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Niedobory odporności humoralnej u osób dorosłych
Humoral immunodeficiencies in adults
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Streszczenie

Do najczęstszych niedoborów odporności humoralnej, stanowiących 
około 65% pierwotnych niedoborów odporności, zaliczamy: izolowany 
niedobór IgA, pospolity zmienny niedobór odporności, agammaglobuli-
nemię sprzężoną z chromosomem X, niedobory podklas IgG, niedobory 
specyficznych przeciwciał, zespół hiper-IgE i zespoły hiper-IgM. W związ-
ku z rzadkim występowaniem większości tych schorzeń, ich rozpoznanie 
bywa opóźnione nawet o kilka lat, a część z nich bywa rozpoznawana 
dopiero w wieku dorosłym. Z drugiej strony, lepsza opieka nad pacjen-
tami, intensywna i nowoczesna antybiotykoterapia, a przede wszystkim 
leczenie preparatami immunoglobulin w znacznym stopniu poprawiły 
przeżywalność chorych i sprawiły, że po osiągnięciu pełnoletności stają 
się oni pacjentami ośrodków internistycznych. W pracy omówiono pato-
genezę, symptomatologię oraz leczenie najczęstszych pierwotnych nie-
doborów odporności humoralnej u osób dorosłych. Zwrócono również 
uwagę na pewne odrębności manifestacji w wieku dorosłym, gdzie poza 
nawracającymi zakażeniami częściej występują objawy autoimmunolo-
giczne oraz zwiększa się ryzyko chorób nowotworowych.

Słowa kluczowe: niedobór odporności humoralnej, immunoglobuliny, 
nawracające zakażenia, objawy autoimmunologiczne

Summary

The most common humoral immunodeficiencies, that constitute 65% of 
primary immunodeficiency disorders, comprise selective IgA deficiency, 
common variable immunodeficiency, X-linked agammaglobulinemia, IgG 
subclass deficiency, specific antibody deficiency, hyper-IgE syndrome and 
hyper-IgM syndromes. Because most of these syndromes are rare, the 
diagnostic delay may be as long as several years, and some of them are 
diagnosed in adults. On the other hand, a better patient care, intensive 
modern antibiotic therapy and, most of all, immunoglobulin substitution 
have improved patients’ survival, allowing them to achieve adulthood, 
when they  become the internal medicine patients. The authors present 
the pathogenesis, symptomatology and treatment regimens of the most 
common humoral immunodeficiencies in adults, focusing on differences 
in manifestations, especially autoimmune symptoms and increased ma-
lignancy risk.
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Wykaz skrótów:

PNO – pierwotne niedobory odporności
CVID – common variable immunodeficiency – pospolity 
zmienny niedobór odporności
XLA – X-linked agammaglobulinemia – agammaglobuline-
mia sprzężona z chromosomem X
MHC – Major Histocompatibility Complex – główny układ 
zgodności tkankowej
BAFF – B-cell activating factor – czynnik aktywujący lim-
focyty B
APRIL – a proliferation inducing ligand – ligand aktywują-
cy proliferację
TNF – tumor necrosis factor – czynnik martwicy nowotworów
TACI – transmembrane activator, calcium modulator and 
cyclophilin ligand interactor – receptor z nadrodziny  
TNF na limfocytach B

IVIG – intravenous immunoglobulin – immunoglobuliny 
dożylne
Btk – Bruton’s tyrosine kinase – kinaza tyrozynowa Brutona
HIES – hyper-IgE syndrome – zespół hiper-IgE
STAT – signal transducer and activator of transcription – 
cząsteczka przekazująca sygnał i aktywująca transkrypcję
DOCK8 – dedicator of cytokinesis 8 – cząsteczka aktywu-
jąca GTPazy Rho
TYK2 – tyrosinekinase 2 – kinaza tyrozynowa 2
IPEX – immunodysregulation, polyendocrinopathy, ente-
ropathy, X-linkedsyndrome) – autoimmunologiczny zespół 
dysregulacji immunologicznej z poliendokrynopatiąi ente-
ropatią sprzężony z chromosomem X
X-HIGM – X-linked hyper-IgM syndrome – zespół hiper-
-IgM sprzężony z chromosomem X
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Wstęp
Niedobory odporności humoralnej są wynikiem zmniej-

szonego stężenia immunoglobulin w surowicy krwi. Może 
ono być wynikiem upośledzonej produkcji przeciwciał lub 
nasilonej ich utraty, jak w przypadku enteropatii przebiega-
jących z utratą białka, zespołu nerczycowego lub rozległych 
oparzeń. Zmniejszenie syntezy immunoglobulin w przebie-
gu pierwotnych niedoborów odporności (PNO) humoralnej 
wiąże się z defektem samych limfocytów B lub zaburzoną 
interakcją pomiędzy limfocytami B i T [1]. Wtórne zahamo-
wanie syntezy immunoglobulin może być wynikiem działa-
nia leków immunosupresyjnych (takich jak glikokortykoste-
roidy czy rituksimab), chorób nowotworowych lub innych 
przewlekłych chorób mogących wywołać supresję szpiku 
kostnego. W odróżnieniu od tzw. złożonych niedoborów 
odporności, odpowiedź komórkowa w niedoborach humo-
ralnych jest zazwyczaj prawidłowa.

Dla niedoboru przeciwciał charakterystyczne są nawra-
cające zakażenia wywołane bakteriami otoczkowymi, taki-
mi jak Streptococcus pneumoniae czy Haemophilus influ-
enzae [2]. U osób dorosłych najczęstszą manifestacją jest 
zapalenie zatok lub zapalenie płuc, rzadziej - zapalenie 
ucha środkowego. Zakażenia wirusowe układu oddecho-
wego również występują częściej i mają cięższy przebieg 
[3]. Objawem występującym zarówno u dzieci jak i doro-
słych bywa przewlekła biegunka [4]. Czasami główną ma-
nifestacją niedoboru są zaburzenia autoimmunizacyjne. 
Objawami, które również powinny budzić podejrzenie nie-
doboru przeciwciał są: hiperplazja tkanki limfatycznej jelit  
i hepatosplenomegalia o niejasnej etiologii [4].

