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Nowe spojrzenie na patogenezę 
pospolitego zmiennego niedoboru odporności

The new insight into the pathogenesis of common variable immunodeficiency
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Streszczenie

Pospolity zmienny niedobór odporności stanowi grupę zaburzeń 
immunologicznych z przewagą defektu biosyntezy przeciwciał. 
Zróżnicowanie fenotypowe przemawia za heterogennym podłożem 
genetycznym i poligenowym dziedziczeniem choroby, z istnieniem 
predysponujących loci i wpływem genów immunoregulacyjnych. 
W patogenezie choroby u części chorych odgrywa rolę defekt układu 
molekuł i receptorów uczestniczących w interakcjach międzyko-
mórkowych, prowadzących do różnicowania limfocytów B. Istotne 
znaczenie mogą mieć zaburzenia w zakresie odporności wrodzonej, 
szczególnie funkcji komórek dendrytycznych, wpływające na ak-
tywność limfocytów T oraz odpowiedź humoralną. Różnicowanie 
limfocytów B, prowadzące do powstania komórek plazmatycznych 
i limfocytów B pamięci, stało się podstawą nowej klinicznej i immuno-
logicznej klasyfikacji pospolitego zmiennego niedoboru odporności.

Słowa kluczowe: pospolity zmienny niedobór odporności, komórki 
dendrytyczne, limfocyty B

Summary

Common variable immunodeficiency comprises a group of immune 
disorders with predominating antibody production defect. Pheno-
typic diversity suggests a heterogeneous genetic background and 
polygenic pattern of inheritance, as well as an influence of immuno-
regulatory genes. In some patients pathogenesis of the disease may 
be associated with defects of the system of molecules and receptors 
active in intercellular interactions leading to B cell differentiation. An 
impairment of the innate immunity, particularly of the dendritic cells 
function, may also be important, influencing T cells activity and hu-
moral response. In view of B lymph cells differentiation leading to the 
development of plasma cells and memory B cells, a new immunologi-
cal and clinical classification of common variable immunodeficiency 
has been elaborated.
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Wprowadzenie

Pospolity zmienny niedobór odporności (Common 
variable immunodeficiency – CVID) stanowi heterogenną 
pod względem genetycznym, patogenetycznym i klinicz-
nym grupę niedoborów odporności z przewagą defektu 
biosyntezy przeciwciał [1]. Hipogammaglobulinemia jest 
uniwersalnym zaburzeniem i dotyczyć może tylko immu-
noglobuliny IgG lub też wszystkich izotypów. Spektrum 
objawów klinicznych CVID jest szerokie i obejmuje przede 
wszystkim powikłania infekcyjne ze strony układu odde-
chowego: nawracające zapalenia płuc i oskrzeli oraz zatok 
przynosowych. Zakażenia układu oddechowego wywoła-
ne są zwykle przez bakterie ropotwórcze – Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus 
aureus, Moraxella catarrhalis, rzadziej – Pneumocystis 
jiroveci (carinii), Mycoplasma pneumoniae, Mycobacteria 
i grzyby. Przewlekłe zmiany oskrzelowe i płucne mani-
festują się jako rozstrzenia oskrzeli, włóknienie miąższu 

płucnego i limfocytarne zmiany śródmiąższowe (granu-
lomatosis), których etiologia może być związana z prze-
wlekłym zakażeniem ludzkim herpeswirusem HHV8 [2]. 
Narządami objętymi zmianami ziarniniakowatymi mogą 
być także skóra, jelita i wątroba. Często obserwowana jest 
hiperplazja układu chłonnego w postaci limfadenopatii 
i splenomegalii, mająca charakter rozrostu poliklonalnego 
limfocytów B. W obrębie przewodu pokarmowego zaka-
żenia wywołane są przez Giardia lamblia, pałeczki Salmo-
nella i Shigella oraz Campylobacter, a objawy dyspeptycz-
ne są najczęściej wynikiem zakażenia Helicobacter pylori, 
co związane jest ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka 
żołądka. Spośród konstelacji objawów klinicznych w CVID 
często stwierdzane są powikłania w postaci procesów 
autoimmunizacyjnych – przewlekłego zapalenia stawów, 
tocznia układowego, zespołu Sjögrena, cytopenii (niedo-
krwistości hemolitycznej, trombocytopenii, neutropenii), 
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celiakii i zapalenia jelit (Crohn-like enteritis), zapalenia 
i marskości żółciowej wątroby, endokrynopatii – szcze-
gólnie cukrzycy i chorób tarczycy, łysienia plackowatego. 
U chorych w starszym wieku duże jest ryzyko rozwoju 
nowotworu wywodzącego się z układu limfatycznego 
(najczęściej B-komórkowy chłoniak strefy brzeżnej) [3].

