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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


