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Diagnóza of PID 
(Primary Immunodeficiency Diseases)

Dřívější přístup sestával ze tří kroků:

1. Stanovení koncentrace imunoglobulinů

2. Stanovení koncentrací podtříd imunoglobulinu G

3. Zjišťování funkčnosti protiIátek



1. krok – Stanovení koncentrace 
imunoglobulinů

Souvislost chrakteristických změn hladin Ig s řadou chorob je 
obecně známá a popsána v mnoha pracích

• Kvantitativní stanovení hladin IgG, IgA a IgM jako zcela 
základní ukazatel pro zjišťování PID bylo přijato před mnoha 
lety do screeningového protokolu

• IgM – nástup imunoglobulinové odpovědi na cizorodý 
podnět 

• IgG představuje 70-75 % ze všech sérových Ig a tradičně je 
považován za nejvýznamnější z hlediska ochranné funkce

• Avšak v poslední době se potvrzuje nezastupitelná úloha 
IgA v ochraně slizničních povrchů 



• Imunodeficience se může klinicky projevit při snížené 
hladině nebo nepřítomnosti určité podtřídy, přičemž celková 
koncentrace IgG může být normální nebo dokonce zvýšená.

• IgG1 je nejvíce zastoupená podtřída, její podíl z celkového 
IgG je 60 – 65 %.

• IgG2 je zastoupena 20 – 25 %, IgG3 5 – 10 % a IgG < 5 %.

• Koncentrace podtříd lze přesně stanovit různými metodami 
(nefelometricky, turbidimetricky a radiální imunodifuzí).

2. krok – Stanovení koncentrací podtříd IgG



3. krok – Vyšetření funkční způsobilosti 
protilátek

• Protilátková odpověď z hlediska jednotlivých podtříd IgG 
se může lišit v závislosti na povaze antigenu 
vyvolávajícího iumunitní odpověď 

• Neschopnost tvořit specifické protilátky vůči určitému 
antigenu nebo tvorba nefunkčích protilátek může vést k 
opakovaným infekcím – v těchto případech je 
doporučováno stanovení protilátek proti specifickým 
antigenům



Zjišťování funkční způsobilosti protiátek

• Tvorba IgG proti proteinovým antigenům jako jsou 
toxoidy tetanu a difterie je zastoupena především  
podtřídou IgG1 a dále IgG3

• U odpovědi na karbohydrátové polysacharidové 
antigeny ( jako Streptococcus pneumoniae a 
Haemophilus influenzae typ b) převažuje IgG2



Zjišťování funkční způsobilosti protiátek

• Měření specifických  protilátek vůči těmto antigenům
poskytuje vodítko pro posouzení stavu pacienta z 
hlediska jeho schopnosti imunitní odpovědi

• Odběr séra je třeba provést před a v doporučeném 
intervalu po imunizaci vhodnou vakcínou 

• Stanovení jak koncentrace tak funkční způsobilosti 
napomáhá klinikům při volbě nejvhodnější léčby



Avšak

• Nedostatečné povědomí o primárních 
imunodeficiencích vede neúplnému vyšetření a tím 
k opožděnému stanovené diagnózy

• Prevalence většiny PID v populacích dosud nebyla 
stanovena



A …

• Pacienti s nerozpoznanou PID trpí opakovanými 
infekcemi a hrozí i řada dlouhodobých komplikací, 
které mohou být i fatální

• Z jedné britské studie vyplynulo, že ze 32 pacientů s 
primární imunodeficiencí bylo 19 (přes 60 %) 
diagnostikováno opožděně



Evropská společnost pro imunodeficience 
(ESID)

ESID je neziskovou organizací
Komplexní program

Podpora využívání a šíření současných 
pokroků v biomedicině pro účely 
prevence, diagnózy a léčby 
imunodeficientních chorob



Analýza ESID – vyhodnocení údajů téměř 10000 
pacientů z 26 evropských zemí

výskyt vybraných poruch



Imunodeficience je víc než podtřídy IgG 



ESID - návrhy postupů pro vyhledávání 
imunodeficience

• Zavést vícestupňový diagnostický protokol –
podložený stanoviskem expertů

• Zvýšit povědomí o PID mezi lékaři různých oborů
• Protokol začíná klinickými projevy pacienta
• Několikastupňové uspořádání protokolu umožňuje 

finančně výhodný a účinný screening
• Finančně nákladnější testy jsou vyhrazeny až pro 

konečnou klasifikaci choroby
• Protokoly určené jak pro lékaře dospělých tak 

dětských pacientů



E. De Vries et al., for the Clinical Working Party of the European 
Society for Immunodeficiencies (ESID):
Patient-centred screening for primary immunodeficiency: a multi-stage 
diagnostic protocol designed for non-immunologists
Clinical and Experimental Immunology, 2006,145: 204-214

E. De Vries: Using Vaccines to Diagnose Antibody Deficiencies, 
European Paediatrics  Extract, 2008



Diagnostická kritéria PID

• Diagnostická kritéria pro nejčastěji se vyskytující PID jsou 
uvedena na webových stránkách ESID www.esid.org

• Další publikace:

– Primary imunodeficiency or not? Making the correct diagnosis.
Rebecca H. Buckley MD
J Allergy Clin Immunology 2006, vol 117, number 4; pg 756-758