Kompleksowość genetyczna

Rodzinne występowanie niedoborów odporności hu-
moralnej notuje się w 20-25% przypadków. Ich spektrum 
obejmuje zarówno selektywny niedobór  IgA (sIgAD) o ła-
godnym lub bezobjawowym przebiegu, jak i głęboki nie-
dobór przeciwciał cechujący pospolity zmienny niedobór 
odporności. Częste występowanie pospolitego zmiennego 
niedoboru odporności wśród bliskich krewnych pacjentów 
z selektywnym niedoborem IgA, jak również możliwość 
ewolucji sIgAD do CVID, sugeruje wspólna patogenezę 
obydwu schorzeń. W rodzinach, w których wielu ich 
członków dotkniętych jest niedoborem odporności o do-
minującym typie dziedziczenia, pospolity zmienny niedo-
bór odporności występuje zwykle w pokoleniu rodziców, 
zaś niedobór IgA u ich potomstwa. Obserwacja ta zbieżna 
jest z hipotezą, że CVID rozwija się najczęściej w wieku 
dorosłym jako poważniejsza manifestacja wspólnego, zło-
żonego defektu genetycznego.

Postęp w dziedzinie metod statystycznych stosowanych 
w analizie genetycznej oraz rozwój mapowania genomu 
ułatwił znalezienie loci genowych predysponujących do 
wystąpienia wielu chorób dziedziczonych poligenowo 
i o etiologii wieloczynnikowej. Metodologia taka wyma-
ga dobrze zdefiniowanego i odpowiednio dobranego 
materiału rodzinnego. Badania rodzinne prowadzone 
przez Schroedera i wsp. [4] wykazały istnienie przynajm-
niej dwóch loci związanych z predyspozycją do rozwoju 
choroby w obrębie genów głównego układu zgodności 
tkankowej (Major Histocompatibility Complex – MHC) 
zlokalizowanych na krótkim ramieniu chromosomu 6 
– jeden umiejscowiony w pobliżu regionu klasy II i drugi – 
w okolicy połączenia pomiędzy regionami klasy I i III. 
Dziedziczenie tych genów przez członków rodziny chore-
go z CVID stanowić może istotny czynnik ryzyka rozwoju 
niedoboru odporności. Haplotyp DQB1*0201-DR3-B8-A1 
w formie homozygotycznej powiązany był z występowa-
niem IgAD/CVID aż w 13%. W szerokim badaniu rodzin, 
w których rozpoznano CVID bądź sIgAD, Vorechovsky 
i wsp. przeprowadzili analizę sprzężeń i powiązań allelicz-
nych w obrębie regionu 6p21.3, zawierającego geny MHC. 
Obecność predysponującego locus, nazwanego „sIGAD1” 
wykazano w proksymalnej części MHC, w regionie zawie-
rającym geny antygenów klasy II i III [5,6].

Hipotezę poligenowego dziedziczenia sIgAD/CVID z ist-
nieniem predysponującego locus „IGAD1” w obrębie MHC 
potwierdzały wyniki dalszych badań, które ujawniły różną 
lokalizację IGAD1 w zależności od stwierdzanego haplo-
typu: w przypadku haplotypów HLA-DR1 i DR7 IGAD1 
mapowano w regionie klasy II, zaś w przypadku haplotypu 
HLA-DR3 locus ten identyfikowano w telomerycznej czę-
ści regionu klasy III. Oznacza to, że wystąpienie choroby 
związane może być z różnymi defektami genetycznymi 
w obrębie tego samego chromosomu [7,8]. 

Z uwagi na to, że fenotyp sIgAD/CVID ograniczony jest 
do limfocytów i makrofagów, kandydujące cząstki – pro-
dukty IGAD1 mogą wykazywać ekspresję ograniczoną do 
limfocytów T i/lub komórek układu APC (antigen-pre-
senting cells), przemawiając za zasadniczym defektem 
patogenetycznym związanym z kooperacją limfocytów 
T i B. Różnice w penetracji genu zależne od rodzica, prze-
waga transmisji matczynych alleli i złożone dziedziczenie 
defektu sugerują, że mutacje predysponujące do wystą-
pienia choroby dotyczyć mogą także sekwencji poza ge-
nami kodującymi.

Ryzyko wystąpienia selektywnego niedoboru IgA 
u potomstwa zróżnicowane jest w zależności od płci ro-
dzica dotkniętego sIgAD. Obserwacja ta stała się punktem 
wyjścia dla hipotezy, że różna penetracja genu IGAD1 
odzwierciedla efekt matczyny mediowany przez przeciw-
ciała anty-IgA. Obecność takich przeciwciał, jako wynik 
transportu zidentyfikowano u potomstwa, które rozwi-
nęło sIgAD z towarzyszącymi przeciwciałami anty-IgA we 
wczesnym okresie życia [9].

Na szeroką skalę prowadzono także badania genomu 
w poszukiwaniu powiązania z określonymi regionami w 
obrębie innych chromosomów. W modelu obejmującym 
pacjentów z CVID oraz członków ich rodzin prezentują-
cych dysgammaglobulinemię lub selektywny niedobór IgA 
wykazano istnienie genu związanego z sIgAD/CVID, dzie-
dziczącego się autosomalnie dominująco, zlokalizowane-
go na chromosomie 4q [10]. U członków dwóch rodzin 
stwierdzono natomiast związek z regionem telomerycz-
nym krótkiego ramienia chromosomu 5, jednak sekwen-
cjonowanie egzonów jednego z kandydujących genów w 
tym regionie nie pozwoliło na identyfikację mutacji [11]. 

