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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
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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.


