
20

Humoraliniam imunodeficitui būdingos dažnai pasikartojančios 
gramteigiamų mikroorganizmų sukeliamos infekcijos. Ligos simptomai 
dažnai pasireiškia 6 mėn. ir vyresniems kūdikiams, kai išsenka iš motinos 
per placentą gautas antikūnų kiekis. Fiziologiniai antikūnų gamybos  
kitimai, priklausantys nuo amžiaus, yra pateikti 3 pav.

3 pav. 
Fiziologiniai antikūnų gamybos kitimai, priklausantys nuo amžiaus

HUMORALINIAI 
(ANTIKŪNŲ) IMUNODEFICITAI
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Infekcijų pobūdis ir lokalizacija, esant humoraliniam imunodeficitui:

• Pasikartojančios sinusų infekcijos (radiologiniu tyrimu  
patvirtintas sinusitas).

• Pasikartojančios pneumonijos. 
• Vidurinės ausies uždegimas (kadangi ausies infekcijos  

įprastai vaikų amžiuje yra dažnesnės, kiekvienu atveju  
reikia vertinti individualiai).

• Meningitas ir (arba) sepsis.
• Virškinimo trakto infekcijos.
• Odos infekcijos.

Sergant humoraliniais PID, didėja rizika sirgti navikinėmis (ypač 
limfoproliferacinėmis) ir autoimuninėmis ligomis. Autoimuniniai sutrikimai 
(autoimuninės endokrinopatijos, reumatinės ligos, autoimuninė hemolizinė 
anemija, neutropenija ar trombocitopenija) dažnai pasitaiko esant IgA 
deficitui, įprastiniam kintamajam imunodeficitui. Alerginiai susirgimai ir IgE 
koncentracijos padidėjimas dažnai būna esant selektyviam IgA trūkumui ar 
kitokio pobūdžio PID – Wiskott-Aldricho ir hiper-IgE sindromams.

Objektyvaus ištyrimo duomenys

• Tonzilių ir limfmazgių nebuvimas arba jų sumažėjimas sergant su 
X chromosoma susijusia agamaglobulinemija ir su X chromosoma 
susijusiu hiper-IgM sindromu.

• Limfmazgių padidėjimas ir splenomegalija sergant įprastiniu  
kintamuoju imunodeficitu ar autosominiu recesyviniu  
hiper-IgM sindromu.

• Randai ausies būgnelio membranoje.
• Neįprasti odos pakitimai.
• Karkalai plaučiuose, laikrodžio stiklo formos pirštų nagai.
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DIAGNOSTINIAI ATRANKOS TYRIMAI

• Bendras kraujo tyrimas (su leukograma) ir morfologinis-mikroskopinis 
kraujo elementų įvertinimas

 › Šis tyrimas yra kliniškai reikšmingas, nes sužinoma, ar normalus 
limfocitų, neutrofilų ir trombocitų skaičius. Atlikus šį paprastą tyrimą 
daugelį imuninės sistemos sutrikimų galima atmesti. 

• Baltymų frakcijų tyrimas
 › Vertinant baltymų frakcijas, dėmesys kreipiamas į γ-globulinų frakciją 

(šią frakciją sudaro imunoglobulinai). Esant jos sumažėjimui, galimas 
humoralinis imunodeficitas.

• Imunoglobulinų (IgG, IgA, IgM ir IgE) koncentracija serume
 › Tyrimo rezultatus reikia vertinti atsižvelgiant į tiriamo paciento amžių 

(skiriasi norminės vertės) ir objektyvaus ištyrimo duomenis. 
 › Kai kuriais atvejais, kai kliniškai vyrauja antikūnų funkcijos 

sutrikimas, o IgG yra normalus ar artimas normai, gali būti naudingi 
IgG poklasių tyrimai.

• Specifinių antikūnų prieš antigenus, naudotus vakcinacijos  
metu, tyrimai

 › Šie tyrimai leidžia patikslinti, ar yra specifinių antikūnų trūkumas, kai 
imunoglobulinų koncentracija serume yra vidutinė ar artima normai. 
Pacientams, kurie anksčiau buvo vakcinuoti, nustatomas antikūnų 
titras prieš vakcinacijai naudotus antigenus (pvz., stabligės, difterijos, 
B hepatito, ar kt.), arba antikūnų titro pokytį galima vertinti po 1 mėn. 
naujai paskiepijus (pvz., polisacharidine pneumokokine, vidurių 
šiltinės vakcinomis ar kt.). 