Niedobory odporności humoralnej stanowią około 65% 
wszystkich PNO. Wśród nich wyróżniamy: izolowany niedo-
bór IgA, pospolity zmienny niedobór odporności (common 
variable immunodeficiency syndrome, CVID), agammaglo-
bulinemię sprzężoną z chromosomem X (X-linked agam-
maglobulinemia, XLA, agammaglobulinemię Brutona), nie-
dobory podklas IgG, niedobory specyficznych przeciwciał, 
zespoły hiper-IgM, zespół hiper-IgE, oraz niezwykle rzadko 
występujące: izolowany niedobór IgM, a także izolowany 
niedobór IgE, będący raczej odchyleniem od normy labo-
ratoryjnej, niż schorzeniem klinicznym. Zespoły hiper-IgD 
zaliczane są raczej do grupy chorób autozapalnych, a nie 
do niedoborów odporności.

Co ważne, rozpoznanie stawiane jest zazwyczaj z opóź-
nieniem w stosunku do pojawienia się pierwszych objawów 
klinicznych, często dopiero u osoby dorosłej. Dlatego istot-
na jest znajomość objawów ostrzegawczych sugerujących 
PNO i skierowanie chorego do odpowiedniego ośrodka 
immunologii klinicznej. Medyczny Komitet Doradczy Fun-
dacji im. Jeffreya Modella opracował 10 objawów ostrze-
gawczych PNO, które w przypadku osób dorosłych brzmią 
następująco:

  1. Dwa lub więcej nowych zakażeń ucha w ciągu roku;

  2. Dwa lub więcej nowych zakażeń zatok w ciągu roku, 
przy braku alergii;

  3. Jedno zapalenie płuc rocznie w ciągu co najmniej 2 lat;

  4. Przewlekła biegunka z utratą masy ciała;

  5. Nawracające zakażenia wirusowe (przeziębienia, 
opryszczka, brodawki, kłykciny);

  6. Konieczność częstego stosowania antybiotyków dożyl-
nych w leczeniu zakażeń.

  7. Nawracające, głębokie ropnie skóry lub narządów we-
wnętrznych.

  8. Uporczywe pleśniawki lub zakażenia grzybicze na skó-
rze lub w innej lokalizacji.

  9. Zakażenie normalnie nieszkodliwymi  prątkami niegruź-
liczymi;

10. Pierwotny niedobór odporności w wywiadzie rodzin-
nym.

PNO należy podejrzewać, jeżeli wystąpią 2 lub więcej  
z powyższych objawów ostrzegawczych [5].

Izolowany niedobór IgA
Izolowany niedobór IgA to obniżenie stężenia immuno-

globuliny IgA w surowicy, przy prawidłowych stężeniach 
IgG i IgM, po wykluczeniu innych przyczyn hipogammaglo-
bulinemii. Rozpoznanie można postawić dopiero po 4. roku 
życia, ponieważ u młodszych dzieci stężenie immunoglobu-
lin bywa przejściowo zmniejszone. Wyróżnia się 2 stopnie 
ciężkości izolowanego niedoboru IgA: ciężki (rozpoznanie 
pewne) – ze stężeniem IgA poniżej 7 mg/dl i częściowy (roz-
poznanie prawdopodobne) – ze stężeniem IgA większym 
niż 7 mg/dl, ale poniżej dolnej granicy normy [6].

Izolowany niedobór IgA jest najczęstszym PNO u ludzi, 
chociaż większość dotkniętych osób pozostaje bezobjawo-
wa. Szacunkowa częstość występowania pochodzi z obser-
wacji zdrowych dawców krwi i waha się pomiędzy 1 na 100 
do 1 na 1000 osób rasy kaukaskiej, czarnej i mieszkańców 
Środkowego Wschodu. Znacznie rzadziej występuje wśród 
Azjatów [7].

Najważniejszym czynnikiem ryzyka tego niedoboru jest 
dodatni wywiad rodzinny w kierunku izolowanego nie-
doboru IgA bądź CVID. Krewni pierwszego stopnia mają 
50-krotnie większe ryzyko jego rozwoju w porównaniu  
z osobami z ujemnym wywiadem rodzinnym. Istnieje więk-
sze prawdopodobieństwo odziedziczenia niedoboru, gdy 
chora jest matka [8]. Dokładny mechanizm dziedziczenia 
nie został jednak poznany.

U mniej niż jednej trzeciej dotkniętych tym niedoborem 
osób stwierdza się nawracające zakażenia zatok i płuc, za-
burzenia autoimmunologiczne, zakażenia i inne choroby 
zapalne przewodu pokarmowego, zaburzenia alergiczne,  
a także reakcje anafilaktyczne podczas przetaczania pre-
paratów krwiopochodnych [9]. Podobnie jak w przypadku 
innych PNO są doniesienia o przypadkach chłoniaków i ra-
ków przewodu pokarmowego. Nie udowodniono jednak, 
że osoby z tym niedoborem mają ogólnie zwiększone ryzy-
ko nowotworów [10]. Stężenie IgA w surowicy nie koreluje  
z występowaniem i ciężkością poszczególnych powikłań. 
Zakażenia układu oddechowego występują częściej niż 
przewodu pokarmowego, najprawdopodobniej w związku 
z obecnością wydzielniczej IgM w błonie śluzowej przewo-
du pokarmowego [11]. U dorosłych pacjentów z izolowa-
nym niedoborem IgA i objawami klinicznymi stwierdza się  
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nawracające zakażenia zatok, oskrzeli i płuc [12] wywoływa-
ne bakteriami otoczkowymi (Streptococcus pneumoniae; 
Haemophilus influenzae). Nawracające i przewlekłe zakaże-
nia prowadzą do ciężkiego i trwałego uszkodzenia orga-
nów, np. rozstrzeni oskrzeli [13]. U chorych z izolowanym 
niedoborem IgA częstsze są także powszechne zakażenia 
wirusowe górnych dróg oddechowych (tzw. przeziębienia), 
wirusowe zapalenie krtani czy spojówek [12]. Większość 
towarzystw immunologicznych przyjęło arbitralnie 4 lub 
więcej zapaleń zatok lub ucha oraz 2 lub więcej zapalenia 
płuc w ciągu roku jako liczbę sugerującą defekt odporności. 
Jednak podatność na zakażenia może się zmieniać w zależ-
ności od wielu czynników, między innymi: kontaktu z ma-
łymi dziećmi (w przypadku dorosłych), rodzaju i wirulencji 
powszechnie występujących wirusów, poziomu stresu i in-
nych czynników wpływających na ogólny stan zdrowia [5].

