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Pierwotne niedobory wytwarzania przeciwciał u dzieci
Primary antibody deficiencies in children
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Streszczenie

Zaburzenia biosyntezy przeciwciał są najliczniej reprezentowaną katego-
rią pierwotnych niedoborów odporności u dzieci, o zróżnicowanej im-
munopatologii, manifestacji klinicznej i podłożu genetycznym. Stąd też 
hipogammaglobulinemia może być wykładnikiem łagodnie przebiega-
jącego lub nawet asymptomatycznego niedoboru IgA lub podklas IgG, 
ale także stanowić sygnał ciężkiego upośledzenia odporności humoralnej 
w postaci agammaglobulinemii lub pospolitego zmiennego niedoboru 
odporności. Defekt produkcji antygenowo-swoistych przeciwciał, nie-
zbędnych dla prawidłowej adaptywnej odpowiedzi immunologicznej 
na zakażenia jest zasadniczym patomechanizmem odpowiedzialnym za 
manifestację kliniczną. Wiek pacjenta, genetyczne czynniki modyfikujące 
oraz uwarunkowania środowiskowe mogą dodatkowo determinować 
przebieg choroby i stanowić czynniki ryzyka rozwoju powikłań w postaci 
alergii, autoimmunizacji oraz limfoproliferacji u dzieci dotkniętych zabu-
rzeniami wytwarzania przeciwciał. Leczenie substytucyjne dożylnymi lub 
podskórnymi preparatami poliwalentnych immunoglobulin dostarcza 
antygenowo-swoistych przeciwciał i jest podstawową opcją terapeu-
tyczną, skuteczną w zapobieganiu, zmniejszaniu liczby oraz łagodzeniu 
przebiegu zakażeń.

Słowa kluczowe: immunoglobuliny, dzieci, agammaglobulinemia, po-
spolity zmienny niedobór odporności

Summary

Antibody biosynthesis defects are the most prevalent category of primary 
immune deficiencies of diverse immunopathology, clinical manifestation 
and genetic background. Hence, hypogammaglobulinemia may be a 
hallmark of mild or even asymptomatic IgA or IgG subclass deficiencies, 
as well as a sign of a severe impairment of humoral immunity occurring 
in agammaglobulinemia or in common variable immune deficiency. The 
defective synthesis of antigen-specific antibodies, which are indispensa-
ble for an effective adaptive immune response to infections, is a funda-
mental pathomechanism which leads to clinical manifestations. The age 
of the patient, modifying genetic factors as well as environmental con-
ditions may constitute further determinants of the clinical course of the 
disease and pose the risk of complications such as allergy, autoimmunity 
and lymphoproliferation in children affected with antibody production 
defects. The supplementation treatment with intravenous or subcuta-
neous polyvalent immunoglobulins provides antigen-specific antibodies 
and is the basic therapeutic option, effective in prevention, reduction of 
a number and alleviation of clinical course of infections.
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Wprowadzenie
Pierwotne niedobory odporności (PNO) stanowią zróż-

nicowaną genetycznie, immunofenotypowo i klinicznie 
grupę schorzeń, charakteryzujących się zaburzeniami róż-
nicowania i dojrzewania komórek, a także budowy oraz 
funkcji narządów układu odpornościowego [1]. Spośród 
nich najliczniejszą kategorię stanowią zaburzenia z dominu-
jącym defektem wytwarzania przeciwciał [2], które zgodnie 
z aktualnymi danymi Rejestru Europejskiego Towarzystwa 
Niedoborów Odporności (European Society for Immuno-
deficiencies, ESID) z 2010 roku (http://esid.org/statistics.
php?sub=2), odpowiedzialne są za 56% wszystkich PNO  
u dzieci. Reprezentują one zróżnicowane pod względem 
patogenetycznym i klinicznym spektrum schorzeń (tab. I), 
od często asymptomatycznego selektywnego niedoboru 
IgA i niedoboru podklas IgG, aż po wrodzone agammaglo-
bulinemie, w których wytwarzanie wszystkich izotypów im-

munoglobulin jest upośledzone. W populacji pediatrycznej 
na około 80% PNO związanych z zaburzeniami wytwarza-
nia przeciwciał składają się: selektywny niedobór IgA, nie-
dobór podklas IgG, przejściowa hipogammaglobulinemia 
niemowląt oraz niedobór przeciwciał swoistych przeciwko 
antygenom polisacharydowym [3].

