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Vienas pagrindinių pirminio imunodeficito (PID) požymių yra 
pasikartojančios ar neįprastos eigos infekcijos (1 pav.). Neretai infekcijos 
PID atvejais yra linkusios užsitęsti, jas sukelia neįprasti mikroorganizmai, 
kurie retai susargdina sveikus žmones. Šiuo metu yra žinoma daugiau nei 
300 skirtingų PID variantų, kuriuos lemia įgimti molekuliniai ir genetiniai 
pokyčiai, todėl pasireiškia imuninio atsako nepakankamumas. Beveik visi 
jie priskiriami retų ligų grupei, nes skirtingomis PID formomis serga mažiau 
nei 1 iš 2 000 žmonių. Pagal įvairių autorių duomenis, PID (sudėjus visas 
formas kartu) serga 30–40 iš 100 000 žmonių, tačiau vis dar dažnai ši liga 
nediagnozuojama ar diagnozuojama pavėluotai. Dažniausiai PID sergama 
visą gyvenimą, o negydomas ar netinkamai gydomas PID negrįžtamai 
paveikia organus ir net sukelia gyvybei grėsmingas komplikacijas, todėl  
labai svarbu kuo anksčiau diagnozuoti šią ligą ir atitinkamai gydyti, 
dažniausiai – visą gyvenimą. 

Šios rekomendacijos parengtos remiantis naujausiomis Europos ir Amerikos 
specialistų, dirbančių PID srityje, rekomendacijomis bei praktine informacija 
ir pritaikytos įvairių sričių Lietuvos sveikatos priežiūros specialistams. Žinios 
apie PID diagnostikos ir gydymo principus yra svarbios kiekvieno gydytojo 
praktikoje.

ĮVADAS
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1 pav. 
Kada įtarti pirminį imunodeficitą?

Pasikartojančios infekcijos

Užsitęsusi eiga Sumažėjęs ląstelių 
kiekis kraujyje

Neįprasti ar 
mažai virulentiški 

infekcijos sukelėjai

Pirminio 
imunodeficito 

įtarimas



7

KLASIFIKACIJA

 
 

 
 
PID klasifikuojami atsižvelgiant į tai, kurių imuninių ląstelių ar jų 
komponentų pažeidimas (nepakankamumas) vyrauja:

1. B limfocitų – humoraliniai (antikūnų) imunodeficitai; 
2. T limfocitų – ląsteliniai imunodeficitai; 
3. B ir T limfocitų – kombinuoti imunodeficitai; 
4. Fagocituojančių ląstelių (fagocitų) imunodeficitai;
5. Komplemento sistemos imunodeficitai.
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1 lentelė. 
Dažniausios pirminio imunodeficito ligos ir jų kodai pagal Tarpautinę 
ligų klasifikaciją (TLK-10) 

 
 
 
 

Humoraliniai (antikūnų) imunodeficitai

LIGA TLK-10

Paveldėtoji hipogamaglobulinemija (Brutono liga) D80.0

Išskirtinis (selektyvus) imunoglobulino A trūkumas D80.2

Išskirtinis (selektyvus) imunoglobulino G poklasių trūkumas D80.3

Imunodeficitas esant padidėjusiam imunoglobulinų M kiekiui D80.5

Laikinoji (praeinanti) kūdikių hipoglobulinemija D80.7

Įprastinis kintamasis imunodeficitas D83



INFEKCIJŲ TIPAI
Pasikartojantis otitas, sinusų, plaučių infekcijos

lydimos karščiavimo           
 Meningitas, sepsis

Odos infekcijos
Virškinimo trakto infekcijos

Autoimuniniai sutrikimai: imuninės citopenijos

Humoralinis (antikūnų) imunodeficitas

Tos pačios (identiškos)
lokalizacijos infekcija

Skirtingų (>2 vietų)
lokalizacijų infekcijos

Objektyvaus ištyrimo 
duomenys

Tonzilės ir limfmazgiai (+)

