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Podstawy diagnostyki zaburzeñ odpornoci

Zaburzenia odpornoci staj¹ siê coraz powa¿niejszym problemem zarówno u
dzieci jak i u doros³ych. Ma³o charakterystyczne i czêsto podobne w ró¿nych zespo³ach objawy nie pozwalaj¹ na postawienie rozpoznania na podstawie obrazu
klinicznego. Diagnostyka niedoborów odpornoci wymaga znajomoci podstaw
mechanizmów odpowiedzialnych za skuteczn¹ obronê organizmu przed patogenami, a tak¿e znajomoci specjalistycznych testów, które pozwalaj¹ na ocenê czynników i komórek decyduj¹cych o naszej odpornoci. Celem pracy jest dostarczenie
wskazówek jak optymalnie wykorzystaæ mo¿liwoci wspó³czesnej diagnostyki immunologicznej.

Primary immunodeficiency disorders diagnosis
Primary immunodeficiency disorders (PID) were not identified until after the introduction of antibiotics and effective treatment of severe infection. Both primary
and secondary immunodeficiences result in a similar spectrum of illness: recurrent or persistent infections. Early detection of PID, before serious infections have
compromised the patient's general coudition, is important for the proband's prognosis. Adult physicians, as well as paediotricians need therefore to consider PID as
a potential diagnosis. However, efficient identification of PID within the large pool
of potential cases is difficult for non-immunologists and require at least some knowledge of the immune system and its defects by their users.

G³ówne komponenty i zasadnicze cechy odpowiedzi
immunologicznej
W obrêbie uk³adu odpornociowego i w odpowiedzi immunologicznej wyró¿nia siê mechanizmy nieswoiste (niespecyficzne) i
swoiste (specyficzne).
Mechanizmy odpornoci nieswoistej rozwinê³y siê wczeniej
w filogenezie, s¹ ma³o precyzyjne, ale reaguj¹ szybko i stanowi¹
pierwsz¹ liniê obrony. Bior¹ w nich udzia³:
a) komórki maj¹ce zdolnoæ do fagocytozy i zabijania wewn¹trzkomórkowego czyli komórki linii monocyt/makrofag oraz
granulocyty obojêtnoch³onne,
b) uk³ad dope³niacza,
c) lizozym,
d) interferony,
e) komórki zdolne do cytotoksycznoci spontanicznej.
Mechanizmy swoiste s¹ filogenetycznie m³odsze, ale s¹ bardzo selektywne, swoiste tzn. skierowane precyzyjnie przeciw okrelonym antygenom. Pe³ny rozwój swoistej odpowiedzi immunologicznej wymaga up³ywu okrelonego czasu. Opónienie w odpowiedzi wystêpuje jedynie przy pierwszym kontakcie z antygenem, natomiast odpowied wtórna rozwija siê ju¿ szybko, dziêki
powstaj¹cym podczas odpowiedzi pierwotnej komórkom pamiêci. Odpornoæ swoist¹ dzielimy na:
a) odpornoæ humoraln¹ zale¿n¹ od limfocytów B, które po
kontakcie z antygenem proliferuj¹ i ró¿nicuj¹ siê w plazmocyty
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produkuj¹ce swoiste przeciwcia³a (immunoglobuliny);
b) odpornoæ komórkow¹ zale¿n¹ od limfocytów T, które po
kontakcie z antygenem proliferuj¹ i ró¿nicuj¹ siê w komórki efektorowe, które produkuj¹ cytokiny i wywieraj¹ efekt cytotoksyczny.
Najczêciej okrelony antygen wywo³uje jednoczenie odpowied immunologiczn¹ typu humoralnego i komórkowego, a tylko
jeden z nich mo¿e byæ bardziej nasilony od drugiego. Bardzo uogólniaj¹c;
a) limfocyty B zwalczaj¹ patogeny zewn¹trzkomórkowe (np.
bakterie) i ich produkty,
b) limfocyty T natomiast maj¹ szerszy zakres aktywnoci,
bowiem aktywuj¹ komórki ¿erne, wspó³pracuj¹ z limfocytami B i
maj¹ wp³yw na produkcjê przeciwcia³, rozpoznaj¹ i niszcz¹ komórki zaka¿one przez wirusy, a tak¿e komórki nowotworowe.
Badania inne ni¿ immunologiczne sugeruj¹ce niedobory
odpornoci
Niedobory odpornoci mog¹ sugerowaæ równie¿ inne ni¿ immunologiczne badania. U niemowl¹t i ma³ych dzieci podejrzenie
niedoboru odpornoci budzi limfopenia, szczególnie poni¿ej 1000/
ml w czasie infekcji, a tak¿e eozynofilia. Pamiêtaæ jednak nale¿y,
¿e prawid³owa lub podwy¿szona iloæ limfocytów, nie wyklucza
nawet tak ciê¿kiego niedoboru odpornoci jak SCID (ciê¿ki skojarzony niedobór odpornoci). Obecne limfocyty mog¹ byæ pochodzenia matczynego, czemu mog¹ towarzyszyæ, ale nie musz¹ objawy choroby GVH (graft versus host  przeszczep przeciw biorcy).
Niski poziom wapnia, szczególnie u noworodków z wadami
serca mo¿e sugerowaæ zespó³ DiGeorge'a, podobnie jak brak cienia grasicy w RTG klatki piersiowej.
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Testy oceniaj¹ce odpornoæ humoraln¹ obejmuj¹:

Testy oceniaj¹ce funkcjê komórek fagocytuj¹cych







Pomiar stê¿enia immunoglobulin
 IgG, IgA, IgM, IgE surowicy umo¿liwi¹
 dyfuzja radialna
 turbidymetria
 nefelometria: próg pomiaru dla
IgG - 0,003g/l
IgA - 0,012g/l
IgM - 0,009g/1
 Ocenê syntezy swoistych przeciwcia³.
 Ocenê iloci limfocytów B w krwi obwodowej przez ocenê
odsetka komórek posiadaj¹cych na swojej powierzchni markery
charakterystyczne dla limfocytów B (np. CD19, CD20, CD22).
Testy oceniaj¹ce odpornoæ komórkow¹ swoist¹
obejmuj¹:
 Okrelenie liczby limfocytów T i ich subpopulacji przez ocenê ekspresji determinant charakterystycznych dla limfocytów T:
CD2, CD3, CD4, CD8,
 Ocenê funkcji limfocytów in vitro po stymulacji mitogenami, antygenami lub alloantygenami np. przez badanie proliferacji,
produkcji cytokin lub ekspresji tzw. markerów aktywacji na limfocytach.
 Ocenê ekspresji antygenów zgodnoci tkankowej (HLA)
klasy I i klasy II
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Test chemiluminescencji.
Test redukcji NBT.
Ocena ekspresji moleku³ adhezyjnych.

Dwa pierwsze testy oceniaj¹ zdolnoæ komórek do produkcji
wolnych rodników tlenowych, które s¹ g³ównym mechanizmem
odpowiedzialnym za zaburzenia wewn¹trzkomórkowe mikroorganizmów.
W artykule wymieniono jedynie testy podstawowe pozwalaj¹ce na podejrzenie rodzaju niedoboru odpornoci. Wiele zespo³ów niedoboru odpornoci wymaga znacznie szerszej diagnostyki i wielu dodatkowych badañ.
Wg miêdzynarodowych kryteriów, rozpoznanie definitywne
wymaga potwierdzenia defektu genu (tylko wtedy istnieje 98%
prawdopodobieñstwa, ¿e za 20 lat diagnoza bêdzie taka sama).
Bez badañ genetycznych mo¿emy mówiæ jedynie o rozpoznaniu
prawdopodobnym lub mo¿liwym.
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