U pacjentów z izolowanym niedoborem IgA częściej 
występują zakażenia pierwotniakiem Giardia lamblia [14].  
W przypadku innych czynników zakaźnych przewodu po-
karmowego odpowiedź układu immunologicznego jest 
prawidłowa [15].

Do niezakaźnych zaburzeń ze strony przewodu pokar-
mowego należą: choroba trzewna i zapalne choroby jelit 
[16]. Celiakia dotyczy nawet 10-30% pacjentów, a izolowa-
ny niedobór IgA stwierdza się częściej u chorych z celiakią  
(u 1 na 39 do 57 osób). Dlatego podczas diagnostyki cho-
roby trzewnej należy pamiętać o sprawdzeniu stężenia IgA. 
Jego obniżenie może być przyczyną fałszywie ujemnych wy-
ników specyficznych autoprzeciwciał przeciwko transgluta-
minazie tkankowej, endomysium i gliadynie w klasie IgA 
[17]. Częściej rozpoznaje się również wrzodziejące zapale-
nie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna [18,19].

U osób z izolowanym niedoborem IgA oraz CVID częściej 
stwierdza się guzkowy (pęcherzykowy) rozrost limfatyczny, 
z zasady łagodny, może jednak w niektórych przypadkach 
towarzyszyć chłoniakom [20].

Izolowany niedobór IgA występuje niekiedy u chorych 
na schorzenia autoimmunologiczne. I odwrotnie: pacjenci  
z rozpoznanym izolowanym niedoborem IgA mają zwięk-
szone ryzyko rozwoju chorób z autoagresji. W literaturze 
spotyka się doniesienia o związku izolowanego niedoboru 
IgA z wieloma chorobami o podłożu autoimmunologicz-
nym. Bardzo interesująca jest teoria związku pomiędzy 
obecnością przeciwciał przeciwko białku mleka krowiego, 
często występujących u chorych z niedoborem IgA, a cho-
robami autoimmunologicznym, zwłaszcza zapalnymi cho-
robami przewodu pokarmowego [17]. Znacznie częściej 
stwierdza się również obecność autoprzeciwciał bez obja-
wów jawnej choroby autoimmunologicznej [21].

Dane dotyczące związku izolowanego niedoboru IgA  
i chorób atopowych są kontrowersyjne. Wydaje się, że cho-
roby alergiczne dróg oddechowych (alergiczny nieżyt nosa  
i alergiczna astma oskrzelowa) oraz alergia pokarmowa wy-
stępują częściej, ale dokładne dane epidemiologiczne nie są 
znane [12]. Obecna lub występująca w przeszłości astma 
oskrzelowa wiążą się ze zwiększoną częstością izolowanego 
niedoboru IgA i(lub) CVID w porównaniu do osób bez ta-
kiego wywiadu. Stąd zapewne ryzyko zakażeń bakteryjnych  
u niektórych chorych na astmę [22].

U pacjentów z izolowanym niedoborem IgA oraz CVID 
mogą wystąpić anafilaktyczne reakcje poprzetoczeniowe, 
związane z obecnością przeciwciał anty-IgA, zwłaszcza 
jeśli stężenie IgA jest poniżej progu detekcji. Jeżeli są to 
przeciwciała klasy IgE, reakcje mogą mieć ciężki przebieg. 
Większość wykrywanych przeciwciał anty-IgA jest jed-
nak klasy IgG. Reakcje te są bardzo rzadkie (1 na 20000 
do 1 na 47000 przetoczeń), a część z nich może nie mieć 
związku z obecnością anty-IgA; występują po przetocze-
niu praktycznie wszystkich preparatów krwiopochodnych,  
w tym również immunoglobulin. Stąd istotne, aby chorzy  
z niedoborem IgA otrzymywali preparaty z małą zawarto-
ścią lub całkowicie pozbawione IgA. Dotyczy to również 
preparatów immunoglobulin; preparaty dożylne można za-
stąpić – podskórnymi [17,23].

U pacjentów z nawracającymi zakażeniami dróg od-
dechowych należy pamiętać o możliwości współistnienia 
choroby alergicznej lub przewlekłego zapalenia zatok. Prze-
taczanie preparatów immunoglobulin zalecane jest w przy-
padkach nawracających zakażeń zatok i płuc, upośledzonej 
odpowiedzi na szczepienia i nieskuteczności profilaktycznej 
antybiotykoterapii. Celem tej terapii nie jest uzupełnienie 
IgA w surowicy, lecz dostarczenie specyficznych przeciwciał 
IgG zawartych w tych preparatach [24]. Izolowany niedo-
bór IgA może wiązać się z innymi niedoborami przeciwciał, 
a także innymi PNO. Opisywano przypadki progresji izolo-
wanego niedoboru IgA do CVID, współistnienia z niedobo-
rem podklasy IgG2 i niedoborem specyficznych przeciwciał 
oraz zespołem ataksja-teleangiektazja i zespołem DiGeor-
ge’a [25].