Laboratoriniai tyrimai

Gali būti PID

Gali būti PID

Dažniausiai PID

Tonzilės ir limfmazgiai (-)

Dažniausiai nėra PID

Sumažėjęs limfocitų, neutrofilų
ar trombocitų kiekis 

(vertinant pagal amžiaus normas)

Bendras kraujo tyrimas

Specialisto (alergologo ir klinikinio imunologo) konsultacija; tyrimų ir gydymo plano sudarymas

Imunoglobulinų koncentracija

Specialieji tyrimai

Gydymas
Pakaitinė terapija imunoglobulinais

IgG ↓ IgA ↓ IgE ↑ 
(> 1 000 IU/ml)

IgM ↓ ar ↑
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Ląsteliniai ir (ar) kombinuoti imunodeficitai

LIGA TLK-10
Sunkus kombinuotas imunodeficitas 
su mažu T ir B ląstelių kiekiu

D81.1

Sunkus kombinuotas imunodeficitas 
su mažu ar normaliu B ląstelių kiekiu

D81.2

Wiskott-Aldricho sindromas D82.0

Di George’o sindromas D82.1



Ląstelinis ir (ar) kombinuotas imunodeficitas

Objektyvaus ištyrimo duomenys

Laboratoriniai tyrimai

Specialisto (alergologo ir 
klinikinio imunologo) 

konsultacija

Odos pokyčiai Limfinio audinio neišsivystymas

Gydymas
Kaulų čiulpų transplantacija

Pakaitinė  terapija imunoglobulinais
Genų terapija

Komplikacijos po  
 vakcinacijos
gyva vakcina

Sulėtėjęs vystymas,
svorio nepriaugimas

Neįprastos ar dažnos
 vaikų infekcijos

Sunkiai gydomas 
viduriavimas,

virusinės infekcijos

Bendras kraujo tyrimas, 
morfologinis-mikroskopinis

 ląstelių vertinimas

Limfopenija
Gimus <2,5 x 109/l
5–6mėn. <4 x 109/l

Suaugusiesiems <1 x 109/l 
Trombocitopenija

Neutropenija
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Fagocituojančių ląstelių deficitai

LIGA TLK-10
Ciklinė neutropenija D70

Lėtinė granuliominė liga D71

Hiperimunoglobulino E sindromas D82.4

Chediak Higashi sindromas E70.3



Objektyvaus ištyrimo duomenys

Fagocituojančių ląstelių deficitas

Gydymas

Antibiotikai

Gama-interferonas

Vaistai nuo virusų

Kaulų čiulpų transplantacija

Gydytojo specialisto 
(alergologo ir klinikinio 

imunologo) konsultacija

Pokyčiai

Laboratoriniai tyrimai

Kaulų ir raumenų
sistema

Konstituciniai
požymiai

Bendras kraujo 
tyrimas

CRB ar ENG

CD11 / CD18

Oksidacinis
aktyvumas

IgE koncentracija 
serume

Limfmazgiai PlaučiaiVirškinimo traktasOda
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Komplemento deficitai

LIGA TLK-10
C1 esterazės inhibitoriaus deficitas D84.1

Komplemento komponentų 
(pvz.: C1, C2, C3, C4, C5 ar kt.) deficitas

D84.8



Komplemento komponentų deficitas

Gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija

Ausų infekcijos, pneumonija,
bakteriemija, meningitas,

gonorėja

Komplemento atrankiniai 
tyrimai: CH50, AH50

Komplemento
 komponentai

Antibiotikai profilaktiškai
Vakcinacija nuo pneumokoko, 

n. meningitidis.
Stebėjimas dėl 

autoimuninių susirgimų

Laboratoriniai tyrimai

Gydymas

Angioedema, gerklų edema,
pilvo skausmai

C1  esterazės 
inhibitorius 

C4

Profilaktika androgenais
 ir (ar) fibrinolizės inhibitoriais ;