Zasadniczą wspólną cechą tej grupy zaburzeń odporno-
ści jest defekt wytwarzania antygenowo-swoistych prze-
ciwciał, będących niezbędnym elementem adaptywnej od-
powiedzi immunologicznej przeciwko różnym patogenom, 
a zakażenia o wielonarządowej lokalizacji i ich powikłania 
stanowią najważniejszy problem zdrowotny u chorych 
dzieci. Symptomatologia może być jednak bardzo zróżni-
cowana i w niektórych przypadkach manifestacja związana  
z alergią, autoimmunizacją i procesem limfoproliferacyjnym 
odgrywa pierwszoplanową rolę w obrazie klinicznym cho-
roby [4].
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Kategoria Schorzenia

Wrodzone agammaglobulinemie Sprzężona z chromosomem

•	 Niedobór BTK

Autosomalne recesywne

•	 Niedobór łańcucha ciężkiego μ

•	 Niedobór l 5

•	 Niedobór Ig (CD79) a

•	 Niedobór Ig (CD79) b

•	 Niedobór BLNK

Zaburzenia przełączania klas Sprzężony z chromosomem X

•	 Niedobór CD40L

Autosomalne recesywne

•	 Niedobór CD40

•	 Niedobór AID

•	 Niedobór UNG

Niedobór NEMO z anhydrotyczną dysplazją 
ektodermalną (sprzężony z chromosomem X)

Niedobór PMS2

Inne niedobory wytwarzania przeciwciał ze znanym 
defektem genetycznym

Niedobór CD19

Niedobór CD81

Niedobór ICOS

Niedobór receptora BAFF

Niedobór TACI (predyspozycja do 
hipogammaglobulinemii)

Idiopatyczne zaburzenia wytwarzania przeciwciał Pospolite zmienne niedobory odporności

Przejściowa hipogammaglobulinemia niemowląt

Selektywny niedobór IgA

Selektywny niedobór IgM

Niedobór podklas IgG

Niedobór swoistych przeciwciał przeciwko 
antygenom polisacharydowym

Inne pierwotne niedobory odporności związane  
z zaburzeniami wytwarzania przeciwciał

Ciężki złożony niedobór odporności

Defekty naprawy DNA

Zespół hiper-IgE (dziedziczony autosomalnie 
dominująco)

Zespół Wiscotta-Aldricha

Tabela I. Spektrum pierwotnych niedoborów odporności u dzieci związanych z zaburzeniami biosyntezy przeciwciał
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Od 1952 roku, kiedy Ogden Bruton opisał na łamach 
„Pediatrics” przypadek chłopca z agammaglobulinemią 
upłynęło już ponad 60 lat i od tego czasu zidentyfikowano 
szereg istotnych defektów genetycznych leżących u pod-
łoża ważnych jednostek chorobowych związanych z zabu-
rzeniami wytwarzania przeciwciał, dotyczących zarówno 
wewnętrznych szlaków aktywacji limfocytów B, jak i recep-
torów oraz ligandów na limfocytach T [5]. Chociaż postęp 
immunogenetyki umożliwił wgląd w patomechanizm wielu 
z tych schorzeń, jednak w części z nich, dotyczącej zabu-
rzeń na etapie różnych stadiów różnicowania i dojrzewania 
limfocytów, nie został on jeszcze wyjaśniony. Ponadto, na 
różnorodność obrazu klinicznego wpływać mogą dodatko-
we determinanty, takie jak wiek pacjenta, uwarunkowania 
środowiskowe i genetyczne czynniki modyfikujące [6]. Stąd 
też, u większości pacjentów z zaburzeniami wytwarzania 
przeciwciał, w ustaleniu rozpoznania choroby zasadnicze 
znaczenie mają prezentowany obraz kliniczny i indywidu-
alny immunofenotyp dziecka oraz wykluczenie schorzeń, 
takich jak enteropatie, nefropatie, choroby nowotworowe, 
zakażenia, między innymi HIV, a także niedobory białkowo-
-energetyczne, w których niedobór immunoglobulin jest 
wtórnym zaburzeniem.

