakterijas ar grybelius 
(fagocitozės sutrikimo).

• Bendras kraujo ir morfologinis-mikroskopinis jo komponentų tyrimas 
reikalingas norint nustatyti, ar yra pakankamas kiekis fagocituojančių 
ląstelių (neutrofilų). Esant ciklinei neutropenijai šį tyrimą (absoliutų 
neutrofilų skaičių) reikia nuosekliai kartoti (pvz., 2 k. per savaitę 1 
mėnesį).

• Neutrofilų CD11 / CD18 ekspresijos tyrimas – leukocitų adhezijos 
sutrikimui nustatyti.

• Nitromėlynojo tetrazolio redukcijos mėginys (NBT), oksidaciniai 
funkciniai mėginiai, kurie leidžia nustatyti, ar fagocitai gamina 
deguonies radikalus, reikalingus bakterijoms ir grybeliams naikinti 
(LGL atveju ši funkcija sutrikusi).

Pacientams, sergantiems hiper-IgE sindromu, kaip ir sergantiems LGL, taip 
pat būna abscesų (furunkulų), nors neutrofilų skaičius normalus. Todėl 
pacientams, kuriems kartojasi abscesai, reikia tirti IgE koncentraciją serume 
ir įsitikinti, kad šie simptomai ne dėl hiper-IgE sindromo.

FAGOCITUOJANČIŲ LĄSTELIŲ DEFICITAI
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GYDYMAS

Dažniausiai neutropenija (mažas fagocitų skaičius) būna antrinė, 
pasireiškianti dėl vaistų ar infekcijos poveikio. Tokiais atvejais reikia 
gydyti pirminę ligą ar pašalinti neutropeniją sukėlusią priežastį.

Asmenims, kuriems nustatomas PID dėl fagocitų sutrikimo, reikalingas 
profilaktinis antibakterinis gydymas. Tuo tikslu skiriama trimetoprimo/ 
sulfametoksizolo ar cefaleksino. 

LGL sergantiems pacientams reikia reguliariai tirti hemoglobino 
koncentraciją, hematokritą, eritrocitų nusėdimo greitį (ENG) ir (ar) 
C reaktyvaus baltymo (CRB) koncentraciją, atlikti krūtinės ląstos 
rentgenogramą. Jei atsiranda karščiavimas, bendras negalavimas ar 
sveikatos būklės pokytis, nedelsiant reikia tirti dėl jo priežasties. 

LGL gali būti gydoma gama-interferonu. Tyrimai parodė, kad šis gydymas 
fagocitų funkcijos nekeičia, tačiau turi įtakos klinikinei ligos 
eigai (pvz., sumažina sunkių infekcijų skaičių). 

Kaulų čiulpų transplantacija yra sėkminga LGL sergantiems vaikams, 
turintiems tinkamą giminingą donorą.

LGL sergančių pacientų T ir B limfocitų funkcija yra normali, todėl jie 
nėra jautrūs virusinėms infekcijoms ir gali būti skiepijami gyvomis virusų 
vakcinomis (bet ne BCG), gali lankyti mokyklą ir lankytis viešose vietose, 
pvz., prekybos centruose.