Prezentowane są także analizy genetyczne sugerują-
ce powiązanie sIgAD/CVID z locus na długim ramieniu 
chromosomu 16 [12], gdzie zidentyfikowano jeden 
z kandydujących genów – WWOX (WW-domain conta-
ining oxidoreductase). Badania na modelu zwierzęcym 
sugerują udział białka WWOX w szlaku przekazywania sy-
gnału przez TNFalfa, co sugeruje jego rolę w reakcjach im-
munologicznych. Jednakże sekwencjonowanie wszystkich 
regionów kodujących WWOX w badanej grupie pacjentów 
nie ujawniło mutacji. 

Barton i wsp. wykazali związek pomiędzy allelami klasy I: 
HLA-A i HLA-B oraz specyficznymi haplotypami a wystę-
powaniem pospolitego zmiennego niedoboru odporno-
ści i selektywnego niedoboru podklas IgG (IgGsD) [13]. 
W grupie badanych chorych znacząco częściej stwierdza-
no obecność antygenów A*24, B*14 i B*40, a najczęściej 
występującymi haplotypami były A*02-B*44, A*01-B*08 
i A*03-B*07. Wyniki tych badań wskazują na istnienie po-
wiązania pomiędzy występowaniem CVID i IgGsD z częsty-
mi haplotypami w populacji kaukaskiej.

Mullighan i wsp. [14] wyszli z założenia, że heterogen-
ność obrazu klinicznego CVID powodują czynniki inne niż 
warunkujące predyspozycję do rozwoju choroby. Posługu-
jąc się metodą reakcji łańcuchowej polimerazy z użyciem 
specyficznych primerów przeanalizowali oni szereg poli-
morfizmów genów immunoregulacyjnych. Autorzy ci wy-
kazali, że allele receptora witaminy D i IL-6 związane były 
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z ciężkim przebiegiem klinicznym choroby, zaś allele TNF-α 
i IL-10 warunkowały skłonność do rozwoju ziarniniaków. 
Wyniki tych badań wskazują, że zróżnicowana manife-
stacja kliniczna choroby może być wynikiem odmiennych 
zaburzeń patogenetycznych, determinowanych przez 
złożone, wchodzące we wzajemne interakcje, czynniki 
genetyczne.

Podstawy molekularne CVID

Defekt leżący u podłoża pospolitego zmiennego nie-
doboru odporności dotyczy fazy końcowego dojrzewania 
limfocytów B, prowadząc do zaburzenia w powstawaniu 
komórek plazmatycznych wytwarzających immunoglobu-
liny lub upośledzenia procesu przełączania klas [15].

Dojrzewanie limfocytów B obejmuje dwa równoległe 
procesy: powstawanie komórek plazmatycznych oraz 
przełączanie izotypu syntetyzowanej klasy immunoglobu-
lin z IgD do IgM i następnie do IgG lub IgA, bez zmiany 
swoistości przeciwciał. Przełączanie klas zachodzi na 
poziomie rekombinacji DNA i zależne jest od ekspresji 
genu AID (activation-induced deaminase). Zainicjowanie 
tego procesu wymaga dwóch sygnałów. Pierwszy z nich 
obejmuje wydzielenie cytokin wpływających na dojrze-
wanie limfocytów B i wytwarzanie przeciwciał, takich 
jak TGF-β (aktywuje promotor łańcucha ciężkiego IgA), 
IL-4i IL-13 (aktywują syntezę IgG i IgE). Drugi sygnał wy-
maga bezpośredniego kontaktu pomiędzy limfocytami 
T i B, warunkującego kooperację poprzez układ molekuł 
CD40-CD40L (CD154), aktywujący AID. Niezależnym od 
cząsteczek CD40-CD40L systemem współdziałania komó-
rek, inicjującym przełączanie klas do IgG i IgA, jest układ 
aktywujących molekuł błonowych z rodziny TNF: BAFF (B-cell 
activating factor, BLys, TNF4) – APRIL (a proliferation indu-
cing ligand) [16,17,18,19]. 

Podstawową funkcją BAFF jest wydłużenie czasu prze-
życia limfocytów B, zwiększając w ten sposób ich popula-
cję. Efekt ten BAFF wywiera poprzez wpływ na cząstki re-
gulujące cykl komórkowy i odgrywające rolę w procesach 
nowotworowych (takie jak p53, Bcl-2). Wpływ BAFF na 
cykl komórkowy i przeżycie limfocytów B dotyczy przede 
wszystkim dojrzałej populacji limfocytów B migrujących ze 
szpiku kostnego i obecnych w śledzionie i grudkach chłon-
nych oraz na populację plazmocytów [20]. Czynnik APRIL, 
w przeciwieństwie do BAFF, nie wpływa na przeżycie lim-
focytów B, ale odgrywa rolę w ontogenezie, ulegając eks-
presji na różnych liniach komórek nowotworowych [21]. 