Ūmių atakų metu – C1 
esterazės inhibitoriaus
preparatai (ar šviežiai 

šaldyta plazma)

Laboratoriniai tyrimai

Gydymas
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PID vaikams reikia įtarti, jei yra du ar daugiau iš šių požymių:

1. keturis ar daugiau kartų per metus sergama ausų infekcijomis;
2. du ar daugiau kartų per metus sergama sunkiomis sinusų infekcijomis;
3. du ar daugiau mėnesių gydomasi antibiotikais be reikšmingo poveikio;
4. du ar daugiau kartų per metus sergama plaučių uždegimu;
5. sunkiai auga kūdikio svoris, sutrikęs normalus vystymasis;
6. pasikartojantys, gilūs odos ar kitų organų pūliniai (abscesai);
7. lėtinė burnos pienligė ar odos grybelinės infekcijos;
8. intraveninių antibiotikų poreikis infekcijai gydyti;
9. dvi ar daugiau giliai organizme esančios infekcijos, įskaitant septicemiją; 
10. šeimoje yra (buvo) sergančių pirminiu imunodeficitu.

PID suaugusiesiems reikia įtarti, jei yra du ar daugiau iš šių požymių:

1. du ar daugiau kartų per metus sergama ausų infekcijomis;
2. du ar daugiau kartų per metus sergama sinusų infekcijomis,  

nesant alergijos;
3. kartą per metus sergama plaučių uždegimu ilgiau  

nei vienus metus;
4. lėtinė diarėja, kartu netenkant svorio;
5. pasikartojančios virusinės infekcijos (pūslelinė, kondilomos);
6. pasikartojantis intraveninių antibiotikų poreikis infekcijai gydyti;
7. pasikartojantys, gilūs odos ar kitų organų pūliniai (abscesai);
8. lėtinės odos ar kitos lokalizacijos grybelinės infekcijos;
9. infekcijos, sukeltos įprastai nepatogeninių sukėlėjų; 
10. šeimoje yra (buvo) sergančių pirminiu imunodeficitu.

BENDRIEJI DIAGNOSTIKOS ASPEKTAI



17

Imunodeficitą reikia įtarti bet kurio amžiaus asmeniui, kuriam dažnai 
pasikartoja ar išlieka infekcija, atspari įprastiniam gydymui, ar kyla  
sunki, neįprasto sukėlėjo nulemta infekcija. Išimtis – komplemento  
komponento – C1 esterazės inhibitoriaus trūkumas, kuriam esant  
kartojasi angioedemos epizodai.

Vyraujančios infekcijos pobūdis bei lokalizacija dažniausiai leidžia įtarti 
imuninės sistemos pažeidimo vietą (2 pav., 2 lentelė)

Įtarus PID ir atlikus pradinius laboratorinius tyrimus, pacientas turi būti 
nukreipiamas gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo konsultacijai į 
specializuotą PID centrą.

 
 
 
2 lentelė. 
Infekcijos lokalizacija ir imuninio atsako grandies pažeidimas

INFEKCIJOS LOKALIZACIJA IMUNINIO ATSAKO SUTRIKIMAS
Viršutiniai kvėpavimo takai Antikūnų ar komplemento deficitas

Apatiniai kvėpavimo takai Antikūnų ar komplemento deficitas; 
T limfocitų deficitas; fagocitų defektas

Oda, kt. vidaus organai Fagocitų defektas

Kraujo gamybos organai ar 
centrinė nervų sistema

Antikūnų ar komplemento deficitas
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2 pav. 
Dažniausi infekcijos sukėlėjai, esant specifinio ir nespecifinio 
imuninio atsako pažeidimui