Etiopatogeneza pierwotnych niedoborów  
wytwarzania przeciwciał

Rozwój limfocytów B zachodzi w dwóch głównych eta-
pach o różnej lokalizacji tkankowej. Pierwsze stadium polega 
na różnicowaniu prekursorów limfocytów B z komórek he-
matopoetycznych pnia do naiwnych limfocytów B w szpiku 

kostnym, zaś w drugim stadium następuje ich dojrzewanie do 
komórek efektorowych i komórek pamięci w obwodowych 
narządach limfatycznych. Terminalne stadia różnicowania  
i dojrzewania limfocytów B stanowią komórki B pamięci im-
munologicznej i komórki plazmatyczne, odpowiedzialne za 
stałe wytwarzanie przeciwciał swoistych. Dynamiczne zmiany 
w zakresie obwodowej puli limfocytów B w rozwoju onto-
genetycznym, jak również proces krążenia tych komórek po-
między narządami limfatycznymi poprzez krew obwodową 
odzwierciedlają osobniczy status immunologiczny, a także 
zaburzenia biologii i homeostazy limfocytów B stwierdzane 
w pierwotnych niedoborach odporności [7].

Zależnie od immunofenotypu limfocytów B we krwi ob-
wodowej i rodzaju zaburzeń ich rozwoju oraz stężenia klas 
głównych immunoglobulin w surowicy, wyróżnić można trzy 
zasadnicze kategorie pierwotnych niedoborów wytwarzania 
przeciwciał: (1) agammaglobulinemie związane z zaburze-
niami różnicowania prekursorów limfocytów B, (2) zaburze-
nia przełączania klas immunoglobulin (nazywane wcześniej 
zespołami hiper-IgM) oraz (3) idiopatyczne hipogammaglo-
bulinemie. W każdej z tych kategorii stwierdzane mogą być 
zaburzenia na różnych stadiach różnicowania i dojrzewania 
limfocytów B [5]. Opracowany przez ESID wieloetapowy pro-
tokół diagnostyczny, zawierający zalecenia odnośnie badań 
przesiewowych w kierunku PNO [8] i mający na celu poprawę 
wykrywalności tych schorzeń, nie uwzględnia rodzaju zabu-
rzeń dotyczących subpopulacji limfocytów B. Jednakże, pre-
cyzyjne ustalenie rozpoznania i podjęcie optymalnej terapii 
wymaga znajomości mechanizmów immunopatogenetycz-
nych rozwoju limfocytów B (ryc. 1).

Ryc. 1. Najważniejsze stadia różnicowania i dojrzewania limfocytów B w szpiku kostnym, ośrodkach rozmnażania i krwi obwodowej



198 Alergia Astma Immunologia 2014, 19 (4): 195-201

Wrodzone agammaglobulinemie
Agammaglobulinemie są głębokimi zaburzeniami wy-

twarzania wszystkich izotypów immunoglobulin. W około 
85% przypadków występuje defekt genetyczny dziedziczo-
ny w sprzężeniu z chromosomem X (X-linked agammaglo-
bulinemia, XLA) kinazy tyrozynowej Brutona (BTK), która 
jest cząsteczką odgrywającą kluczową rolę w przekaźnic-
twie sygnału z receptora limfocytu pre-B. Stąd mutacja BTK 
prowadzi do bloku różnicowania limfocytów B w szpiku ko-
stnym i w jego następstwie do braku lub znacznego zmniej-
szenia (<2%) liczby limfocytów B we krwi obwodowej  
i obwodowych narządach limfatycznych. U 11% dzieci  
z XLA współistnieje neutropenia, jako że kinaza tyrozyno-
wa Brutona aktywna jest także w komórkach linii granu-
locytarnej. Niedobór limfocytów B wykazujących ekspresję 
antygenów różnicowania CD20 i/lub CD19, stwierdzany  
w badaniu krwi obwodowej metodą cytometrii przepływo-
wej, sugeruje XLA i jest wskazaniem do wykonania badania 
genetycznego kierunku mutacji BTK [9].