BAFF i APRIL wiążą trzy różne receptory znajdujące 
się na powierzchni limfocytów B: BR3, TACI i BCMA, 
należące do nadrodziny receptorów TNF (TNFRSF); ich 
wiązanie indukuje reakcje związane z dojrzewaniem 
i przeżyciem limfocytów B [22,23].

Receptor TACI (transmembrane activator, calcium-mo-
dulator and cyclophilin ligand interactor) ulega najin-
tensywniejszej ekspresji na subpopulacji limfocytów B 
w strefie brzeżnej i komórkach B pamięci, a także na in-
nych komórkach, takich jak aktywowane limfocyty T. We-
wnątrzcytoplazmatyczna część cząsteczki TACI aktywuje 
jądrowy czynnik aktywowanych limfocytów (NF-AT), indu-
kując następnie szlak metaboliczny z udziałem kinazy JNK 

(c-JUN NH2-terminal kinase) i czynnik jądrowy NF-kB [24]. 
Podstawową funkcją TACI jest kontrola homeostazy lim-
focytów B i odpowiedzi immunologicznej zależnej od 
limfocytów T. 

Molekuły aktywujące BAFF i APRIL częściowo wiążą 
te same receptory, co pozwala na wyjaśnienie, dlaczego 
konsekwencje niedoboru poszczególnych cząstek i recep-
torów, stwierdzone w badaniach na modelu zwierzęcym, 
są różne. Niedobór czynnika BAFF prowadzi do poważne-
go bloku dojrzewania limfocytów B i skrócenia czasu ich 
przeżycia. Synteza przeciwciał zarówno na drodze grasi-
czozależnej, jak i grasiczoniezależnej jest wówczas znacz-
nie upośledzona [25]. Niedobór receptora BAFF – BR3 leży 
u podłoża podobnego fenotypu, jednak z zachowaną pro-
dukcją przeciwciał klasy IgA, co przemawia za kompensa-
cyjną rolą TACI, od którego w znacznej mierze zależna jest 
synteza tego izotopu [26]. W niedoborze APRIL obserwuje 
się obecność limfocytów B w prawidłowej liczbie i czasie 
przeżycia, ale występuje defekt przełączania do klasy IgA 
[27].

U transgenicznych zwierząt z niedoborem TACI stwier-
dzono limfadenopatię i splenomegalię oraz znaczny 
wzrost liczby limfocytów B, co wskazuje na rolę TACI 
w emitowaniu sygnału apoptotycznego istotnego dla 
homeostazy populacji limfocytów B. Ponadto występuje 
niedobór grasiczoniezależnej odpowiedzi humoralnej, ze 
szczególnym upośledzeniem produkcji przeciwciał prze-
ciwko bakteryjnym antygenom polisacharydowym. Z wie-
kiem dochodzi do nasilonego wytwarzania autoprzeciw-
ciał i rozwoju procesów autoimmunizacyjnych i zaburzeń 
limfoproliferacyjnych [28,29].

Mutacja genu TNFRSF13B kodującego cząsteczkę TACI 
została opisana przez Grimbachera i wsp. [30] oraz Geha 
i wsp. [27] w grupie pacjentów z pospolitym zmiennym 
niedoborem odporności i niedoborem IgA. U większości pa-
cjentów stwierdzono mutację tylko jednego allelu TACI, co 
wskazuje na autosomalny dominujący sposób dziedzicze-
nia choroby. Wśród pacjentów z CVID częstość tej mutacji 
zależnie przez różnych autorów została oceniona na 7-8% 
[31] do 10-20% [27,32]. Zarówno w przypadku rodzinnego, 
jak i sporadycznego występowania CVID stwierdzono mu-
tacje: S144X, C104R, A181E, S194X i R202H [33]. Limfocyty 
B pacjentów z CVID, u których stwierdzono homozygotycz-
ne mutacje TACI spowodowane substytucją aminokwasów 
S144X i C104R, cechowały się ekspresją TACI, jednak za-
burzenia wiązania APRIL prowadziły do utraty funkcji TACI. 
W efekcie te zaburzenia prowadziły do defektu syntezy 
immunoglobulin klasy IgG i IgA w obecności liganda APRIL 
i równocześnie prawidłowego stężenia IgM w surowicy, co 
sugeruje zaburzenia procesu przełączania klas [34,35,36]. 
Z mutacją S144X związany był fenotyp głębokiego upośle-
dzenia syntezy immunoglobulin. 

Hipogammaglobulinemia występowała także u pacjen-
tów z CVID cechujących się heterozygotycznymi mutacja-
mi R202H, A181E i S194X oraz u członków ich rodzin, 
u których stwierdzono heterozygotyczną mutację C104R 
[32,36]. Interesujące jest, że w niektórych rodzinach 
z tą samą mutacją związany był selektywny niedobór IgA 
u poszczególnych jej członków, u innych natomiast 
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– pospolity zmienny niedobór odporności. Zróżnicowany 
stopień penetracji niedoboru odporności przemawia za 
tym, że poza mutacją genową inne czynniki o charakterze 
genetycznym lub środowiskowym mają istotny wpływ na 
zaburzenia immunologiczne [37,38,39]. 

