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Šių asmenų T limfocitų funkcija yra sutrikusi, todėl pasireiškia neįprastos, 
dažnai sunkios infekcijos. Įprastai pirminių ląstelinių ar kombinuotų 
imunodeficitų klinikiniai požymiai pasireiškia anksti – jaunesniems nei 6 
mėn. kūdikiams. Neretai vaikams, turintiems T limfocitų sutrikimų, tuoj po 
gimimo išorinių požymių, rodančių ligą, nebūna, kol prasideda infekcijos. 
Laiku negydant šie PID yra mirtini. Jei įtariama sunkaus kombinuoto 
imunodeficito diagnozė, kūdikį reikia izoliuoti nuo kitų mažų vaikų bei 
infekciją turinčių asmenų ir nedelsiant nukreipti specialisto (gydytojo 
alergologo ir klinikinio imunologo) konsultacijai.

Kuo ankstyvesnė ligos diagnostika ir savalaikis adekvatus gydymas 
(dažniausiai kaulų čiulpų ar kamieninių ląstelių transplantacija), tuo 
didesnė tikimybė išvengti infekcijų ir kitų sunkių ligos komplikacijų, 
didesnė išgyvenamumo tikimybė.

LĄSTELINIAI IR (ARBA) 
KOMBINUOTI IMUNODEFICITAI
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ESANT ŠIEMS IMUNODEFICITAMS, BŪDINGI KLINIKINIAI POŽYMIAI

• Užsikrečiama sunkiai gydomomis virusinėmis infekcijomis: respiraciniu 
sincitiniu virusu (RVS), paragripo, citomegalo (CMV), Epštein-Baro viruso 
(EBV) ar adenoviruso infekcijomis.

• Gali būti veido dismorfija (Di George’o sindromas) arba ektoderminė 
displazija.

• Sutrikęs augimas.
 › Svoris aktualesnis nei ūgis.

• Gali būti įgimtos širdies ydos (Di George’o sindromas).
• Pokyčiai odoje.

 › Sunkus atopinis dermatitas (esant Wiskott-Aldricho sindromui).
 › Sunkus vystyklų dermatitas. 
 › Telangiektazijos.
 › Petechijos (sergant Wiskott-Aldricho sindromu).
 › Nagų, plaukų nebuvimas. 

• Pasireiškia lėtinis, gydymui atsparus viduriavimas.
• Infekcijos nėra lydimos limfadenopatijos, išskyrus Wiskott-Aldricho 

sindromą.
• Galimos sunkios nepageidaujamos reakcijos paskiepijus gyvomis 

vakcinomis.
• Pasireiškia neurologiniai simptomai, tokie kaip ataksija arba nau-

jagimių traukuliai (sergant Di George’o sindromu).
• Gali būti poliendokrinopatija. 
• Lėtinė odos ir gleivinių kandidozė.

Pastaba. Jei stebimas ląstelinis imunodeficitas, reikia atmesti žmogaus 
imunodeficito viruso (ŽIV) infekciją.
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LABORATORINIAI TYRIMAI

Vertinant  kraujo vaizdą, didžiausias dėmesys kreipiamas į leukogramos 
rodiklius. Limfopenija (atsižvelgiant į amžiaus normos ribas) leidžia įtarti 
ląstelinį imunodeficitą, nes apie 80 proc. cirkuliuojančių limfocitų sudaro  
T limfocitai. Gali būti pakitęs – sumažėjęs (neutropenija) ar padidėjęs – 
ir neutrofilų kiekis. 

Trombocitų kiekio ir jų dydžio vertinimas taip pat gali padėti nustatant 
Wiskott-Aldricho sindromo diagnozę. 

Visais atvejais įtariant ląstelinį ar kombinuotą imunodeficitą, pacientas 
turi būti nukreipiamas specialisto (alergologo ir klinikinio imunologo) 
konsultacijai, kurios metu bus atliekami detalesni tyrimai (limfocitų analizė-
fenotipavimas tėkmės citometrijos metodu, T limfocitų funkciniai ir kiti 
tyrimai).
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GYDYMAS

Dažniausiai sergantiesiems sunkiu kombinuotu imunodeficitu imuninės 
sistemos funkcijai atkurti ankstyvame amžiuje reikalinga kaulų čiulpų 
transplantacija. Sergantiems sunkiu kombinuotu imunodeficitu kūdikiams 
įprastai nei chemoterapija prieš transplantaciją, nei transplantato atmetimo 
reakcijų profilaktika po transplantacijos nereikalinga, nes jų organizme nėra 
T limfocitų.

Pacientus, sergančius sunkiu kombinuotu imunodeficitu, ar turinčius kitą 
įtariamą T limfocitų deficitą, galima gydyti tik apšvitintais (5000 RAD), CMV 
neigiamais, leukocitų neturinčiais kraujo preparatais. Nei paciento, nei jo 
šeimos nario negalima skiepyti gyvomis virusų vakcinomis: Roto viruso, 
geriamąja poliomielito; nei nuo tuberkuliozės (BCŽ). Tačiau artimuosius 
reikia reguliariai skiepyti negyvomis vakcinomis, ypač metine gripo vakcina. 

Kūdikiui, kuriam įtariamas sunkus kombinuotas imunodeficitas, reikia skirti 
Pneumocystis jiroveci profilaktiką trimetoprimu ir sulfametoksazoliu. 
Kombinuotą imunodeficitą turinčių pacientų, kurių T limfocitų funkcija yra 
nepakankama, organizmas negali gaminti ir antikūnų. Tokiems pacientams 
taip pat reikia pakaitinės terapijos imunoglobulinais. 