Autosomalne recesywne postacie agammaglobuline-
mii związane są z mutacjami genów kodujących elementy 
kompleksu pre-BCR (B-cell receptor), jak łańcucha ciężkiego 
Igµ (IGHM), łańcuchów lekkich γ5 (IGLL1) i VpreB (VpreB1), 
przewodzących sygnał heterodimerów Igα i Igβ (CD79a  
i CD79b, odpowiednio) oraz białka BLNK (B-cell linker 
protein). Proces przejścia limfocytów ze stadium pro-B do 
stadium pre-B w szpiku kostnym, związany z jest rearan-
żacją genów immunoglobulinowych i ekspresją kompeksu 
receptora pre-BCR. Mutacje genowe, które prowadzą do 
zaburzenia ekspresji i przekazywania sygnału przez pre-BCR 
skutkują defektem różnicowania prekursorów limfocytów B 
i ciężkich postaci agammaglobulinemii z niedoborem wy-
twarzania wszystkich izotypów immunoglobulin [10].

Ze względu na bierny transfer przezłożyskowy matczy-
nych przeciwciał, w pierwszych trzech miesiącach życia ob-
jawy kliniczne agammaglobulinemii pojawiają się u mniej 
niż 10% dzieci, ale manifestacja XLA u ponad 50% chorych 
ma miejsce już przed ukończeniem pierwszego roku życia, 
a u 90% - do 5 roku życia [11]. Niedobór wytwarzania swo-
istych przeciwciał, przy prawidłowej funkcji limfocytów T  
i komórek NK, predysponuje do zakażeń przede wszystkim 
o etiologii bakteryjnej, wywołanych przez takie patogeny, 
jak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp. w obrębie gór-
nych i dolnych dróg oddechowych, przewodu pokarmo-
wego, szpiku kostnego oraz sepsy. W następstwie zakażeń 
układu oddechowego, szczególnie u pacjentów, u których 
choroba została rozpoznana z opóźnieniem, dochodzi do 
rozwoju przewlekłej choroby oskrzeli i płuc, z tworzeniem 
rozstrzeni oskrzeli i włóknieniem, będącej najważniejszą 
przyczyną upośledzenia stanu zdrowia i śmiertelności [12]. 
Pacjenci z XLA predysponowani są także do zakażeń ente-
rowirusowych ośrodkowego układu nerwowego, często 
prowadzących do zgonu.

Zaburzenia przełączania klas immunoglobulin
Schorzenia te, znane wcześniej jako zespoły hiper-IgM 

[13], charakteryzują się prawidłowym lub zwiększonym  

w stosunku do wartości referencyjnych stężeniem IgM  
w surowicy i niedoborem wytwarzania pozostałych izoty-
pów immunoglobulin. Patomechanizm zaburzeń przełą-
czania klas (class switch recombination, CSR) związany jest  
z defektem przekazywania sygnału kostymulacji limfocytów 
B i ich interakcji z limfocytami T w ośrodkach rozmnaża-
nia, inicjującej CSR lub też z nieprawidłowościami regulacji 
CSR. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla powstawania 
efektorowych komórek plazmatycznych, wydzielających 
przeciwciała o wysokim powinowactwie do antygenu [14]. 
Zjawiskiem niezbędnym dla rozwoju limfocytów B w ośrod-
kach rozmnażania i inicjowania CSR jest interakcja ich re-
ceptora CD40 z ligandem CD40 (CD40L, CD154) na aktywo-
wanych limfocytach T CD4+. Przekazywanie sygnału przez 
CD40 odbywa się na drodze aktywacji czynników związa-
nych z receptorami rodziny TNF (TNF receptor-associated 
factors, TRAF) i poprzez jądrowy czynnik kappa B (NFκB) do 
jądra komórkowego [14].

Niedobór CD40L jest schorzeniem sprzężonym z chro-
mosomem X, natomiast niedobór CD40 występuje rzadziej 
i dziedziczony jest autosomalnie recesywnie. Zaburzenie 
ekspresji CD40L i CD40 jest przede wszystkim głębokim 
defektem odpowiedzi immunologicznej związanej z limfo-
cytami T, a niedobór wytwarzania przeciwciał, szczególnie 
klasy IgG, jest zjawiskiem do niego wtórnym. Oba scho-
rzenia cechują się identycznym fenotypem i manifestacją 
kliniczną przemawiającą za dominującym upośledzeniem 
odporności T-komórkowej, gdyż poza zakażeniami bak-
teryjnymi, zapalenie płuc o etiologii Pneumocystis jiroveci 
[15], rozsiane infekcje cytomegalowirusem (CMV), wirusem 
opryszczki (HSV) oraz zapalenie dróg żółciowych wywołane 
przez Cryptosporidium parvum występują już w okresie nie-
mowlęcym i cechują się ciężkim, przewlekłym przebiegiem.