Ponadto nieprawidłowy może być układ aktywacji, 
w którym odgrywa rolę molekuła TACI. U części pacjen-
tów z CVID stwierdzono bowiem zwiększenie stężenia 
zarówno TACI, jak i jego ligandów BAFF i APRIL, nie 
obserwując korelacji pomiędzy tym zaburzeniem a obec-
nością mutacji w obrębie TACI, liczbą limfocytów B oraz 
rozwojem splenomegalii, limfadenopatii i autoimmuni-
zacji [40,41,42]. Fenotyp związany z niedoborem TACI 
manifestuje się zakażeniami bakteriami otoczkowymi, 
a stałym defektem immunologicznym jest selektywny 
defekt odpowiedzi na antygeny polisacharydowe [43]. 
Ponad 30% chorych wykazuje schorzenia autoimmuniza-
cyjne – najczęściej cytopenie lub zaburzenia limfoprolife-
racyjne w postaci limfadenopatii i splenomegalii, będące 
skutkiem upośledzenia eliminacji autoreaktywnych limfo-
cytów B [31,39]. 

Warto podkreślić, że defekty w zakresie nadrodziny re-
ceptorów TNF (TNFRSF), do których należy molekuła TACI, 
związane są z rozwojem u ludzi schorzeń o charakterze 
zapalnym. Mutacje TNFRSF1A powodują zespół TRAPS, 
dziedziczący się autosomalnie dominująco i należący do 
grupy tzw. gorączek periodycznych (TNF receptor asso-
ciated periodic fever syndrome). Mutacje TNFRSF5, ozna-
czanego antygenem różnicowania CD40, związane są 
z występowaniem zespołu hiper-IgM typu 3, dziedziczą-
cego się autosomalnie recesywnie. Ponadto, autoimmu-
nizacyjny zespół limfoproliferacyjny indukują mutacje 
w obrębie TNFRSF6, czyli FAS [38].

Spośród innych mutacji stwierdzanych u pacjentów 
z pospolitym zmiennym niedoborem odporności, na uwa-
gę zasługuje defekt ICOS (inducible co-stimulator), czynni-
ka kostymulującego limfocytów T, który nasila wytwarza-
nie IL-10 i uczestniczy w syntezie IL-4, IL-5 i IL-6. Jakkolwiek 
częstość mutacji ICOS w CVID jest szacowana na niewiele 
ponad 1% chorych, wykazano, że fenotyp związany jest 
z niedoborem odporności humoralnej [34,44,45]. 

W kilku rodzinach u pacjentów z CVID opisano ho-
mozygotyczną mutację genu CD19, odgrywającego rolę 
w regulacji rozwoju, aktywacji i proliferacji limfocytów B. 
Charakterystyczną cechą fenotypową była hipogamma-
globulinemia ze zmniejszoną liczbą limfocytów B pamięci 
i limfocytów B z antygenem CD5 [37,46]. Nie opisano do-
tychczas w pospolitym zmiennym niedoborze odporności 
defektów genetycznych w zakresie innych cząstek kore-
ceptorowych, takich jak CD21, CD81, CD225.

Poznanie znaczenia molekuły BAFF dla rozwoju i dojrze-
wania limfocytów B, uczyniło kodujący ją gen kandydują-
cym w CVID, jednak dotychczasowe badania nie ujawniły 
istnienia mutacji [47]. Defekty genu BAFF wykazano dotąd 
u pacjentów ze schorzeniami autoimmunizacyjnymi (to-
czeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów) [48,49, 
50,51,52], choć i w tym przypadku niewielka ich częstość 
nie pozwala na stwierdzenie asocjacji ze zwiększoną po-
datnością. U jednego pacjenta z pospolitym zmiennym 

niedoborem odporności ujawniono mutację receptora 
BAFF (BAFF-R, BR3, TNFSFR13c), którego ekspresja jest 
niezbędna dla rozwoju i przeżycia limfocytów B [30]. 

Powyższe dane odzwierciedlają heterogenność mole-
kularną pospolitego zmiennego niedoboru odporności. 
Z uwagi na fakt, że stwierdzone mutacje występują jedy-
nie u mniejszości pacjentów z CVID, dlatego konieczne 
są dalsze badania w dziedzinie immunogenetyki w celu 
identyfikacji genów predysponujących, istotnych w pato-
genezie tego schorzenia.

Rola komórek dendrytycznych 
w patogenezie CVID

Zaburzenia interakcji międzykomórkowych zaangażo-
wanych w odpowiedź immunologiczną mogą odgrywać 
istotną rolę w patogenezie pospolitego zmiennego niedo-
boru odporności. Odpowiedź immunologiczna inicjowa-
na jest w zależnej od limfocytów T strefie obwodowych 
narządów limfatycznych, gdzie dziewicze limfocyty T 
wchodzą w interakcje z komórkami dendrytycznymi. 
Wytwarzane przez nie cytokiny odgrywają krytyczną rolę 
w aktywacji dziewiczych limfocytów T. Natomiast wzrost 
limfocytów B i wytwarzanie przeciwciał indukują limfocy-
ty T pomocnicze. Bezpośrednie interakcje zachodzą także 
pomiędzy komórkami dendrytycznymi i limfocytami B, 
sugerując rolę komórek dendrytycznych w różnicowa-
niu i wzroście limfocytów B. Komórki dendrytyczne typu 
monocytarnego wydzielają cytokiny, takie jak IL-12 i IL-6 
indukujące aktywację i różnicowanie limfocytów B. Po-
nadto, komórki dendrytyczne typu plazmocytoidalnego 
bezpośrednio stymulują komórki plazmatyczne do sekrecji 
immunoglobulin, mając istotne znaczenie w odpowiedzi 
humoralnej.