Pospolity zmienny niedobór odporności
CVID jest najczęstszym ciężkim wrodzonym niedoborem 

odporności humoralnej występującym zarówno u dzieci 
jak i osób dorosłych. Charakteryzuje się nieprawidłowym 
różnicowaniem limfocytów B i upośledzeniem syntezy 
przeciwciał. Termin „zmienny” odnosi się do różnorodno-
ści objawów klinicznych, jakimi cechuje się ten niedobór, 
od nawracających infekcji układu oddechowego, poprzez 
przewlekłe zmiany zapalne w płucach, zaburzenia ze strony 
przewodu pokarmowego, schorzenia autoimmunologiczne 
aż do nowotworów układu chłonnego i przewodu pokar-
mowego [26]. CVID cechuje się znamiennym obniżeniem 
stężenia IgG z towarzyszącymi niskimi stężeniami IgA i(lub)
IgM oraz słabą lub brakiem odpowiedzi na szczepienia 
ochronne. Rozpoznanie można postawić po wykluczeniu 
innych przyczyn upośledzenia odporności [27]. CVID po-
zostaje najczęstszym, istotnym klinicznie PNO. Według 
niemieckiego Narodowego Rejestru Pierwotnych Niedobo-
rów Odporności z grupy 1368 osób (w tym w 2012 roku 
żyły 1232 osoby) 37,4% ma rozpoznany CVID. Większość 
to osoby dorosłe, z nieznaczną przewagą mężczyzn [28]. 
Częstość CVID w populacji ogólnej waha się pomiędzy 1 na 
50000 a 1 na 200000 (1 na 75000 żywych urodzeń). Oko-
ło 10-25% to przypadki rodzinne z przewagą dziedzicze-
nia autosomalnego dominującego. Uważa się, że CVID nie 
jest jedną chorobą, a raczej zespołem objawów klinicznych 
związanych z hipogammaglobulinemią, wynikających z róż-
nych zaburzeń genetycznych. Rozpoznanie jest zwykle sta-
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wiane u chorego w wieku nastoletnim lub częściej u osób 
dorosłych, nawet w średnim wieku [26]. W jednym z badań 
średni wiek wystąpienia pierwszych objawów wynosił 23 
lata dla mężczyzn i 28 lat dla kobiet, natomiast średni wiek 
diagnozy, odpowiednio - 29 i 33 lata [29]. To opóźnienie 
rozpoznania w przypadku CVID ulega ostatnio skróceniu, 
ale nadal wynosi średnio około 4 lat [28].

Do najczęstszych objawów CVID należą zakażenia dróg 
oddechowych i uogólnione zakażenia bakteryjne oraz po-
wikłania ze strony przewodu pokarmowego. U dorosłych 
pacjentów z CVID najczęściej stwierdza się nawracające za-
palenia oskrzeli i zatok, zapalenia ucha środkowego i płuc, 
rzadziej natomiast – wirusowe zapalenie wątroby, półpasiec 
i zakażenie Giardia lamblia. Do najczęstszych patogenów 
należą bakterie otoczkowe i atypowe (Mycoplasma spp.). 
U 25% pacjentów z CVID stwierdza się obecność zaburzeń 
autoimmunologicznych. Najczęściej występują małopłytko-
wość autoimmunologiczna i anemia autoimmunohemoli-
tyczna (5-8% pacjentów z CVID). U jednej trzeciej pacjen-
tów obserwuje się splenomegalię. Wśród innych zaburzeń 
stwierdza się: obecność przeciwciał anty-IgA, anemię złośli-
wą, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy oraz rzadziej 
występujące: reumatoidalne zapalenie stawów, bielactwo  
i zapalenia naczyń [30].

Do głównych powikłań pulmonologicznych należą na-
wracające zapalenia płuc, choroba śródmiąższowa i zwłók-
nienie płuc oraz rozstrzenie oskrzeli. Aż u 50% pacjentów  
z CVID stwierdza się tzw. fenotyp obturacyjny, czyli prze-
wlekłe zapalenie oskrzeli i (lub) astmę oskrzelową [31].  
U znacznej części chorych (10-22%), głównie dorosłych, 
tworzą się ziarniniaki, lokalizujące się najczęściej w płu-
cach, a także w wątrobie, skórze, śledzionie i przewodzie 
pokarmowym; mogą wyprzedzać rozpoznanie niedoboru 
odporności. Serologicznie są to nieserowaciejące ziarniniaki 
przypominające ziarninę sarkoidalną; u części stwierdza się 
zwiększone stężenie enzymu konwertującego angiotensy-

nę. Za rozwój objawów limfoproliferacyjnych może być od-
powiedzialny ludzki wirus Herpes 8 (human herpes virus 8,  
HHV8) [32]. Podobnie jak w przypadku izolowanego nie-
doboru IgA prawie 50% pacjentów z CVID cierpi z powodu 
przewlekłej biegunki i zaburzeń wchłaniania. Do innych po-
wikłań ze strony przewodu pokarmowego należą: choroba 
Leśniowskiego-Crohna, ziarniniaki jelit, zakażenia pasożyt-
nicze, bakteryjne i wirusowe jelit, celiakia oraz hiperplazja 
jelitowych grudek chłonnych [4].

Pacjenci z CVID mają zwiększone ryzyko chorób nowo-
tworowych, zarówno hematologicznych jak i guzów litych 
(raka piersi, prostaty, jajników, jelita grubego). Najczęściej 
rozwijają się chłoniaki nieziarnicze i rak żołądka. Stąd zna-
czenie wywiadu rodzinnego pod kątem chorób onkologicz-
nych i badania przesiewowe, z zastrzeżeniem ograniczone-
go zastosowania badań radiologicznych [10].