Nieprawidłowości regulacji CSR obejmują kolejne dwa 
schorzenia, będące wynikiem mutacji genów kodujących 
białka enzymatyczne uczestniczące w rekombinacji DNA, 
indukowanej dezaminazy cytydyny (induced cytidine de-
aminase, AID) i N-glikozylazy uracylu (uracil N-glycosilase, 
UNG). Dziedziczone są one autosomalnie recesywnie i są 
wewnętrznymi defektami limfocytów B, cechują się też 
późniejszym początkiem objawów niż niedobory CD40  
i CD40L. Poza nawracającymi zakażeniami, charakterystycz-
ne powikłania obejmują nieswoiste zapalenie jelit, schorze-
nia autoimmunizacyjne i hiperplazję układu limfatycznego 
[16]. Do tej grupy zaburzeń CSR należą także związany  
z chromosomem X niedobór NEMO (NFκ	B essential mo-
dulator), o zbliżonym do niedoboru CD40 upośledzeniu 
odporności, współistniejący z dysplazją ektodermalną [17] 
oraz niedobór białka PMS2 (postmeiotic segregation incre-
ased 2) [18].

Obraz hiperimmunoglobulinemii M spotykany jest tak-
że w innych dobrze określonych niedoborach odporności  
o szerokiej konstelacji objawów klinicznych, składającej się na 
zespoły niestabilności chromosomowych, jak ataksja-telean-
giektazja i zespół Nijmegen, w których zachodzą mutacje bia-
łek odgrywających rolę w konwersji jednoniciowego do dwu-
niciowego DNA (ATM, ataxia-telangiectasia mutated oraz 
MRE11-RAD50-NBS1, odpowiednio) w przebiegu CSR [13].
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Pospolity zmienny niedobór odporności
Pospolity zmienny niedobór odporności (common varia-

ble immunodeficiency, CVID) jest idiopatycznym, hetero-
gennym zaburzeniem różnicowania i dojrzewania limfocy-
tów B, którego wspólnym wykładnikiem jest upośledzenie 
wytwarzania przeciwciał. Cechuje się stężeniem IgG poniżej 
2SD w stosunku do wartości referencyjnych dla wieku, ob-
niżonym stężeniem IgA i /lub IgM oraz defektem wytwa-
rzania przeciwciał swoistych i upośledzeniem odpowiedzi 
poszczepiennej. Początek objawów CVID ma najczęściej 
miejsce w wieku dziecięcym i prawdopodobne rozpoznanie 
CVID może być ustalone u dziecka w wieku >2 lat, u którego 
wykluczone zostaną inne przyczyny hipogammaglobuline-
mii [2,19]. Różnorodność fenotypowa i niekompletna pene-
tracja niektórych związanych z CVID defektów molekular-
nych sugeruje wieloczynnikową etiologię, z dominującymi 
zaburzeniami rozwoju limfocytów B. Jednak brak jednego 
uniwersalnego parametru immunologicznego oraz klinicz-
na heterogenność choroby utrudnia zdefiniowanie defektu 
genetycznego i mechanizmów modyfikujących przebieg 
choroby. Rodzinne występowanie CVID notowane jest  
w około 10% przypadków; również podłoże genetyczne 
określone zostało u mniej niż 10% chorych z CVID. U więk-
szości pacjentów etiologia choroby pozostaje nieznana,  
a rozpoznanie CVID ma charakter diagnozy z wykluczenia, 
opartej na objawach klinicznych i parametrach immuno-
logicznych. Rozwój CVID u dorosłych może być u niekiedy 
poprzedzony w dzieciństwie niedoborem IgA, niedobo-
rem podklas IgG lub też niedoborem przeciwciał swoistych 
przeciwko antygenom polisacharydowym.