Wykazano, że komórki dendrytyczne pacjentów z pospo-
litym zmiennym niedoborem odporności cechują głębokie 
zaburzenia dotyczące różnicowania, dojrzewania i funkcji. 
Ponadto komórki te wykazują zmniejszony stopień ekspresji 
cząstek kostymulujących, których znaczenie jest krytyczne 
dla aktywacji limfocytów T. Komórki dendrytyczne typu 
monocytarnego pacjentów z CVID wykazywały niższą eks-
presję antygenu CD1a. Odsetek komórek dendrytycznych 
wykazujących ekspresję cząstek uczestniczących w kosty-
mulacji: CD80, CD83 i CD86 również był niższy niż odsetek 
komórek u pacjentów z grupy kontrolnej (osoby zdrowe, 
pacjenci z niedoborem podklas IgG oraz pacjent z zespo-
łem hiper-IgM) [53,54]. Zmniejszona była także ekspresja 
cząstek HLA-DR, CD11c i CD40, wskazując na upośledze-
nie różnicowania komórek dendrytycznych u pacjentów 
z CVID [53]. Komórki dendrytyczne cechowało upośledze-
nie fiksacji cząstek HLA–DR na powierzchni; powstawały 
one w czasie dojrzewania, charakteryzowały się zwiększo-
nym stopniem internalizacji i były niezdolne do polaryzacji 
i tworzenia mikrodomen lipidowych w miejscu kontaktu 
z limfocytami [55]. 

Wykazano także upośledzenie wytwarzania IL-12 oraz IL-10 
przez komórki dendrytyczne zarówno u pacjentów leczonych 
dożylnymi preparatami immunoglobulin, i u pacjentów nie-
poddanych tej terapii [53,56]. Autorzy sugerowali hamujący 
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wpływ dożylnych immunoglobulin na dojrzewanie i funk-
cję komórek dendrytycznych, zmniejszenie wytwarzania 
IL-12 oraz upośledzenie aktywacji i proliferacji limfocytów 
T [57]. 

Wytwarzanie IL-12 przez komórki dendrytyczne pro-
wadzi do polaryzacji limfocytów T CD4 w kierunku sub-
populacji Th1, wytwarzającej IFN-γ. Cytokina ta z kolei 
wzmaga aktywność makrofagów i wraz z IL-12 promuje 
różnicowanie komórek T w kierunku limfocytów T cyto-
toksycznych. U pacjentów z CVID stwierdza się różnego 
rodzaju defekty limfocytów T, takie jak anergię, zabu-
rzenie proliferacji, zmniejszenie ekspresji CD40L (CD154) 
i upośledzenie wytwarzania cytokin: IL-2, IL-4 i IFN-γ. Dys-
regulacja funkcji limfocytów T oraz aktywacji makrofagów 
związane są z powstawaniem ziarniniaków u części pa-
cjentów z CVID [56].

Poza stymulacją limfocytów T, komórki dendrytyczne 
regulują proliferację limfocytów B i sekrecje immunoglo-
bulin. Bezpośrednia interakcja pomiędzy komórkami den-
drytycznymi aktywowanymi poprzez CD40 i limfocytami B 
prowadzi do rozwoju odpowiedzi immunologicznej zwią-
zanej z błonami śluzowymi. Komórki dendrytyczne wspól-
nie z IL-12 stymulują limfocyty B w centrach rozrodczych 
do proliferacji i różnicowania w komórki plazmatyczne. 
Stąd też upośledzenie funkcji komórek dendrytycznych 
wraz z zaburzeniem aktywności limfocytów T ma poważny 
wpływ na odpowiedź humoralną u pacjentów z pospoli-
tym zmiennym niedoborem odporności.

Szczególnie małą liczbę komórek dendrytycznych, zwłasz-
cza typu plazmocytoidalnego, stwierdzono u pacjentów 
z CVID, wykazujących obniżenie liczby komórek B pamięci 
(o fenotypie CD27+IgD-IgM-) i zaliczanych według tzw. 
klasyfikacji freiburskiej, dokonanej przez Warnatza i wsp., 
do grupy 1a, a także u pacjentów, u których doszło do roz-
woju ziarniniaków, klasyfikowanych jako grupa 3 według 
Viallarda i wsp. [58,59]. Ponadto wykazano odwrotną 
zależność pomiędzy małą liczbą obwodowych komórek 
dendrytycznych typu plazmocytoidalnego a ekspresją re-
ceptora CCR7, czego następstwem może być: zmieniona 
zdolność komórek dendrytycznych do migracji oraz ich 
sekwestracja w tkankach i w obwodowych narządach 
limfatycznych.