 › Izohemagliutininai (antikūnai prieš eritrocitus) yra natūralūs 
antipolisacharidiniai antikūnai; jų stoka leidžia daryti prielaidą apie 
humoralinį imunodeficitą.
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GYDYMAS 

Pacientams, kuriems nustatytas antikūnų nepakankamumas, dažniausiai 
visą gyvenimą yra taikoma pakaitinė terapija imunoglobulinais, skiriant  
juos infuziniu būdu į veną arba specialia pompa švirkščiant po oda. 
Imunoglobulinų preparatų sudėtyje yra įvairių antikūnų (daugiausiai IgG 
klasės (95–99 %), kurie gaunami iš donorų kraujo. Šių IgG klasės antikūnų 
pusinės eliminacijos laikas yra 19–21 diena, o kitų imunoglobulinų klasių 
(IgA, IgM) jis yra labai trumpas, todėl, esant selektyviam IgA ar selektyviam 
IgM nepakankamumui, įprastai pakaitinis gydymas imunoglobulinais 
netaikomas. 

Intraveniniai imunoglobulinų preparatai dažniausiai skiriami 3–4 savaičių 
intervalais, o poodinė vaisto forma švirkščiama dažniau – vidutiniškai 
kas 7 dienas. Imunoglobulinų preparato forma ir vaisto dozė kiekvienam 
pacientui parenkama individualiai. Dažniausiai bendra mėnesio dozė 
svyruoja nuo 400 iki 600 mg/kg kūno masės. Skiriant pakaitinį gydymą 
imunoglobulinais siekiama palaikyti pakankamą ir tolygų paciento IgG kiekį 
(IgG serume turėtų būti daugiau nei 5 g/l) ir tokiu būdu apsaugoti pacientą 
nuo infekcijų. Poodinė imunoglobulinų preparatų forma leidžia užtikrinti 
tolygesnę paciento serumo IgG koncentraciją nei intraveninė vaisto forma. 

Tik savalaikis ir reguliarus sergančiųjų humoraliniu PID gydymas pakaitine 
imunoglobulinų terapija (tęsiant gydymą net ir nesant klinikinių infekcijos 
požymių) leidžia apsaugoti pacientą nuo daugelio ligos keliamų  
komplikacijų. 
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Įprastai imunoglobulinų preparatų nepageidaujamos reakcijos nėra  
dažnos, jos gali svyruoti nuo karščiavimo ir (ar) bėrimo iki retai pasitaikančių 
sunkių anafilaksinių reakcijų. Paciento gydymo planą sudaro gydytojas 
specialistas – alergologas ir klinikinis imunologas – individualiai 
parinkdamas pacientui tinkamiausią ir geriausiai toleruojamą preparatą  
bei optimalų skyrimo būdą, kuris, siekiant užtikrinti paciento saugumą, 
neturi būti keičiamas be pagrįstų medicininių priežasčių. 

ILGALAIKIS PACIENTŲ STEBĖJIMAS

Pacientams, kurie turi antikūnų nepakankamumą, yra didelė rizika sirgti 
lėtinėmis sinusų ir plaučių ligomis, todėl kartą per metus rekomenduojama 
atlikti radiologinius tyrimus (rentgenogramą ir (ar) kompiuterinę 
tomografiją). Plaučių funkcijos tyrimas (spirograma) turi būti atliekama kas 
6 mėn., esant reikalui – ir dujų difuzijos tyrimas. Prieš pradedant pakaitinį 
gydymą imunoglobulinais ir kartą per metus gydymo metu turi būti 
vertinama kepenų ir inkstų funkcija, atliekant biocheminius kraujo tyrimus.

Esant lėtiniam viduriavimui, malabsorbcijai būtina stebėti dėl parazitų 
infekcijų, tokių kaip Giardia lamblia ar Cryptosporidium, arba dėl  
plonajame žarnyne galimo gausaus tam tikrų gramneigiamų bakterijų, pvz.,  
C. difficille, augimo.

Antikūnų trūkumą turintys asmenys, kuriems nustatoma ir B limfocitų stoka, 
turi didesnę autoimuninių komplikacijų riziką.

Patikros dėl navikinių susirgimų tyrimai atliekami reguliariai ir tokie 
patys, kaip ir asmenims, kurių imuninė sistema nepakitusi.
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VAKCINACIJA

Pacientai, kuriems reguliariai skiriami imunoglobulinų preparatai, pasyviai 
gauna antikūnus prieš įvairius infekcinius antigenus, todėl skiepai jiems 
nėra būtini (išimtis – sezoninė gripo vakcina, nes gripo virusas kasmet 
kinta (mutuoja), todėl imunoglobulinų pakaitinė terapija negali suteikti 
pakankamos apsaugos). Tačiau yra įrodymų, kad skiepai turi teigiamą 
poveikį ne tik konkrečios infekcinės ligos prevencijai, bet ir bendrai imuninės 
sistemos funkcijai. Todėl skiepai rekomenduojami:
• kaip įprastinės vaikų skiepijimo programos dalis,
• kai bakterinė ar virusinė infekcija gali pabloginti paciento būklę, 
• prieš keliones į užsienį (žr. aprašą ir lentelę).
 
Visus artimoje ligonio aplinkoje esančius asmenis reikia reguliariai skiepyti 
negyvomis vakcinomis, ypač gripo, siekiant apsaugoti sergantį PID asmenį 
nuo infekcijų. 