Zidentyfikowane defekty genetyczne predysponujące do 
rozwoju hipogammaglobulinemii obejmują między innymi 
cząsteczki uczestniczące w modulacji przewodzenia sygna-
łu i aktywacji limfocytów B, takie jak CD19 [20] i CD81 [21] 
oraz kostymulacji, jak marker aktywacji limfocytów T, ICOS 
(inducible costimulator) [22]. W przypadku mutacji TACI 
(transmembrane activator calcium-modulator and cyclo-
philin ligand interactor), polimorficznej cząsteczki należącej 
do rodziny receptorów TNF na limfocytach B, genetyczne 
podłoże CVID ma charakter bardziej złożony, a fenotyp pa-
cjentów, u których stwierdzono te same mutacje TACI, jest 
różnorodny [23].

Charakterystyczny defekt immunologiczny w CVID pole-
ga na nieefektywnym różnicowaniu limfocytów B w komór-
ki pamięci i następnie w komórki plazmatyczne zdolne do 
sekrecji wszystkich rodzajów immunoglobulin. Liczba limfo-
cytów B pamięci CD19+CD27+IgM-IgD- oraz niedojrzałych 
limfocytów B przejściowych CD19+CD21lowCD38low we krwi 
obwodowej stała się podstawą klasyfikacji CVID [24,25]  
i prognozowania powikłań choroby w postaci przewlekłej 
choroby płuc i oskrzeli, autoimmunizacji, limfadenopa-
tii, splenomegalii, tworzenia ziarniniaków i zapalenia jelit 
[26,27]. Z uwagi na dynamiczne zmiany w zakresie subpo-
pulacji limfocytów B u dzieci związane z ich dojrzewaniem 
i nabywaniem kompetencji immunologicznej, ocena limfo-
cytów B pamięci i niedojrzałych limfocytów B u dzieci <10 
lat może nie odzwierciedlać zaburzeń dojrzewania tych ko-
mórek charakterystycznych dla CVID [28,29].

Obraz kliniczny choroby jest bardzo zróżnicowany.  
U dzieci najczęstszą manifestację CVID, obserwowaną  

w 88% przypadków, stanowią zakażenia układu oddecho-
wego [30] – zatok przynosowych, ucha środkowego, za-
palenia oskrzeli i zapalenia płuc, wywołane zwykle przez 
bakterie otoczkowe. Inne zakażenia stwierdzane u dzieci 
z CVID to zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa, 
odmiedniczkowe zapalenia nerek i infekcje przewodu po-
karmowego. Rozstrzenie oskrzeli, choroba śródmiąższowa 
płuc i włóknienie płuc stanowią najpoważniejsze odległe 
powikłania prowadzące do upośledzenia stanu zdrowia  
i zwiększenia śmiertelności [31]. Zwiększone jest ryzyko 
autoimmunizacji oraz rozwoju nowotworów, najczęściej 
wywodzących się z układu limfatycznego, częściej też niż  
w populacji dzieci zdrowych występuje zahamowanie wzro-
stu i upośledzenie umysłowe [30].

Przejściowa hipogammaglobulinemia niemowląt
Jest częstym pierwotnym niedoborem odporności  

u niemowląt i małych dzieci, który charakteryzuje się de-
fektem wytwarzania immunoglobuliny G <2SD w stosunku 
do wartości referencyjnych dla wieku i równocześnie upo-
śledzonym lub prawidłowym wytwarzaniem pozostałych 
izotypów immunoglobulin. Diagnoza przejściowej hipo-
gammaglobulinemii niemowląt (transient hypogamma-
globulinemia of infancy, THI) wymaga wykluczenia agam-
maglobulinemii z niedoborem limfocytów B oraz innych 
znanych przyczyn zaburzeń wytwarzania przeciwciał, ta-
kich jak stosowane leki, zaburzenia genetyczne i chromo-
somopatie w zespołach związanych z PNO, nowotwory, 
przewlekłe choroby nerek, przewodu pokarmowego oraz 
zakażenia. Jednakże, ostateczne rozpoznanie THI ma cha-
rakter retrospektywny, po osiągnięciu spontanicznej immu-
nokorekcji i normalizacji poziomów przeciwciał [32], która 
zachodzi w szerokim przedziale wiekowym, od 24 [32] do 
powyżej 60 miesiąca życia [33,34].