Interesujące jest, że w pospolitym zmiennym niedo-
borze odporności wykazano także zaburzenia aktywacji 
receptora TLR9 (Toll-like receptor 9) [60]. Jednym z naj-
istotniejszych mechanizmów pobudzających limfocyty B 
do proliferacji i dojrzewania w komórki plazmatyczne są 
oligonukleotydy zawierające niemetylowane sekwencje 
CpG-DNA. Limfocyty B aktywowane przez CpG-DNA pro-
liferują, wytwarzają cytokiny i immunoglobuliny. Wraz 
z IL-10, sekwencje CpG-DNA indukują proces rekombi-
nacji i przełączania klas immunoglobulin. Rozpoznanie 
sekwencji CpG-DNA zależne jest od obecności i funkcji 
receptora TLR9 – struktury rozpoznającej wzorce, która 
odgrywa rolę w odporności wrodzonej. Ekspresja recepto-
rów Toll-podobnych na limfocytach B jest zróżnicowana: 
na limfocytach dziewiczych jest mała, natomiast limfocyty 
B pamięci immunologicznej, cechujące się ekspresją anty-
genu CD27, charakteryzują się konstytutywną ekspresją 

kilku TLR, zwłaszcza TLR9. W rezultacie, limfocyty B pa-
mięci mają większy potencjał efektywnej odpowiedzi na 
efekt stymulujący oligonukleotydów CpG niż limfocyty 
dziewicze. Przy braku specyficznego antygenu, sekwencje 
DNA pochodzące z drobnoustrojów wchodzić mogą w in-
terakcje z limfocytami B pamięci, okresowo je pobudzając. 
Ekspresja TLR9 występuje także konstytutywnie na komór-
kach dendrytycznych typu plazmocytoidalnego, czyniąc 
je wrażliwymi na stymulację przez CpG-DNA. Aktywacja 
tych komórek dendrytycznych przez TLR9 prowadzi do 
ich dojrzewania i wydzielania dużych ilości IFNα i IFNβ. 
Stają się one zdolne do prezentacji antygenu i stymulacji 
limfocytów T, ich polaryzacji w kierunku subpopulacji Th1 
i indukcji limfocytów T cytotoksycznych oraz limfocytów 
T regulatorowych CD4+CD25+ (wykazujących ekspresję 
łańcucha α receptora IL-2). Przekazywanie sygnału przez 
TLR9 wpływa zarówno bezpośrednio na limfocyty B, jak 
i odgrywa pośrednią rolę poprzez zaangażowanie komó-
rek dendrytycznych, prowadząc do inicjacji i podtrzymy-
wania odpowiedzi humoralnej. 

Wykazano, że limfocyty B pacjentów z CVID cechuje 
brak lub mała ilość receptorów TLR9 na powierzchni, 
a poddane stymulacji przez CpG-DNA, komórki te produ-
kują niewielkie ilości IL-6 i IL-10, które mają pobudzający 
wpływ na ich proliferację i dojrzewanie. Ponadto w po-
spolitym zmiennym niedoborze odporności obserwowano 
zmniejszenie ilości produkowanego IFNα przez komórki 
dendrytyczne typu plazmocytoidalnego po ekspozycji na 
sekwencje CpG-DNA. Dane te przemawiają za złożonym 
defektem TLR9 w CVID, dotyczącym zarówno liczby, jak 
i funkcji tych receptorów w limfocytach B i komórkach 
dendrytycznych [60]. 

Upośledzenie odpowiedzi immunologicznej w pospo-
litym zmiennym niedoborze odporności i niezdolność do 
eradykacji patogenów jest wynikiem zaburzenia zarówno 
wrodzonych, jak i adaptywnych mechanizmów odpor-
nościowych. Podsumowanie najważniejszych aspektów 
patogenezy CVID przedstawiono w tabeli I.

Defekt różnicowania limfocytów B

Rozwój niedojrzałych komórek B w szpiku kostnym, nie-
zależny od antygenu, prowadzi do powstania dojrzałych 
limfocytów dziewiczych o fenotypie IgD+IgM+CD27-. Sty-
mulacja tych komórek przez antygen w obecności czynników 
kostymulujących prowadzi do reakcji w ośrodkach rozmnaża-
nia i powstania komórek plazmatycznych lub też komórek B 
pamięci immunologicznej. Rozwój obu tych populacji limfo-
cytów B w pospolitym zmiennym niedoborze odporności jest 
zaburzony przy równocześnie prawidłowej liczbie limfocytów 
B, co wskazuje na defekt różnicowania tych komórek w póź-
nych stadiach ich rozwoju.  