Patogeneza CVID jest złożona. Obserwuje się rodzinne 
występowanie CVID i izolowanego niedoboru IgA, co może 
sugerować wspólną patogenezę obu schorzeń. Szczególnie 
predysponują do wystąpienia tych niedoborów haplotyp 8.1 
(HLA-A1 B8 DR3 DQ2) oraz locus „sIGAD1” w proksymalnej 
części głównego układu zgodności tkankowej (Major Histo-
compatibility Complex, MHC) [8,33]. Jednym z ważniejszych 
postulowanych mechanizmów patogenetycznych CVID jest 
upośledzenie różnicowania limfocytów B ze zmniejszeniem 
liczby limfocytów B pamięci o fenotypie CD27+IgD-IgM- 
(tzw. class-switched memory B cells). W oparciu o liczbę 
tych limfocytów utworzono 2 klasyfikacje CVID: freiburską  
i paryską [34]. U niektórych osób z CVID stwierdzono nie-
dobór molekuł błonowych z nadrodziny TNF: receptora 
BAFF (B-cell activating factor), niedobór czynnika aktywu-
jącego APRIL (a proliferation inducing ligand), defekt TACI 
(transmembrane activator, calcium modulator and cyclophi-
lin ligand interactor) lub niedobór CD19 na limfocytach B.  
W ramach diagnostyki CVID warto uwzględnić badania i te-
sty laboratoryjne wymienione w tabeli I.

Etap 1. Morfologia krwi z rozmazem

Stężenie IgG, IgA I IgM w surowicy

Białkomocz (w celu wykluczenia zespołu nerczycowego)

Etap 2. Podklasy immunoglobulin (zwłaszcza u osób z niedoborem IgA)

Badanie specyficznych przeciwciał w odpowiedzi na szczepionki białkowe (toksoid błoniczy i tężcowy, 
H. influenzae, izohemaglutyniny) i polisacharydowe (S. Pneumoniae)

Liczba limfocytów T i B oraz NK w badaniu cytometrii przepływowej

Test proliferacji limfocytów w odpowiedzi na mitogeny i antygeny (toksoid tężcowy i Candida)

Etap 3. Podtypy limfocytów B w badaniu cytometrii przepływowej w celu sprawdzenia czy liczba limfocytów 
B pamięci (class-switched memory B cells CD27+IgD-IgM-) jest zmniejszona oraz czy są zmiany liczby 
innych podtypów limfocytów B

Badania 
dodatkowe

Ekspresja BAFF-R, TACI i CD19 na limfocytach B i ICOS na aktywowanych limfocytach T w badaniu 
cytometrycznym

Analiza mutacji genetycznych: TNFRSF13B, ICOS, TNFRSF13C i CD19

CVID – common variable immunodeficiency (pospolity zmienny niedobór odporności); NK - natural killer („naturalni zabójcy”); BAFF – B-cell 
activating factor; TACI – transmembrane activator, calcium modulator and cyclophilin ligand interactor; ICOS – inducible co-stimulator; 
TNFRSF13B i 13C – tumor necrosis factor receptor super family – receptory z nadrodziny czynnika martwicy nowotworów

Tabela I. Etapy diagnostyki laboratoryjnej CVID z uwzględnieniem mechanizmów patogenetycznych [26]
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Leczenie CVID ma na celu zmniejszenie chorobowości  
i śmiertelności wynikającej z nawracających zakażeń. Lecze-
nie dożylnymi preparatami immunoglobulin (intravenous 
immunoglobulin, IVIG) jest skuteczne i nadal stanowi „zło-
ty standard” terapii CVID. Udowodniono skuteczność IVIG 
w zmniejszaniu częstości zapaleń płuc, poważnych zakażeń 
bakteryjnych, zapobieganiu przewlekłej chorobie płuc i ente-
rowirusowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu [26,29].

Zazwyczaj zaleca się dawkowanie 0,3-0,4 g/kg masy ciała 
co 3-4 tygodnie, tak aby utrzymać stężenie IgG w surowicy 
powyżej 5g/l (u niektórych pacjentów stężenie to powinno 
być wyższe – ok. 7 g/l). Alternatywnie można stosować pre-
paraty podskórne (zwłaszcza u chorych z niedoborem IgA) 
podając co tydzień nieco ponad jedną czwartą miesięcznej 
dawki IVIG. Podczas stosowania IVIG mogą wystąpić za-
równo łagodne jak i ciężkie reakcje niepożądane. Większo-
ści łagodnych reakcji udaje się uniknąć poprzez powolny 
wlew dożylny lub zapobiegawcze podanie paracetamolu 
(w dawce 500-1000 mg), leku przeciwhistaminowego, nie-
kiedy kortykosteroidów. Do rzadkich, ale ciężkich objawów 
niepożądanych IVIG zaliczamy anafilaksję, ostrą niewydol-
ność nerek, udar mózgu, zawał serca, żylną chorobę zakrze-
powo-zatorową i jałowe zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych. Leczenie preparatami podskórnymi jest znacznie 
bezpieczniejsze. Mogą wystąpić jedynie łagodne reakcje  
w miejscu podania, rzadziej gorączka, dreszcze i poty [35]. 
Integralną częścią strategii postępowania w CVID jest oczy-
wiście celowane leczenie przeciwdrobnoustrojowe. Można 
rozważać profilaktykę antybiotykową przy nieskuteczności 

leczenia immunoglobulinami, ale ten sposób postępowania 
jest dyskusyjny [36].

Choroby autoimmunologiczne i nowotwory są zazwy-
czaj leczone zgodnie ze standardami, przy uwzględnieniu 
ryzyka związanego z dodatkową immunosupresją [36]. 
Kortykosteroidy są skuteczne w zwalczaniu wielu objawów 
autoimmunologicznych i choroby ziarniniakowej. W nie-
których przypadkach leczenia chorób autoimmunologicz-
nych i choroby ziarniniakowej stosowano z powodzeniem 
przeciwciała monoklonalne nowej generacji (infliksimab, 
rytuksimab, etanercept), jednak brak wyników badań z ran-
domizacją, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby 
ogranicza ich stosowanie [37-40]. Jak wspomniano wcze-
śniej, u osób dorosłych z CVID wskazane jest prowadzenie 
badań przesiewowych przez całe życie.