Etiologia THI pozostaje niewyjaśniona. W okresie no-
worodkowym i niemowlęcym do około 6 miesiąca życia 
produkcja własna IgG jest bardzo niewielka, a w surowi-
cy dziecka znajduje się przede wszystkim IgG pochodzenia 
matczynego, otrzymane w wyniku transferu przezłożysko-
wego w czasie ciąży. THI u części dzieci jest prawdopodob-
nie przedłużającym się stanem fizjologicznej hipogamma-
globulinemii, występującej pomiędzy 3 a 6 miesiącem życia, 
kiedy matczyne IgG zanikają z krążenia. Ponadto, w etiolo-
gii tego schorzenia brane są pod uwagę także zaburzenia 
immunoregulacyjne, bowiem u dzieci z THI wykazano upo-
śledzenie antygenowo-swoistej odpowiedzi poszczepiennej 
[35], zmniejszenie liczby limfocytów B pamięci [36] oraz 
zwiększenie liczby limfocytów T regulatorowych [37].

Przebieg kliniczny związany jest przede wszystkim z za-
każeniami - najczęściej, u ponad 90% dzieci z THI występu-
ją infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych [32, 33], 
następnie układu moczowego, rzadko – zagrażające życiu 
zakażenia, jak sepsa, zapalenie szpiku kostnego i zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych [33].

Niedobór podklas IgG
Niedobór podklas IgG definiowany jest jako obniżone 

<2SD wartości referencyjnych dla wieku stężenie jednej lub 
więcej podklas – IgG1, IgG2, IgG3 lub IgG4 w surowicy, przy 
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prawidłowym poziomie całkowitym IgG oraz innych izoty-
pów immunoglobulin. W ustaleniu rozpoznania niedoboru 
tego niedoboru odporności należy mieć na uwadze związa-
ną z wiekiem dziecka sekwencję dojrzewania wytwarzania 
poszczególnych podklas IgG, wynikającą z porządku genów 
regionu stałego łańcucha ciężkiego na chromosomie 14.  
W konsekwencji, stężenia IgG3 i IgG1 zwiększają się szyb-
ko w okresie niemowlęcym, podczas gdy wytwarzanie IgG2  
i IgG4 jest opóźnione w czasie [38].

Z klinicznego punktu widzenia, największe znaczenie ma 
niedobór podklasy IgG2, w której zlokalizowane są prze-
ciwciała swoiste przeciwko antygenom polisacharydowym 
bakterii otoczkowych. Jednak ze względu na fakt, że ozna-
czenie poziomów podklas IgG nie odzwierciedla szczegó-
łowo funkcji przeciwciał [39], u dzieci z niedoborem IgG2, 
chorujących na infekcje o poważnym przebiegu, takie jak 
zapalenia oskrzeli i płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, sep-
sa, zalecane jest badanie w kierunku niedoboru przeciwciał 
swoistych przeciwko polisacharydom (specific anti-polysac-
charide antibody deficiency, SPAD).

Niedobór IgA
Selektywny niedobór IgA (sIgAD) definiowany jest jako 

stężenie IgA w surowicy poniżej 7 mg/dl przy prawidłowych 
poziomach pozostałych izotypów immunoglobulin, stwier-
dzane u dziecka w wieku powyżej 4 lat. U młodszych dzieci 
występuje często opóźnienie wytwarzania IgA, które ma 
charakter przemijający i nie jest uznawane za PNO.

Niedobór IgA w znacznej większości przypadków jest 
asymptomatyczny; objawy kliniczne, jeśli występują, naj-
częściej związane są z zakażeniami, co wynika nie tylko  
z niedoboru IgA w surowicy, ale także IgA wydzielniczej  
i upośledzenia odporności związanej z błonami śluzowymi. 
Część pacjentów z sIgAD choruje na nawracające zapalenia 
dróg oddechowych – ucha środkowego, zatok przynoso-
wych oraz zapalenia oskrzeli i płuc, a także infekcje prze-
wodu pokarmowego. Zwiększone jest ryzyko chorób au-
toimmunizacyjnych – celiakii, nieswoistego zapalenia jelit, 
młodzieńczego przewlekłego zapalenia stawów, cytopenii 
autoimmunizacyjnych oraz chorób alergicznych – astmy  
i alergii pokarmowej [40].

