
Imunodeficientné stavy



Imunitný systém a jeho funkcie

• Rozlišuje užitočné a škodlivé

• Zabezpečuje obranu organizmu

• Zabezpečuje imunitný dohľad

• Navodzuje mechanizmy tolerancie

Znížená rezistencia k infekciám            imunodeficiencia

Patolog.reakcia na vonkajšie Ag           alergia

Patolog.reakcia na vnútorné Ag            autoimunita

Znížený imunitný dohľad                       nádory



Hlavné typy buniek

Tgd+

Nespecifická 

Specifická 



Úloha imunitného systému v boji 

proti infekcii
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Fagocyty

NK buňky

B buňky

CD4+ T buňky

CD8+ buňky



Imunodeficiencia

• Primárna – vrodené poruchy spôsobené mutáciami 

génov pre jednotlivé zložky imunitného systému, 

zvyčajne závažné, ale zriedkavo sa vyskytujúce

• Sekundárna – poruchy imunity sprevádzajúce 

základné ochorenie, liečbu, malnutríciu, infekciu, stres..., 

veľmi často sa vyskytujúce



Primárna imunodeficiencia

• Zvýšená náchylnosť k infekciám

• Pozitívna rodinná anamnéza 

• Neprospievanie, chronická hnačka, atypické 

kožné vyrážky, oportúnne infekcie

• Opakované ťažké infekcie, zlá odpoveď na th

• Opakované kožné či orgánové abscesy

• Opakované infekcie určitou skupinou 

mikroorganizmov



Primárna imunodeficiencia
percentuálny podiel zložiek
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Diferenciálna diagnostika 

primárnych imunodeficiencií

HUMORÁLNA BUNKOVÁ

KOMBINOVANÁ

FAGOCYTÁRNA KOMPLEM.

komplikácie echovírusové 

inf.

nádory

autoimunitní o.

nádory

autoimunitní o.

rôzne rôzne

prežitie dospelosť ranné detstvo rôzne rôzne

choroby sIGAD

XLA

CVID

SCID CGD

LAD

HAE



Effects of lymphoid cell lineage deficiences



Effects of T lymphocyte deficiences



DiGeorge syndrome

• The disorder that results from a defect in 

chromosome 22 

• the poor development of many body 

systems 

• Heart defects, a cleft palate, 

• poor function of the parathyroid glands 

• behavioral disorders, 

• poor immune system function



Effects of B lymphocyte deficiencies



Pyoderma Gangrenosum in a Patient 
with Bruton’s X-linked 
Agammaglobulinemia

- frequent ear and sinus infections, 

- pneumonia

- Gastroenteritis

- hepatitis and polio viruses

- Children - grow slowly, 

- have small tonsils and lymph 

- nodes, and may develop 

- chronic skin infections. 

- Approximately 20% of these children 

develop arthritis, possibly as a result of 

joint infections.

http://www.jcadonline.com/pyoderma-gangrenosum-in-a-patient-with-bruton%e2%80%99s-x-linked-agammaglobulinemia-shared-pathogenesis-of-altered-tumor-necrosis-factor-alpha/


Effects of phagocytic cells and NK cells deficiencies



Chediak Higashi syndrome



Chronic granulomatous disease

• More than half of cases of chronic 

granulomatous disease are transmitted 

genetically as an X-linked recessive trait. 

CGD thus occurs only in males. 

• the white blood cells are unable to produce 

activated O2 compounds (or anti-oxidants

• this leads to recurrent life-threatening 

bacterial and fungal infections

• an excessive accumulation of immune cells 

into aggregates called granulomas.



Effects of complement system deficiencies



Sekundárna imunodeficiencia

• Poruchy metabolizmu - urémie, diabetes, 
malnutrície

• Iatrogénne vplyvy - cytostatiká, imunosupresie

• Nádorové ochorenia

• Vírusové ochorenia - AIDS, osýpky, CMV 
infekcie, infekčná mononukleóza

• Splenektómia

• Stres

• Úrazy, operácie, celková anestézia
V celosvetovém merítku sekundárnym 

imunodeficienciám dominuje  ochorenie 
vírusom HIV a malnutrície. 



Vyšetrenia

• Anamnéza

– deficit protilátkového typu – infekcie       pyogénnymi
baktériami

– deficit bunkového typu – intracelul. baktérie, vírusy, 
plesne

• Fyzikálny nález

– podľa dominujúcej symptomatológie, niektoré 
charakteristické prejavy (taleangiektázie, 
trombocytopénia...)

• Laboratórne vyšetrenia

– krvný obraz, FW, biochémia

– skríningové vyšetrenia



Skríningové vyšetrenia

• Imunita sprostredkovaná protilátkami
 Hladiny imunoglobulínov IgG, IgA, IgM

 Hladiny špecifických protilátok po očkovaní

• Imunita sprostredkovaná bunkami
 Diferenciálny leukogram – celkový počet lymfocytov 

 Celkový počet T-lymf a subpopulácií T-bb CD8+ a CD4+

 Kožné testy na oneskorenú precitlivenosť (indikujú funkciu 
T-bb a zápalovú odpoveď organizmu)



• Fagocytóza 
 Diferenciálny leukogram – počet neutrofilov

 Test nitrotetrazóliovou modrou, chemiluminiscencia, 

produkcia superoxidu (indikujú rôzne funkcie neutrofilov)

 Počet a funkcie NK-bb (prirodzených zabíjačov)

• Komplementový systém
 CH50 a AHA50 (indikujú aktiváciu klasickej, resp. alternatívnej 

cesty komplementového systému)

 Zložka komplementu C3 (kľúčová zložka obidvoch ciest 

aktivácie komplementu)

 Zložka komplementu C4 (zložka potrebná len pri klasickej 

ceste aktivácie komplementu)



Vyšetrenia pri podozrení na IDS bunkového typu



Vyšetrenia pri podozrení na IDS na úrovni 

fagocytózy



Vyšetrenia pri podozrení na IDS na úrovni 

komplementového systému



Interpretácia 

• Najskôr ekonomicky nenáročné vyšetrenia

• Diferenc.leukogram: - ak je ↓ počet lymf = 

porucha špecifickej bunkovej imunity

- ak je ↓ neutr alebo monocytov = porucha 

fagocytózy

- ak chýbajú veľké granulované lymf = 

suspektný deficit NK-bb 



• Zníženie hodnôt jednej alebo viacerých 

tried imunoglobulínov = deficit špecifickej 

humorálnej imunity

• Zníženie C4 zložky komplementu = 

porucha klasickej cesty aktivácie 

komplementu

• Zníženie C3 zložky = porucha klasickej aj 

alternatívnej cesty aktivácie komplementu

• Zníženie C3 zložky pri normálnej hladine 

C4 = porucha aktivácie komplementu 

alternatívnou cestou



Výsledky laboratórnych vyšetrení je 

potrebné hodnotiť komplexne. Pri 

konečnom posudzovaní rozhoduje klinický 

stav pacienta, ktorý usmerňuje 

interpretáciu laboratórneho vyšetrenia.

Referencie: http://imunologie.lfmotol.cuni.cz

Trnovec T., Dzúrik R. Štandardné diagnostické postupy. Osveta, Martin 1998; s. 832, 

ISBN 80-88824-84-2.

http://imunologie.lfmotol.cuni.cz/