Z punktu widzenia różnicowania limfocytów B, Warnatz 
i wsp. [61] oraz autorzy japońscy [62] zaproponowali tzw. 
freiburską klasyfikację CVID opartą o cytometryczną anali-
zę antygenów: CD27, jako markera limfocytów B pamięci 
oraz CD21, jako markera progresji niedojrzałych, poprzez 
przejściowe, do dojrzałych limfocytów B. W populacji 
limfocytów krwi obwodowej u około 70% pacjentów 
z CVID limfocyty B pamięci o fenotypie CD27+IgD-IgM- 
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(switched memory B cells) stanowią poniżej 0,4%. Kryte-
rium to stanowiło podstawę klasyfikacji do grupy I CVID, 
natomiast do grupy II  CVID zaliczono pacjentów, u któ-
rych liczba komórek B pamięci była prawidłowa. Należy 
zaznaczyć, że z klasyfikacji tej wykluczono pacjentów 
z bardzo niską (<1%) liczbą komórek B (zostali oni włącze-
ni do dodatkowej grupy III CVID), a także tych, u których 
hipogammaglobulinemii towarzyszyły narządowe zmia-
ny ziarniniakowate, związane z defektem limfocytów T. 
Ponadto wśród pacjentów z grupy I CVID dokonano do-
datkowego podziału, wyróżniając grupę Ia, cechującą się 
zwiększoną liczbą niedojrzałych obwodowych limfocytów 
B o fenotypie CD19+CD21- (>20%) oraz grupę Ib, w 
której liczba tych komórek była prawidłowa. Podział ten 
odzwierciedla defekty w różnych stadiach różnicowania 
limfocytów B i podkreśla wartość klasyfikacji dokonanej 
w oparciu o analizę fenotypu limfocytów B [63,64].

Klasyfikacja paryska dokonana przez Piqueras i wsp. [65] 
uwzględniała zmiany w fenotypie komórek B pamięci i wy-
różniała grupę MB0, gdy liczba limfocytów CD27+ wynosiła 
<11% całkowitej liczby limfocytów oraz grupę MB1, w któ-
rej obserwowano selektywny niedobór komórek B pamięci 
CD27+IgD-IgM- (zmniejszenie liczby tych komórek <8% 

limfocytów B i <11% wszystkich limfocytów B pamięci). 
Wyróżniono też grupę MB2, do której zaliczono przypadki 
CVID nie spełniające żadnego z powyższych kryteriów.

Wieloośrodkowe badanie EUROclass [66], obejmują-
ce 303 pacjentów z pospolitym zmiennym niedoborem 
odporności, dostarczyło dalszych danych pozwalających 
na uzupełnienie klasyfikacji freiburskiej i opracowanie 
europejskiego konsensusu klasyfikacji CVID, a także na 
przeprowadzenie korelacji pomiędzy obrazem klinicznym 
choroby a immunofenotypowaniem. Wykazano, że feno-
typ limfocytów odpowiadający grupie Ia CVID związany 
jest z największym ryzykiem rozwoju splenomegalii, ziar-
niniaków, limfadenopatii i cytopenii autoimmunizacyjnej 
[63,67]. Kryteria klasyfikacji freiburskiej i paryskiej przed-
stawiono w tabeli II.

Wykazano także, że wszyscy pacjenci z CVID, u których 
obserwowano nawracające zakażenia układu oddechowe-
go, progresję zmian oskrzelowych i płucnych oraz rozwój 
rozstrzeni oskrzeli, spełniali kryteria immunologiczne gru-
py I CVID i cechowali się zmniejszoną liczbą komórek B 
CD27+IgD-IgM- [68]. Jest to zgodne z wynikami badań 
innych autorów, którzy wnioskowali, że liczba limfocytów 
B pamięci, a nie stężenie immunoglobulin w surowicy, 

PATOGENEZA CVID

Czynniki genetyczne

• Dziedziczenie poligenowe z istnieniem predysponujących loci w obrębie MHC
• Zróżnicowana penetracja genu IGAD1 zależnie od płci rodzica
• Kandydujące geny uczestniczące w reakcjach immunologicznych (4q, 5p, 16q)
• Polimorfizm genów immunoregulacyjnych (Wit. D, IL-6, TNF-α, IL-10)

Defekty molekularne

• Niedobór receptora BAFF
• Niedobór czynnika aktywującego APRIL
• Defekt TACI:  -niedobór TACI

                     -zaburzenia układu aktywacji z udziałem TACI
• Niedobór CD19

Zaburzenia komórek dendrytycznych

• Zmniejszenie liczby, sekwestracja, zaburzenia migracji komórek dendrytycznych
• Zaburzenia ekspresji cząstek kostymulujących
• Zmniejszenie wytwarzania cytokin
• Zaburzenia aktywacji TLR9

Upośledzenie różnicowania limfocytów B

• Defekt limfocytów B pamięci CD27+IgD-IgM-
• Zaburzenia powstawania komórek plazmatycznych

Tabela I. Istotne elementy patogenezy pospolitego zmiennego niedoboru odporności
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ma krytyczne znaczenie dla rozwoju rozstrzeni oskrzeli 
[69,70]. Z drugiej zaś strony wykazano, że w grupie I pa-
cjentów z CVID notuje się niższe stężenie immunoglobu-
liny G w surowicy i upośledzenie wytwarzania swoistych 
przeciwciał poszczepiennych przeciwko pneumokokom, 
co przyczynia się do powikłań infekcyjnych w układzie 
oddechowym [71,72].
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