Chorzy otrzymujący terapię immunoglobulinami otrzy-
mują dodatkowo specyficzne przeciwciała przeciw choro-
bom zakaźnym zawarte w tych preparatach. Szczepienia 
żywymi szczepionkami przeciwko odrze, śwince, różyczce 
oraz ospie wietrznej nie są zalecane u pacjentów otrzymują-
cych IVIG lub preparaty podskórne immunoglobulin, ponie-
waż szczepionki mogą zostać unieczynnione przez zawar-
te w tych preparatach przeciwciała neutralizujące. Szereg 
osób z CVID otrzymało już jednak te szczepionki w wieku 
dziecięcym, przed ustaleniem rozpoznania. Szczepionki 
inaktywowane mogą być bezpiecznie stosowane w CVID, 
chociaż ich skuteczność jest wątpliwa [36]. Zaleca się na-
tomiast coroczne szczepienie pacjentów z CVID przeciwko 
grypie. Zalecenia dotyczące szczepień u osób z humoralny-
mi niedoborami odporności przedstawiono w tabeli II.

Typ niedoboru Szczepienia przeciwwskazane Szczepienia zalecane* Uwagi dotyczące 
skuteczności szczepienia

Ciężki niedobór 
przeciwciał (np. XLA, 
CVID)

Doustna szczepionka 
przeciwko wirusowi polio

Szczepionka przeciwko 
pneumokokom†

Skuteczność każdej 
szczepionki zależnej jedynie 
od odporności humoralnej 
jest wątpliwa; terapia 
IVIG najprawdopodobniej 
osłabia odpowiedź na 
szczepienie przeciwko 
odrze‡ i ospie wietrznej

Ospa wietrzna
Żywa-atenuowana 
szczepionka przeciwko grypie
BCG Rozważyć szczepienie 

przeciwko odrze‡ 
 i ospie wietrznej

Ty21 a (żywa doustna 
przeciwko durowi 
brzusznemu)
Żółta febra

Umiarkowany niedobór 
przeciwciał (np. 
izolowany niedobór 
IgA, niedobór podklas 
IgG)

Doustna szczepionka 
przeciwko wirusowi polio

Szczepionka przeciwko 
pneumokokom†

Wszystkie szczepienia 
są najprawdopodobniej 
skuteczne.

BCG
Żółta febra Odpowiedź na szczepienie 

może być osłabiona.Pozostałe żywe szczepionki 
wydają się być bezpieczne

XLA - X-linked agammaglobulinemia (agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X); CVID – common variable immunodeficiency 
(pospolity zmienny niedobór odporności); BCG – Bacillus Calmette-Guerin; IVIG – intravenous immunoglobulin (dożylne preparaty 
immunoglobulin)
* Powinno się stosować wszystkie szczepionki, które nie są przeciwwskazane, a powszechnie zalecane.
† W 2012 roku zalecono podawanie 13-walentnej szczepionki przeciwko pneumokokom u wszystkich dzieci i dorosłych z upośledzeniem 
odporności lub czynnościową lub anatomiczną asplenią dodatkowo do polisacharydowej szczepionki przeciwko pneumokokom.
‡ Monowalentna szczepionka przeciwko odrze nie jest dostępna w Polsce.

Tabela II. Zalecenia dotyczące szczepień ochronnych u osób z humoralnymi niedoborami odporności.
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Agammaglobulinemia sprzężona  
z chromosomem X (agammaglobulinemia  
Brutona)

XLA jest wynikiem mutacji w genie kodującym kinazę Btk 
(Bruton’s tyrosine kinase), obecną w limfocytach B na wszyst-
kich etapach ich rozwoju z wyjątkiem komórek plazmatycz-
nych. Charakterystyczny jest całkowity brak przeciwciał  
i znikoma liczba limfocytów B w krążeniu (poniżej 1%),  
a w szpiku kostnym zwiększona liczba limfocytów pre-B 
pozbawionych receptorów immunoglobulinowych. Licz-
ba limfocytów T jest prawidłowa. Aktywność Btk wykryto 
również w neutrofilach, co może tłumaczyć występującą  
u około 25% pacjentów neutropenię. Pierwsze objawy cho-
roby pojawiają się zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie (po-
między 4 a 6 miesiącem życia; niekiedy dopiero w 3-5 roku  
życia). Dominują nawracające zakażenia bakteryjne dróg 
oddechowych, które przy braku leczenia mogą prowadzić 
do przewlekłego zapalenia zatok przynosowych i zmian 
rozstrzeniowych oskrzeli. Odporność przeciwwirusowa jest 
prawidłowa, z wyjątkiem zakażeń enterowirusowych, po-
nieważ odporność humoralna jest pierwszą linią obrony  
w tych zakażeniach [1]. Zakażenia wirusami ECHO mogą 
prowadzić do ciężkiego zapalenia opon mózgowych i mó-
zgu. Możliwe jest również współwystępowanie objawów 
autoimmunologicznych. Podobnie jak w CVID pacjenci 
mają zwiększone ryzyko rozwoju raków przewodu pokar-
mowego [41]. Leczenie polega na stałej substytucji im-
munoglobulin, również w przypadkach bezobjawowych. 
Często konieczne są większe dawki immunoglobulin lub 
większa częstotliwość substytucji niż w CVID. Coraz częściej 
stosuje się preparaty podskórne, które są bezpieczniejsze  
i mogą być stosowane w domu, a poziom IgG w surowicy 
jest bardziej stabilny. Są pojedyncze doniesienia w literatu-
rze o rozpoznaniu tego niedoboru u dorosłych, u których 
wcześniej diagnozowano CVID [42]. Dzięki powszechnie 
stosowanemu leczeniu immunoglobulinami, opieka nad 
dorosłym pacjentem z XLA polega na kontynuacji substytu-
cji, badaniach przesiewowych i zmaganiu się z możliwymi 
powikłaniami narządowymi nawracających zakażeń.