Specifinis imunitetas

Nespecifinis imunitetas

Bakterijos 
Campylobacter 
Mycobacteria 

Listeria

Virusai
Cytomegalovirus
Herper simplex 

Bakterijos 
Staphylococci 
Streptococci 
Haemophilus

Bakterijos 
Staphylococci 

Klebsiella, E. coli
Grybeliai

Candida, Aspergillus

Dažniausi
mikroorganizmai

Dažniausi
mikroorganizmai

Retesni
mikroorganizmai

Retesni
mikroorganizmai

Gynybinė
sistema

Gynybinė
sistema

Enterovirusai 
Polio 
Echo 

Kitos bakterijos 
Salmonella 

Campylobacter

Bakterijos
Salmonella

Proteus 
Nocardia 

Intraląsteliniai mikroorganizmai:
Virusai  

Cytomegalovirus 
Herpes simplex 

Grybeliai 
Candida, Aspergillus
Pneumocystis carinii

Pirmuonys
Cryptosporidium

Bakterijos  
Staphylococci

Neisseria 

B Limfocitai / antikūnai

Fagocituojančios ląstelės

T limfocitai / ląstelinis imunitetas

Komplemento sistema
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3 lentelė. 
Pirminių imunodeficitų klinikiniai požymiai

Būdingi Pasikartojančios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos.
Sunkios bakterinės infekcijos.
Sunkiai gydomos lėtinės infekcijos.

Dažni Vystymosi sulėtėjimas.
Infekcijos, sukeltos retų mikroorganizmų.
Odos pažeidimai: seborėjinis dermatitas, piodermija,  
abscesai, alopecija, telangiektazijos.
Atkakli burnos kandidozė.
Diarėja, medžiagų pasisavinimo sutrikimo sindromas.
Atkaklūs sinusitai, mastoiditas.
Pasikartojantys bronchitai, pneumonijos.
Autoimuniniai susirgimai.
Limfmazgių ir tonzilių atrofija, sumažėjimas.
Pokyčiai kraujyje: aplastinė ar hemolizinė anemija, 
neutropenija, trombocitopenija.

Reti Svorio kritimas, karščiavimas.
Lėtinis konjunktyvitas.
Limfmazgių padidėjimas.
Hepatosplenomegalija.
Sunkios virusinės infekcijos (pvz., herpes sukeltos).
Artralgija, artritas.
Lėtinis encefalitas.
Pasikartojantis meningitas.
Gangrenozinė piodermija.
Komplikacijos po vakcinacijos.
Bronchektazijos.
Vėlyvas virkštelės atsiskyrimas.
Lėtinis stomatitas.
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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. 
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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. 
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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.
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Komplemento sistemos vertinimą reikia atlikti pacientams, kuriems 
pasireiškia bakteriemija, meningitas ar sisteminės Neisseria (N. meningitidis 
ar N. gonorrhea) sukeliamos infekcijos.

• C1, C4 ar C2 deficitas gali pasireikšti pasikartojančiomis pneumokokų 
sukeliamomis infekcijomis, t. y. otitu, pneumonija ar bakteriemija. 

• Pirmųjų komplemento komponentų deficitas, dažniau nei 
infekcijomis, pasireiškia autoimuniniais susirgimais, pvz., sistemine 
raudonąja vilklige.

• C3 deficitas yra labai retas ir pasireiškia pasikartojančiomis 
sunkiomis bakterinėmis infekcijomis, tokiomis kaip pneumonija, 
bakteriemija, arba išsivysto difuzinis membraninis glomerulonefritas.

• Sisteminės Neisseria sukeliamos infekcijos, ypač vaikams ir 
paaugliams, leidžia įtarti C5–7 deficitą.