Etiologia sIgAD jest nieznana, jednakże, podobnie jak w 
przypadku CVID, mutacje TACI zwiększają predyspozycję do 
rozwoju choroby i stąd też obserwowane jest rodzinne wy-
stępowanie sIgAD oraz CVID, a także ewolucja niedoboru 
IgA do CVID [41].

Zasady postępowania leczniczego
Podstawową opcją terapeutyczną w szeregu pierwot-

nych niedoborów wytwarzania przeciwciał u dzieci, takich 
jak agammaglobulinemia, CVID, zaburzenia CSR (z wyjąt-

kiem mutacji CD40 i CD40L, w których leczeniem z wyboru 
jest przeszczep komórek hematopoetycznych) jest terapia 
substytucyjna preparatami poliwalentnych immunoglobu-
lin, będąca źródłem szerokiego spektrum przeciwciał anty-
genowo-swoistych.

W ciężkich, objawowych PNO z poważnymi zaburzeniami 
czynności limfocytów B i produkcji przeciwciał, terapia im-
munoglobulinami jest leczeniem ratującym życie, skutecz-
nym w złagodzeniu ciężkości przebiegu i zmniejszeniu licz-
by zakażeń i narządowych powikłań infekcyjnych. Istotnym 
aspektem postępowania leczniczego jest nie tylko wczesne 
włączenie leczenia substytucyjnego, zmniejszające ryzyko 
wczesnych i odległych powikłań i poprawiające rokowanie, 
ale także dobór skutecznej dawki preparatu przeciwciał, 
szczególnie istotny w zapobieganiu rozwoju powikłań płu-
cnych i rozstrzeni oskrzeli. Dane te stanowią przesłankę do 
stosowania u pacjentów z głęboką hipogammaglobuline-
mią, poczatkowo wyższych dawek immunoglobulin, mak-
symalnie 800 mg/kg, celem osiągnięcia wyższego stężenia 
IgG w okresie pomiędzy kolejnymi infuzjami, a następnie 
kontynuowania leczenia substytucyjnego w dawkach stan-
dardowych 400-500 mg/kg w odstępach miesięcznych. 
Wykorzystanie przeciwzapalnego i immunomodulacyjnego 
działania immunoglobulin jest cennym elementem terapii 
obserwowanych często w przebiegu PNO komplikacji auto-
immunizacyjnych i zapalnych [42].

Wskazania do leczenia immunoglobulinami łagodnie 
przebiegających niedoborów wytwarzania przeciwciał, 
takich jak przejściowa hipogammaglobulinemia niemow-
ląt, powinny być rozważane indywidualnie. U dzieci z THI,  
u których występują częste zakażenia, leczenie preparata-
mi immunoglobulin może być korzystne dla zapobiegania 
infekcjom poprzez dostarczenie antygenowo-swoistych 
przeciwciał i nie przyczynia się do opóźnienia ich własnej 
produkcji [33, 43].

Zainicjowane przed około 25 laty wysiłki poprawy jakości 
życia dzieci z przewlekłymi chorobami, jakimi są pierwotne 
niedobory odporności, często wymagające leczenia sub-
stytucyjnego immunoglobulinami przez całe życie, zaowo-
cowały wprowadzeniem terapii stosowanej w warunkach 
domowych drogą podskórnych infuzji co 7-10 dni. Terapia 
substytucyjna podskórnymi preparatami immunoglobulin 
okazała się dobrze tolerowana, obarczona małym ryzykiem 
systemowych powikłań i skuteczna w prewencji zakażeń, 
zapewniając stabilny poziom IgG pomiędzy infuzjami [44]. 
Umożliwiła ona nie tylko prowadzenie codziennych zajęć, 
nieograniczonych częstym przebywaniem w szpitalu, ale 
przede wszystkim przyczyniła się do poprawy akceptacji 
leczenia i przejścia dziecka i jego opiekuna na pozycję ak-
tywnego partnera, czynnie uczestniczącego w prowadzeniu 
terapii [45].
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