Niedobory podklas IgG i specyficznych przeciwciał
Niedobór podklas IgG definiuje się jako obniżenie stęże-

nia jednej lub więcej podklas IgG przy prawidłowym stęże-
niu całkowitego IgG u pacjenta z nawracającymi ciężkimi 
zakażeniami. Niedobór podklasy IgG nie zawsze oznacza 
jawne klinicznie upośledzenie odporności. Może wystę-
pować nawet u 20% populacji, tak więc do postawienia 
diagnozy konieczne jest stwierdzenie zaburzenia funkcji 
przeciwciał, czyli występowanie nawracających zakażeń  
i nieprawidłową odpowiedź na szczepienia [43]. W przy-
padku niedoboru IgG1 może wystąpić hipogammaglobu-
linemia, ponieważ IgG1 stanowi 70% całkowitej IgG. Nie-
dobór IgG1 często współistnieje z niedoborem IgG3 i jest 
częstszy u dorosłych. Dla tego niedoboru charakterystyczne 
są zakażenia Moraxella catarrhalis i Streptococcus pyoge-
nes. Niedobór IgG2 może współistnieć z niedoborem IgG4 
i(lub) IgA i jest częstszy u dzieci. Charakterystyczne są zaka-
żenia pneumokokami, Haemophilus influenzae typ b (Hib) 
i Neisseria meningitides. Niedobór IgG4 występuje stosun-

kowo często i może być bezobjawowy. Należy pamiętać, że 
większość pacjentów z niedoborem podklas IgG pozosta-
je bezobjawowa, a u dzieci zarówno stężenia podklas jak  
i odpowiedź na szczepienia mogą ulec normalizacji. U doro-
słych nie dochodzi raczej do normalizacji stężeń, a u części 
może się rozwinąć CVID. Objawy kliniczne i postępowanie 
są podobne jak w przypadku CVID. Ważne jest szczepienie 
pacjentów szczepionkami skoniugowanymi w przypadku 
braku odpowiedzi na szczepionki polisacharydowe [44].

Niedobór specyficznych przeciwciał oznacza brak odpo-
wiedzi na antygeny polisacharydowe przy prawidłowym 
stężeniu immunoglobulin. Może być jedynym zaburzeniem 
lub być częścią bardziej złożonego niedoboru przeciwciał. 
Pacjenci z tym izolowanym defektem odporności, u których 
występują objawy kliniczne, cierpią najczęściej na nawraca-
jące zakażenia układu oddechowego [2].

Zaburzenia odporności z towarzyszącymi objawami aler-
gii, lub te objawy przypominającymi mogą się kojarzyć nie 
tylko z obniżeniem poziomu immunoglobulin, ale także  
z ich podwyższeniem. Klasycznymi przykładami są tu zespo-
ły hiper-IgE i hiper-IgM.

Zespół hiper-IgE (hyper-IgE syndrome – HIES,  
też: Zespół Hioba; Job’s syndrome)

Jest to zespół wrodzony, należący do PNO, manifestujący 
się najczęściej od pierwszych dni życia, którego dominują-
cymi objawami są  początkowo grudkowo-pęcherzykowe 
zmiany skórne, podobne do trądziku, wyprysk i eozynofi-
lowe zapalenie skóry, najpierw na skórze głowy, rozprze-
strzeniające się następnie na całe ciało. Choroba często do 
złudzenia przypomina ciężkie postaci atopowego zapalenia 
skóry.

Wyróżniamy obecnie trzy postaci zespołu, autosomalną 
dominującą (AD-HIES) i dwie postacie recesywne (AR-HIES), 
różniące się podłożem genetycznym i pewnymi cechami 
obrazu klinicznego [45]. Identyczne defekty genetyczne 
mogą się wiązać z bardzo zróżnicowanym obrazem feno-
typowym.

U podłoża najczęstszej postaci, dominującej (AD-HIES) 
leżą mutacje genetyczne upośledzające funkcję moleku-
ły sygnalizacyjnej STAT3 (chromosom 17q21). Cząstka ta 
pośredniczy w przekazywaniu sygnału z wielu receptorów 
cytokinowych i czynników wzrostu do jądra komórkowe-
go, regulując tam następnie procesy transkrypcyjne. Skutki 
dla układu immunologicznego poznane są tylko fragmen-
tarycznie, w tym np. zaburzenia odpowiedzi neutrofilów, 
dysregulacja komórek B, redukcja komórek Th17, czy upo-
śledzenie różnicowania się limfocytów T.

Objawy kliniczne na skórze obecne są od pierwszych dni 
życia. Szybko dochodzi do nadkażenia bakteryjnego, głów-
nie gronkowcem złocistym; pojawiają się nawrotowe rop-
nie, z charakterystycznym osłabionym odczynem zapalnym 
(„cold” abscesses). W pierwszych latach życia nawracają 
zapalenia płuc (gronkowiec złocisty, Haemophilus influ-
enzae, Streptococcus pneumoniae), często bez gorączki, 
ale tu z niewspółmiernie nasilonym odczynem zapalnym  
i destrukcją pościeliska (rozstrzenie oskrzeli, torbiele płucne 
– pneumatocoele) i wtórnymi infekcjami grzybiczymi, oraz 
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prątkami niegruźliczymi. Pojawia się kandydoza skórno-ślu-
zówkowa.

Chorobie towarzyszą zaburzenia rozwojowe – zaburze-
nia symetrii twarzy, wysunięte czoło, szeroki nos, wysoko 
sklepione podniebienie, zatrzymanie zębów mlecznych  
z wzrastaniem zębów w dwu rzędach, szorstka skóra twa-
rzy, głębokie szczeliny języka. W okresie wzrastania – ky-
foskolioza (75%), osteopenia, osteoporoza,  łamliwość ko-
ści długich i żeber (50%). Już w trzeciej i czwartej dekadzie 
życia dochodzi do zmian zwyrodnieniowych układu ruchu, 
wiodących do niepełnosprawności.