– Practice Parameter for the diagnosis and management of primary 
immunodeficiency.
Francisco A. Bonilla et al
Annals of Allergy, Asthma & Immunology, vol 94, May 2005, S1-S63



Rozpoznání primární imunodeficience

• Celosvětově zvyšování povědomí pomáhají i 
marketingové společnosti, často podporované 
farmaceutickými společnostmi a organizacemi 
pacientů

• V různých zemích různé přístupy…



ESID - 6 nebo 12 varovných příznaků PID pro 
dospělé

1. Více než 3 infekce trvající déle než 3 týdny  vyžadující léčbu 
antibiotiky

2. Závážné infekce jako tuberkulóza, meningitida, pneumonie, 
absces v kterémkoliv orgánu včetně kloubů, 
osteomyelitida nebo sepse

3. Jakákoliv oportunní infekce

4. Průjem trvající déle než 4 týdny

5. Vyrážka nejasného původu delší než 3 dny

6. Teplota > 38 °C trvající déle než týden bez zjištěné příčiny

7. Úbytek hmotnosti > 10 %, nízký vzrůst nebo silná podváha

8. Výrazné pocení v noci delší než 1 týden

9. Závažné vedlejší účinky po imunizaci a neschopnost tvorby 
ochranných hladin protilátek po imunizaci

10. Zvětšení sleziny nebo přetvávající otoky lymfatickcých 
uzlin

11. Autoimunitní cytopenie

12. Výskyt imunodeficience v rodinné anamnéze

1. Čtyři nebo více infekcí vyžadujících antibiotika 
během 1 roku (otitida, bronchitida, sinusitida, 
pneumonie)

2. Opakované infekce nebo infekce vyžadující 
prodlouženou léčbu antibiotiky

3. Dvě a víc závažných bakteriálních infekcí
(osteomyelitida, meningitida, septicemie, 
celulitida)

4. Dvě a víc rentgenologicky prokázané pneumonie 
během 3 let

5. Infekce na neobvyklém místě nebo způsobené 
neobvyklým patogenem

6. PID v rodinné anamnéze



Jeffrey Modell Foundation, USA 
(Sponsor : Baxter)
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Německo (Sponsor : ZLB Behring)



DIAGNOSTICKÉ TESTY DOPORUČENÉ ESID 
(GUIDELINES)

– Věk, pohlaví, rodinná anamnéza
– Hladiny IgM, IgG, IgA v séru
– Počet buněk B – včetně znaků paměťových buněk
– Počet buněk T, subpopulace, aktivační znaky, atd.
– Aktivita komplementu (CH50) 
– Identifikace klinických komplikací (granulom, 

autoimunita, lymfoproliferativní poruchy)
– Specifická protilátková odpověď – zjištění účinnosti 

vakcinace 
– Hladiny podtříd IgG 



Diagnostické prostředky z produkce           
The Binding Site Ltd.  (1)

• Stanovení imunoglobulinů: IgG, IgA, IgM, IgD, 
IgE, sekreční IgA

• Společnost The Binding Site zavedla jako úplně 
první testování podtříd IgG již v 70. letech 

• Diagnostické soupravy pro 
– velké analyzátory (nefelo- a turbidimetrické)                                        
– stolní turbidimetr Minineph
– manuální postup RID

vhodné pro různě velká (vytížená) pracoviště

• Soupravy pro stanovení podtříd IgA



Diagnostické prostředky z produkce společnosti 
The Binding Site Ltd (2)

• EIA soupravy VaccZyme™ pro stanovení funkční 
způsobilosti Ig - testování specifické protilátkové odpovědi na 
vakcinaci – prostředek pro zjištění PID i CVID (z nejrůznějších 
příčin: chemoterapie, imunospupresivní terapie, důsledek 
virových onemocnění)

• Tetanický toxoid – IgG, IgG1

• Difterický toxoid – IgG (korelace s testem na Vero buňkách)



Diagnostické prostředky z produkce společnosti 
The Binding Site Ltd (3)

• Pneumokokový kapsulární polysacharid (PCP) (Ab anti 23 
nejvirulentnějším sérotypům, odlišení anti C-polysacharid 
buněčné stěny pneumokoků) – IgG, IgG2 + nově IgA a IgM

• Haemophilus influenzae typu b Hib (odpověď na 
konjugovanou vakcínu) – IgG

• Salmonella typhi Vi – IgG

• Varicella Zoster Virus (VZV) gp low level IgG



Diagnostické prostředky z produkce společnosti 
The Binding Site Ltd (4)

Komplement
• hemolytická aktivita 

- klasická dráha (CH100 – manuální test, CH 50 –
turbidimetricky i EIA)
- alternativní dráha 

• funkční aktivita C1 inhibitoru + koncentrace C1 inh.
• koncentrace 14 proteinů (C1, C1q, C2, C3, C4, vazebný 

protein C4, C5, C6, C7, C8, C9, faktory B, H a I).



Diagnostické prostředky z produkce společnosti 
The Binding Site Ltd (5)

DALŠÍ DIAGNOSTICKÉ SEGMENTY TBS

MNOHOČETNÝ MYELOM 
– FLC - metoda FreeliteTM

– HC+LC  - metoda HevyliteTM

PROTEINY AKUTNÍ FÁZE





Děkuji Vám za pozornost

Běla Říčařová

Bela.Ricarova@bindingsite.cz