 › Nustatomos lytinių ir šlapimo takų infekcijos.
 › Gali būti odos vilkligė ar kitos autoimuninės ligos (dažnesnės 

esant C1, C2 ar C4 deficitui). Įgimta angioedema atsiranda dėl 
C1 esterazės inhibitoriaus deficito. Ši PID forma paveldima 
autosominiu dominantiniu būdu. Šiai ligai būdingi pasikartojantys 
angioedemos epizodai įvairiose kūno vietose (dažnai kvėpavimo 
takuose ir virškinamajame trakte), trunkantys 2–5 dienas. 
Daugeliui pacientų pasireiškia pilvo skausmas dėl laikinos žarnyno 
obstrukcijos, kurią sukelia gleivinės edema. Išskiriami trys šios 
ligos fenotipai: I tipas – angioedema dėl sumažėjusio C1 esterazės 
inhibitoriaus kiekio, II tipas – angioedema dėl sutrikusios C1 
esterazės inhibitoriaus funkcijos, tačiau jo kiekis išlieka normalus 
ar net padidėjęs, III tipas – nežinomos kilmės paveldima 
angioedema. 

Įgimta angioedema diagnozuojama remiantis būdingais klinikiniais 
požymiais (pasikartojančiais angioedemos epizodais) ir sumažėjusiu C1 
esterazės inhibitoriaus kiekiu ar jo funkcija ir (ar) sumažėjusiu C4 kiekiu. 

KOMPLEMENTO 
KOMPONENTŲ DEFICITAI
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LABORATORINIAI TYRIMAI

• Geriausias atrankinis tyrimas komplemento deficitui nustatyti yra CH50. 
Siekiant nustatyti alternatyvaus komplemento kelio aktyvinimo sutrikimą 
(komponentų deficitą) atliekamas AH50 tyrimas. Nustačius pakitimus 
atrankos tyrimuose, detalesni komplemento komponentų tyrimai atliekami 
specializuotose laboratorijose.

• C1 esterazės inhibitoriaus ir C4 koncentracijos kraujyje tyrimai atliekami 
įtariant įgimtą angioedemą.

GYDYMAS

Esant komplemento komponentų trūkumui infekcijos profilaktikai gali būti 
skiriami antibiotikai. Asmenims, kuriems diagnozuotas bet kuris nuo C5 iki C9 
deficitas, rekomenduojama skirti meningokokinę vakciną ir (arba) profilaktinį 
antibakterinį gydymą.  Visi pacientai, kuriems yra komplemento deficitas, turi 
būti skiepijami nuo pneumokokinės infekcijos. 

Dažnos pirmųjų komplemento komponentų deficito komplikacijos yra 
autoimuninės ligos, tokios kaip sisteminė raudonoji vilkligė, į vilkligę panašus 
sindromas, glomerulonefritas ir infekcijos. Įgimtos angioedemos atveju 
priepuolio metu skiriama C1 esterazės inhibitoriaus ar šviežiai šaldytos plazmos 
(kadangi plazmoje yra visų komplemento komponentų). Dažnų atakų retinimo 
tikslu skiriama androgeninių steroidų arba fibrinolizės inhibitorių.



35

Pacientus, kurie gydomi imunoglobulinais, skiepyti nebūtina (išimtis – 
sezoninė gripo vakcina, nes gripo virusas kasmet kinta (mutuoja), 
todėl pakaitinė terapija imunoglobulinais negali suteikti pakankamos 
apsaugos). Tačiau yra įrodymų, kad skiepai turi teigiamą poveikį ne tik 
konkrečios infekcinės ligos prevencijai, bet ir bendrai imuninės sistemos 
funkcijai.

SKIEPAI REKOMENDUOJAMI

• kaip įprastinės vaikų skiepijimo programos dalis,
• kai bakterinė ar virusinė infekcija gali pabloginti paciento būklę, 
• prieš keliones į užsienį.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

• Kai kuriais atvejais, kai pacientai serga sunkiu PID (ypač limfocitų), 
jiems neturi būti skiriamos gyvos susilpnintos vakcinos, nes jos 
pačios gali sukelti infekciją. 

• Paciento, sergančio PID, šeimos nariai turėtų skiepytis, kad 
apsaugotų pacientą nuo infekcijų. 

• Paciento, sergančio sunkiu imunodeficitu (pvz., sunkiu kombinuotu 
imunodeficitu), artimiesiems rekomenduojama neskirti gyvų 
susilpnintų vakcinų (išskyrus tymų, epideminio parotito, raudonukės 
bei tuberkuliozės). 