W układzie krążenia pojawiają się tętniaki aorty oraz 
poszerzenia i nadmiernie kręty przebieg naczyń, w tym 
wieńcowych (25-51%). W zakresie centralnego systemu 
nerwowego pojawia się zapalenie naczyń i zakrzepica,  
z epizodami zawału niedokrwiennego (często prawego pła-
ta ciemieniowego). U chorych na AD-HIES ok. 250 x częściej 
występują chłoniaki [46].

Mimo wysokich poziomów IgE w surowicy (>2000 I.U./
mL) i podobieństw z alergicznymi chorobami skóry, objawy 
alergiczne (alergia pokarmowa, objawy anafilaktyczne) są 
rzadsze niż w chorobach alergicznych z podobnym pozio-
mem IgE, a degranulacja in vitro mastocytów pod wpły-
wem IgE jest osłabiona [47].

Częstsza z dwu postaci recesywnie dziedziczonego ze-
społu hiper-IgE (AR-HIES) wiąże się z upośledzeniem czyn-
ności cząsteczki DOCK8 (dedicator of cytokinesis 8), której 
gen zlokalizowany jest na chromosomie 9p24. DOCK8 akty-
wuje GTPazy Rho wpływając wielopłaszczyznowo na rozwój 
limfocytów B i T, upośledzając m.in. tworzenie przeciwciał 
o wysokim powinowactwie przez komórki B. Zespół ten 
zwany też DIDS (DOCK8 immunodeficiency syndrome) cha-
rakteryzuje się bardzo nasilonymi zmianami wypryskowymi 
z wtórnym tworzeniem ropni. Jednak w skórze dominują 
infekcje wirusowe (Herpes, Varicella), oraz mięczak zakaźny 
(molluscum contagiosum). Częstym infekcjom płucnym, nie 
towarzyszą torbiele płuc. Zgony są wynikiem częstszej w tej 
postaci sepsy bakteryjnej. Nie ma deformacji twarzoczaszki, 
ale mogą być obecne zmiany w układzie krążenia i często 
groźne zmiany w centralnym systemie nerwowym. Wysoka 
jest także śmiertelność z powodu nowotworów i tendencja 
do pojawiania się nowotworów skóry.

Poza wysokim poziomem IgE w surowicy i eozynofilią 
krwi obwodowej, obserwuje się obniżenie liczby limfocy-
tów, w tym głównie T, oraz zmienne zachowanie innych 
immunoglobulin. Objawy alergii na alergeny wziewne i po-
karmowe są w tej postaci częstsze niż w AD-HIES. Może 
pojawiać się astma oskrzelowa.

Bardzo rzadka postać AR-HIES wiąże się z upośledzeniem 
czynności molekuły sygnałowej TYK2 (tyrosine kinase 2),  
jednej z kinaz typu Janus, kodowanej na chromosomie 
19p13.2. Nie obserwuje się zmian rozwojowych. Częste są 
infekcje drobnoustrojami wewnątrzkomórkowymi i Myco-
bacterium bovis.

Rozpoznanie może opierać się o kryteria NIH (National 
Institutes of Health) oparte o 21 cech choroby [48]. Roz-
poznanie różnicowe dotyczy tu głównie ciężkich postaci 
atopowego zapalenia skóry. Brak swoistego leczenia. Na-
leży skrupulatnie leczyć bakteryjne i grzybicze infekcje skór-
ne, pamiętając o osłabionych objawach stanu zapalnego,  
a w przypadku AR-HIES zwracać uwagę na infekcje wiruso-
we. Wskazana jest celowana terapia infekcji płucnych. Brak 
ustalonej pozycji przeszczepiania komórek hematopoetycz-
nych. Przy wysokiej śmiertelności w DIDS ta forma leczenia 
powinna być jednak rozważana.

Należy pamiętać, ze podwyższony poziom IgE w surowi-
cy może także współwystępować w innych zespołach nie-
doborów odporności, takich jak: zespół Wiscotta-Aldricha, 
Omenn’a, IPEX (immunodysregulation, polyendocrinopa-
thy, enteropathy, X-linked syndrome), zespół Nethertona, 
czy atypowy zespół Di George’a [46].

Zespół hiper-IgM
Ta bardzo rzadka grupa PNO wynika z zaburzenia me-

chanizmu przełączania klas immunoglobulin, u podłoża 
którego leży nieprawidłowa funkcja drogi sygnałowej li-
gand CD40/CD40. Mutacje genetyczne mogą dotyczyć 
różnych elementów tej drogi sygnałowej. Fenotyp choroby 
jest zróżnicowany [49]. Najczęściej defekt sprzężony jest  
z chromosomem X (X-HIGM). Objawy kliniczne pojawiają 
się już w pierwszych dwu latach życia i obejmują nawraca-
jące zakażenia (m. in. drobnoustrojami oportunistycznymi) 
zatok przynosowych i dolnych dróg oddechowych, w tym 
zapalenia płuc. Rzadko choroba przebiega bezobjawowo 
aż do okresu dojrzewania. Śmiertelność (infekcje, uszkodze-
nie wątroby, nowotwory) jest wysoka. Chorzy rzadko prze-
żywają 20 rok życia. Laboratoryjnie często obserwuje się 
neutropenię i cechy uszkodzenia wątroby. Stężenie immu-
noglobulin klasy A, G i E jest niskie lub niewykrywalne; IgM 
– prawidłowe lub podwyższone. Leczenie obejmuje dożylną 
lub podskórną substytucję immunoglobulin. Przeszczep ko-
mórek hematopoetycznych może być skuteczny w ok. poło-
wie przypadków, śmiertelność poprzeszczepowa wydaje się 
jednak wysoka (ponad 30%). Dane są jednak ograniczone.
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