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Imūndeficīti



Imūndeficīti

The World Allergy Organization (WAO), 2008

Klīniskā aina Primārs imūndeficīts Sekundārs imūndeficīts

Bakteriālie meningīti VVID Ciliāra diskinēzija

XLA Cistiskā  fibroze (ar vēlīnu sākumu)

AR hiper IgM sy Splenektomija
Limfoproliferatīvas  saslimšanas

Selektīvs IgA sy Proteīnu zudums                                            
(nefrotiskais  sy, enteropātija, 
apdegumi)IgG subklašu deficīts

Funkcionāls  antivielu 
deficīts

Hroniskas un atkārtotas 
neiroinfekcijas                        
(neisseria meningitidis)

C2 vai C4 deficīts Sarkanā vilkēde



Vispārējais variablais imūndeficīts 
(VVID)

Revised ESID (2014) diagnostic criteria for CVID
http://esid.org/Working-Parties/Registry/Diagnosis-criteria

• Viena pazīme no sekojošām:  

- Atkārtotas bakteriālas infekcijas

- Autoimūnas manifestācijas                                                                                                    

- Granulomatozas slimības                                                                                                      

- Poliklonāla limfoproliferācija, neskaidras izcelsmes                                                                         

- Citiem ģimenes locekļiem novēro antivielu deficītu

• UN samazināts IgG un IgA ar/bez IgM samazināšanos

• UN viena no sekojošām pazīmēm:                                                                                                  

- vāja atbilde uz vakcināciju un/vai izohemaglutinīna trūkums                                                                  

- pārslēgto atmiņas B šūnu skaita samazināšanās (<70% no vecuma normas)
• UN citi hipogammaglobulinēmijas iemesli ir izslēgti
• UN diagnoze uzstādīta pēc 4 g.v.
• UN nav datu par T šūnu deficītu 



Vispārējais variablais 
imūndeficīts (VVID)



• Sieviete 41g.v.

• 1 nedēļu progresē abu kāju vājums, urinācijas 
traucējumi

• Anamnēzē biežas respiratoras infekcijas

• MR mugurai – Th2 līdz conus medullaris transversāls 
mielīts ar kontrastu krāšanos Th6/7

• CSŠ – citoze N, proteīns o,56g/l, glikoze N

• CT plaušām un vēderam – limfadenopātija ar 
bronhektāzēm plaušās

Vispārējais variablais 
imūndeficīts (VVID)



IgG 1,8 g/l  (6-13)
IgA 0,34g/l (0,8-3)
IgM 0,44g/l  (0,4-2,5)

Vispārējais variablais 
imūndeficīts (VVID)



Vispārējais variablais 
imūndeficīts (VVID)



• Sieviete 64 g.v.

• Progresējoši gaitas traucējumi, urinācijas traucējumi

• Zināms imūndeficīts (VVID) anamnēzē, kompensēts

• MR galvai – limfoma? sarcoidoze?

• MR mugurai – perēkļainas izmaiņas

Vispārējais variablais 
imūndeficīts (VVID)



Vispārējais variablais 
imūndeficīts (VVID)

5-10% no pacientiem ar 
VVID- granulomam līdzīgas 

izmaiņas, ar   TNF alfa



Vispārējais variablais 
imūndeficīts (VVID)



• 1954. gadā tika aprakstīta timoma kopā ar (Robert 

Good) imūndeficītu pieaugušajiem

• Imūndeficīts ir kombinēts

• Sastopams 6-11% pacientu ar timomu

• Šobrīd nav formālu diagnostisku kritēriju un  to 

izdala kā primāro imūndeficīta formu

Guda sindroms

J Clin Pathol 2003;56:12–16



Guda sindroms



• Vīrietis 64 g.v.

• Hiperkinēzes sejā un augšējās ektremitātēs

• Pirms 5 gadiem - timomas operācija

• MRI – labajā putamen un globus pallidus 
rajonā hiperintensi perēkļi

• IgM, IgG, IgA – samazināts līmenis

• CMV PCR (1:10000)

Guda sindroms



• Ataksija-teleangiektāzija jeb Luī-Bāra (Louis-Bar) sindroms ir 
kombinēta multisistēmiska slimība, kurai raksturīgi 
progresējoši neiroloģiski traucējumi, variabls imūndeficīts un 
teleangiektāzijas

• Biežums 3 / 100000

Ataksija teleangiektāzija

http://www.gfmer.ch/genetic_diseases_v2/gendis_detail_list.php?cat3=34



Ataksija teleangiektāzija
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