• Pacientai, sergantys PID, ir jų artimieji turėtų gauti neaktyvią 
injekciniu būdu skiriamą poliomielito vakciną, o ne geriamąją 
poliomielito vakciną. 

VAKCINACIJOS REKOMENDACIJOS
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• Pacientai, sergantys PID, turėtų vengti kontakto su asmenimis, 
paskiepytais geriamąja poliomielito vakcina, pirmąsias 24 valandas 
po paskiepijimo ir 4–6 savaites vengti su jais artimo fizinio kontakto. 
Šių priemonių taikyti nereikia, jei pacientai gauna pakaitinį gydymą 
imunoglobulinu ir yra užtikrintas pakankamas IgG kiekis. 

REKOMENDACIJOS KELIAUJANT

Keliaujant už gimtosios šalies ribų gali prireikti laikytis tam tikro režimo 
ar pasiskiepyti. Pacientai turi kreiptis į gydantį gydytoją alergologą ir 
klinikinį imunologą ir išsiaiškinti, kokiomis vakcinomis galima skiepytis 
saugiai ir į kokius pasaulio regionus galima keliauti. Pvz., reikia žinoti, kad 
geltonosios karštinės vakcina yra gyva vakcina, todėl ja negalima skiepyti 
T limfocitų deficitą turinčių pacientų ar jų artimų giminaičių. Pakaitinei 
terapijai skiriamas imunoglobulinas nebus veiksmingas geltonojo drugio 
profilaktikai, nes jame nėra pakankamai antikūnų prieš šį virusą.



4 lentelė. 
Skiepų rekomendacijos, sergant PID 

Pirminio 
imunodeficito 
tipas

Nerekomenduojamos 
vakcinos

Bendros 
rekomendacijos

T limfocitų 
nepakankamumas 
ir (ar) funkcijos 
sutrikimas 
(pvz., sunkus 
kombinuotas 
imunodeficitas)

Visos gyvos vakcinos,
tuberkuliozės,
geriamoji poliomielito, 
Roto viruso (esant 
sunkiam kombinuotam 
imunodeficitui ir 
naujagimiams, kurių 
šeimoje yra sergančių 
šia liga).

Naudoti injekciniu būdu skiriamą 
neaktyvią poliomielito vakciną, o ne 
geriamąją poliomielito vakciną.

B limfocitų,  
antikūnų  
nepakankamumas 
(pvz., įprastinis 
kintamasis  
imunodeficitas)

Geltonosios karštinės, 
geriamoji poliomielito.

Visos „vaikiškos“ vakcinos gali būti 
skiriamos pagal įprastas rekomendacijas 
(B tipo Haemophilus influenza, 
kokliušo, stabligės, difterijos, injekciniu 
būdu skiriama neaktyvi poliomielito, 
meningokokinė, tymų, epideminio 
parotito, raudonukės). 
Naudoti injekciniu būdu skiriamą 
neaktyvią poliomielito vakciną, o ne 
geriamąją poliomielito vakciną.
Konjuguota pneumokokinė vakcina 
skiriama iki 2 metų vaikams, nuo 2 
metų – polisacharidinė vakcina. 
Inaktyvuota gripo viruso vakcina 
skiriama kasmet nuo 6 mėnesių 
amžiaus. 
Tuberkuliozės vakcina – pagal skiepų 
kalendorių.

Komplemento  
komponentų 
trūkumas

- Dauguma specialistų rekomenduoja 
papildomą vakcinaciją B tipo 
Haemophilus influenza, pneumokoko, 
meningokoko vakcinomis.

Fagocitozės  
sutrikimas

Tuberkuliozės, gyva 
Salmonella typhi 
vakcina.

Visos kitos vakcinos, įskaitant gyvas 
geriamąsias vakcinas, gali būti 
skiriamos.
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